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I - INTRODUÇÃO

No período de 20 a 24 de junho de 2022, o Excelentíssimo Senhor Ministro Guilherme 
Augusto Caputo Bastos, Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, esteve no Tribunal 
Regional do Trabalho da 242 Região, sediado na cidade de Campo Grande, no estado 
de Mato Grosso do Sul, para a realização da Correição Ordinária objeto do edital 
disponibilizado no Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho de 19 de abril de 2022 e 
registrada nos autos do processo Pjecor TST - CorOrd 0000085-96.2022.2.00.0500.

Sua Excelência esteve acompanhado 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; e dos 
Assessores Áli Emmanuel Sobral Benjamim, Fábio Moreira de Carvalho e Suely 
Ermenegildo Silva. Participaram também das atividades correicionais os Juízes 
Auxiliares da Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho, Rafael Gustavo Palumbo e 
Ricardo Georges Affonso Miguel; 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 o Excelentíssimo Senhor 
Ministro Emmanoel Pereira, Presidente do Tribunal Superior do Trabalho; o 
Excelentíssimo Senhor Desembargador André Luís Moraes de Oliveira, Presidente do 
Tribunal Regional do Trabalho da 242 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; a Excelentíssima Senhora 
Cândice Gabriela Arosio, Procuradora-Chefe da Procuradoria Regional do Trabalho da 
24^ Região; o Excelentíssimo Senhor Cláudio André Raposo Machado Costa, 
Procurador-Chefe da Procuradoria da União em Mato Grosso do Sul; o Excelentíssimo 
Senhor Mauro Brandão Elkhoury, Procurador-Chefe da Procuradoria da Fazenda 
Nacional em Mato Grosso do Sul; o Excelentíssimo Senhor Luiz Cláudio Alves Pereira, 
Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil - Seção do Mato Grosso do Sul - 
OAB/MS; o Excelentíssimo Senhor Herbert Luís Mariati, Presidente da Associação de 
Advogados Trabalhistas de Mato Grosso do Sul - AAT/MS; e a Excelentíssima Senhora 
Priscila Rocha Margarido Mirault, Presidente da Associação dos Magistrados da 
Justiça do Trabalho da 242 Região - AMATRA XXIV.

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/TRT24 e sítio eletrônico do Tribunal)

São Órgãos do Tribunal Regional do Trabalho da 24$ Região, conforme o seu 
Regimento Interno (Resolução Administrativa n5 77/2015): Tribunal Pleno; Presidência; 
Vice-Presidência; Corregedoria Regional; Desembargadores do Trabalho; duas Turmas 
(cada uma composta por três desembargadores); os Colegiados Temáticos 
Permanentes de Desembargadores; a Escola Judicial do Tribunal Regional do Trabalho 
da 24^ Região - EJTRT; e Ouvidoria.

1.1.2. DESEMBARGADORES (fonte: TRT24)

O Tribunal Regional do Trabalho da 243 Região é composto por 8 desembargadores. Os 
atuais integrantes do Tribunal são: André Luís Moraes de Oliveira (Presidente e 
Corregedor); João Marcelo Balsanelli (Vice-Presidente e Vice-Corregedor); Nicanor de 
Araújo Lima (Ouvidor); Tomás Bawden de Castro Silva (Diretor da Escola Judicial); João 
de Deus Gomes de Souza; Mareio Vasques Thibau de Almeida; Francisco das Chagas 
Lima Filho.

O Desembargador Vice-Presidente participa da distribuição dos processos de 
competência de Turma, como relator e revisor, nos casos de ausência, impedimento, 
suspeição ou afastamento dos membros das Turmas; e, no Sistema PJe-JT, como 
relator, quando designado (art. 27, Vil e VIII, do RI/TRT24).

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

Não há concurso para a magistratura em andamento.

Cargos de Magistrado Existentes Providos Vagos

2^ Grau 8 7 1

15 Grau

Titulares 26 25 1

Substitutos 30 28 2
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Quanto aos critérios e procedimentos de designação de juízes para responder por 
unidades vagas na l9 instância, foi informado que, conforme disciplina a Portaria 
TRT/GABVIP n9 4/2021, as designações, reservadas às situações provisórias, observam 
os princípios da supremacia do interesse público, da eficiência e da economicidade, 
com prestígio ao critério de antiguidade considerados os obstáculos e as dificuldades 
reais, além das exigências públicas a cargo da Administração.

Esclareceu-se que às vezes se formaliza um processo administrativo, como ocorreu 
com o Proad 19.025/2021, no qual foram definidos os critérios e procedimentos de 
designação de juízes para responder por unidades vagas na l9 instância. Não obstante, 
considerando que os critérios foram definidos pela mencionada Portaria TRT/GABVIP 
n9 4/2021, nem sempre há registro do preenchimento mediante Proad, podendo 
haver, contudo, a formalização por ato da Presidência, com a exposição dos motivos e 
a devida publicação em Boletim Interno e no Diário Eletrônico.

O Gabinete da Corregedoria, juntamente com o Gabinete de Juízes Auxiliares, 
acompanha as situações de vagas na l9 instância que justifiquem designações, 
especialmente por férias e outros afastamentos, subsidiando a Administração com 
dados que conduzam à definição dos magistrados que serão designados.

Ressalvadas as situações de designações urgentes, há análise de produtividade do 
juiz/unidade antes das designações para exercício cumulativo de jurisdição que 
permitam programação. Nesses casos, elas recaem sobre juízes que têm boa 
produtividade e atuam em unidade com bom desempenho.

O exame é feito mediante comunicação/interação entre os juízes auxiliares da 
Presidência e a Corregedoria Regional, que controla esses dados no trabalho de 
acompanhamento de metas.

Informou o Tribunal que não há registro formal dessa análise por meio do Proad (salvo 
exceções), tendo em vista que dela resulta o próprio ato de designação do magistrado.

1.1.4. DESIGNAÇÃO DE MAGISTRADO PARA O EXERCÍCIO CUMULATIVO DE 
JURISDIÇÃO (fonte: TRT24)

O Tribunal Regional afirmou que para o pagamento da Gratificação por Exercício 
Cumulativo de Jurisdição - GECJ, observa os requisitos previstos na Resolução CSJT n9 
155/2015 e considera, ainda, a análise de produtividade do juiz/unidade.

Asseverou que, em observância ao princípio da economicidade: a) não realiza 
designação para acúmulo de jurisdição se houver magistrado disponível para atuar 
sem percepção de GECJ; b) para designações com menor volume, que permitam bom 
atendimento, sem prejuízo das funções que lhes são peculiares, há designação dos 
juízes auxiliares da Presidência, em atuação conjunta ou isolada, justamente para 
evitar despesa com GECJ (v.g., Ato GP n9s 156/2020, 170/2020 e 182/2020); e c) caso a 
demanda processual comporte, há a designação cumulativa sobre um único juiz para 
atender mais de duas unidades judiciárias, justamente para evitar despesa adicional 
com GECJ (v.g. Ato GP 12/2021).

1.1.5. LOTAÇÃO DO SEGUNDO ASSISTENTE DE JUIZ (fonte: TRT24)
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Conforme consta do questionário de correição, nos anos de 2020, 2021 e 2022 (até 30 
de abril), as varas do trabalho da 24^ Região receberam menos de 1.500 processos por 
ano, razão pela qual não houve a lotação do segundo assistente de Juiz na forma 
preconizada pela Resolução CSJT n° 63/2010.

Foram informados os seguintes juízes substitutos, que receberam o apoio de 
assistentes lotados na Corregedoria Regional, nos anos de 2020, 2021 e 2022 (até 30 
de abril), e as respectivas varas de atuação no período:

Nome do juiz Ano Vara

Boris Luiz Cardozo de Souza (até 
setembro de 2020; depois, foi 
promovido a Titular da Vara de 
Naviraí)

2020 7- de Campo Grande/MS

Lilian Carla Issa 2020 3§ e 7a de Campo Grande

Mario Luiz Bezerra Salgueiro 2020

2^ de Campo Grande 

São Gabriel do Oeste 

Amambai

Keethlen Fontes Maranhão (até 
setembro 2020; após, foi 
promovida a Titular da Vara do 
Trabalho de Chapadão do Sul).

2020 6- Vara de Campo Grande

Mareio Kurihara Inada 2020

Cassilândia

Chapadão do Sul

Coxim

Izidoro Oliveira Paniago (Juiz 
Auxiliar da Presidência desde 
2/9/2019)

2020 -

João Candido 2020
1^ de Dourados

Cassilândia

Mara Cleusa Ferreira Jeronymo 2020 3a e ga de Campo Grande
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Herbert Gomes Oliva 2020 1^ de Campo Grande

Ana Paola Emanuelli 2020 4- de Campo Grande

Mauricio Sabadini 2020 Rio Brilhante

Gustavo Doreto Rodrigues 2020 e 5a de Campo Grande

Déa Marisa Brandão Cubei Yule 2020 Cejusc

Nadia Pelissari 2020 3ã de Campo Grande

Renato de Moraes Anderson 2020

6- de Campo Grande

Gabinete de Cartas Precatórias, 
Atermação e Varas Itinerantes

Paranaíba

Itinerante de Sidrolândia

Itinerante de Ribas do Rio Pardo

Nova Andradina

Cejusc

Ponta Porã

Naviraí

7- de Campo Grande

33 de Campo Grande

5ã de Campo Grande

Chapadão do Sul

Erika Silva Boquimpani 2020 2§ de Dourados

Fabiane Ferreira 2020

Cejusc

Gabinete de Cartas Precatórias, 
Atermação e Varas Itinerantes

Daniela Rocha Rodrigues Peruca 
(Volante)

2020
Corumbá

Jardim
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Paranaíba

Itinerante de Ribas do Rio Pardo

Mundo Novo

Cejusc

Gabinete de Cartas Precatórias e 
Atermação

53 de Campo Grande

Nova Andradina

Amambai

Bataguassu

63 de Campo Grande

7ã de Campo Grande

Hélio Duques dos Santos 2020 23 de Dourados

Geraldo Furtado de Araujo Neto 2020 13 e 23 de Dourados

Patrícia Balbuena de Oliveira Bello 2020 23 de Três Lagoas

Priscila Rocha Margarido Mirault 2020 Naviraí

Alexandre Marques Borba 2020

Nova Andradina

Corumbá

Paranaíba

Valdir Aparecido Consalter Júnior 
(Volante)

2020 13 e 23 de Três Lagoas

André Luís Nacer de Souza 
(Volante)

2020
13 e 23 de Dourados

63 de Campo Grande

Juliana Martins Barbosa (Volante) 2020
13 e 23 de Dourados

Vara de Chapadão do Sul

Vivian Leticia de Oliveira 2020 13 de Três Lagoas
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Vicky Vivian Hackbarth
Kemmelmeier (afastada a partir 
de 13/10/2020 para auxiliar nos 
trabalhos da Corregedoria 
Nacional de Justiça - CNJ)

2020 13 e 23 de Três Lagoas

Lilian Carla Issa (até meados de 
junho de 2021; após foi 
promovida a Titular da Vara de 
Corumbá - RA 68/2021)

2021 73 de Campo Grande

Mario Luiz Bezerra Salgueiro 2021

23 de Campo Grande 

Bataguassu 

Naviraí

Mareio Kurihara Inada (até junho 
de 2021; após, foi promovido a 
Juiz Titular da Vara de Paranaíba)

2021 Coxim

Izidoro Oliveira Paniago (Juiz 
Auxiliar da Presidência até 
10/1/2021 e Juiz Auxiliar da Vice- 
Presidência a partir de 11/1/2021 
RA 7/2021)

2021 -

João Candido 2021 13 de Dourados

Mara Cleusa Ferreira Jeronymo 2021 33 de Campo Grande

Herbert Gomes Oliva 2021 13 de Campo Grande

Ana Paola Emanuelli 2021 43 de Campo Grande

Maurício Sabadini 2021 Rio Brilhante

Gustavo Doreto Rodrigues 2021 53 de Campo Grande

Déa Marisa Brandão Cubei Yule 2021 Cejusc
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Renato de Moraes Anderson 2021

Gabinete de Cartas Precatórias, 
Atermação e Varas Itinerantes

Chapadão do Sul

Nadia Pelissari 2021 6ã de Campo Grande

Erika Silva Boquimpani 2021
23 de Dourados até junho 2021; 
depois Vara de Jardim e Varas de 
Campo Grande/MS

Fabiane Ferreira (Volante) 2021

Chapadão do Sul 

5ã de Campo Grande 

Cejusc

Daniela Rocha Rodrigues Peruca 
(Volante)

2021

Jardim

Paranaíba

Nova Andradina 

e outras

Hélio Duques dos Santos (Volante) 2021 13 e 23 de Dourados

Geraldo Furtado de Araujo Neto 
(Volante)

2021 13 e 23 de Dourados

Patricia Balbuena de Oliveira Bello 2021 23 de Três Lagoas

Priscila Rocha Margarido Mirault 
(afastada a partir de 8/12/2020 
para exercer a Presidência da 
AMATRA XXIV - Gestão 2020- 
2022)

2021 -

Alexandre Marques Borba 2021
Corumbá

Nova Andradina

Valdir Aparecido Consalter Junior 
(Volante)

2021
13 e 23 de Três Lagoas; 29 semestre 
Varas de Campo Grande e outras
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André Luis Nacer de Souza 
(Volante)

2021

13 e 2^ de Dourados; ainda em 
2021 foi removido para Campo 
Grande e atuou em outras varas 
(volante)

Juliana Martins Barbosa (Volante) 2021
lã e 23 de Dourados; após, 
removida para auxiliar em 
Chapadão do Sul

Vivian Leticia de Oliveira 2021 13 de Três Lagoas

Vicky Vivian Hackbarth
Kemmelmeier (afastada a partir 
de 13/10/2020 para auxiliar nos 
trabalhos da Corregedoria 
Nacional de Justiça, retornou em 
14/6/2021 - PROAD 23607 2020)

2021 Corumbá e Varas de Três Lagoas

Lais Pahins Duarte - nomeação em 
26/4/2021

2021
Varas de Três Lagoas e outras 
(Juíza volante)

Bruno Vinicius Lima Bragiato - 
Nomeação em 8/4/2021

2021
Varas de Três Lagoas e outras (Juiz
Volante)

Hella de Fatima Maeda 
Nomeação em 23/4/2021

2021
Varas de Três Lagoas, de Campo 
Grande e outras (juíza volante)

Bernardo Pinheiro Bernardi - 
nomeação em 26/4/2021

2021
Varas de Dourados e outras (Juiz
Volante)

Mario Luiz Bezerra Salgueiro 2022
23 Vara de Campo Grande, Vara de 
São Gabriel do Oeste e Projeto 
Garimpo

Izidoro Oliveira Paniago (Juiz 
Auxiliar da Vice-Presidência)

2022 -

João Candido 2022 13 Vara de Dourados

Mara Cleusa Ferreira Jeronymo 2022 33 Vara de Campo Grande
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Herbert Gomes Oliva 2022 15 Vara de Campo Grande

Ana Paola Emanuelli 2022 45 Vara de Campo Grande

Mauricio Sabadini 2022 55 Vara de Campo Grande

Gustavo Doreto Rodrigues 2022 Vara de Campo Grande

Déa Marisa Brandão Cubei Yule 2022 Cejusc 15 Grau

Renato de Moraes Anderson 2022

Gabinete de Cartas Precatórias, 
Atermação e Varas Itinerantes em 
Campo Grande e Itinerantes de 
Ribas e de Sidrolândia

Nadia Pelissari 2022 65 Vara de Campo Grande

Erika Silva Boquimpani 2022 25 Vara de Campo Grande

Fabiane Ferreira 2022 15 Vara de Campo Grande

Daniela Rocha Rodrigues Peruca 
(Volante)

2022
Varas da capital e do interior - 
volante

Hélio Duques dos Santos (Volante) 2022 25 Vara de Dourados

Geraldo Furtado de Araujo Neto 
(Volante)

2022
Varas de Dourados e outras (Juiz
Volante)

Patricia Balbuena de Oliveira Bello 2022 25 Vara de Três Lagoas

Priscila Rocha Margarido Mirault 
(afastada a partir de 8/12/2020 
para exercer a Presidência da 
AMATRA XXIV - Gestão 2020- 
2022)

2022 -

Alexandre Marques Borba 2022 45 Vara de Campo Grande
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Notas explicativas feitas pelo TRT24:

Valdir Aparecido Consalter Júnior 
(Volante)

2022
Varas de Campo Grande e outras 
(juiz volante)

André Luís Nacer de Souza 
(Volante)

2022
Varas de Campo Grande e outras 
(juiz volante)

Juliana Martins Barbosa (Volante) 2022
Varas de Campo Grande e outras 
(Juíza volante)

Vivian Leticia de Oliveira 2022 2ã Vara de Três Lagoas

Vicky Vivian Hackbarth
Kemmelmeier

2022 Varas de Três Lagoas

Laís Pahins Duarte 2022
Varas de Três Lagoas e outras 
(Juíza Volante)

Bruno Vinícius Lima Bragiato 2022
Varas de Três Lagoas e outras (juiz 
volante)

Hella de Fatima Maeda 2022
Varas de Campo Grande, Dourados 
e outras (Juíza Volante)

Bernardo Pinheiro Bernardi 2022
Varas de Dourados e outras (juiz 
volante)

1) O juiz convocado Izidoro Oliveira Paniago, bem como a Juíza Priscila, afastada 
para presidir a Amatra, e a Juíza Vicky Vivían, enquanto esteve convocada pela 
Corregedoria Nacional de Justiça (PROAD 23607 2020), tiveram seus 
respectivos assistentes deslocados para atender outros magistrados/unidades, 
na forma da Resolução Administrativa n^ 75/2019, que, para afastamentos 
superiores a 60 dias, prevê utilização dos assistentes em outras frentes de 
trabalho (art. 5^).

2) As varas indicadas são aquelas em que os juízes substitutos atuaram de modo 
predominante. Foram desconsideradas as designações efêmeras para outras 
unidades, sem atuação por tempo que justificasse o registro de cada urna 
dessas ocorrências no questionário de correição.

1.1.6. CONVOCAÇÃO DE JUIZ TITULAR DE VARA DO TRABALHO PARA 
SUBSTITUIÇÃO NO TRIBUNAL RESOLUÇÃO CNJ N2 72/2009 (fonte: TRT24)
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A convocação de juízes de primeiro grau para substituir desembargadores ocorre 
consoante deliberação do Comitê Interno de Governança e de acordo com os termos 
da Resolução CNJ n9 72/2009 c/c os arts. 55 e 60 do Regimento Interno do Tribunal, 
cujo procedimento é formalizado mediante processo administrativo, devidamente 
instruído e encaminhado para o Vice-Presidente relatar e encaminhar para a 
deliberação do Egrégio Tribunal Pleno.

Dispõe o art. 55 que em caso de afastamento de integrante do Pleno ou de Turma por 
período superior a 30 (trinta) dias a convocação de juiz titular de vara do trabalho para 
substituição far-se-á em sessão pública, com votação nominal, aberta e fundamentada, 
observados os seguintes critérios: ausência de processo administrativo disciplinar em 
curso; ausência de punição em processo administrativo disciplinar nos 12 (doze) meses 
¡mediatamente anteriores ao da convocação; ausência de processos aptos a 
julgamento cujo prazo para prolação de sentenças, previsto no art. 226, III, do CPC, 
tenha sido extrapolado; cumprimento da carga-horária mínima de horas-aula 
estipulada pela Escola Judicial do TRT da 249 Região, nos 2 (dois) últimos semestres 
anteriores à convocação; menor custo para o tribunal no pagamento de despesas com 
diárias, ajuda de custo e auxílio-moradia, quando for o caso; não acumulação de outra 
função jurisdicional ou de administração do Foro.

A Corregedoria Regional participa do processo certificando o atendimento ou não dos 
mencionados critérios.

Relação dos juízes de l9 grau convocados pelo TRT24:

Nome do juiz Período da 
convocação

Motivo da convocação

Tomás Bawden de Castro 
Silva (RA 88/2021) - 
PROAD N9 18848/2021)

22/7/2021 a
26/9/2021

Vacância decorrente da nomeação do 
Desembargador Amaury Rodrigues 
Pinto Junior para exercer o cargo de 
Ministro do TST

Júlio César Bebber (RA 
105/2021 e RA 2/2022)

6/9/2021 até 
o dia anterior 
à posse e 
exercício do 
novo membro 
efetivo do 
Tribunal

Substituição prevista inicialmente para 
o período de afastamento/tratamento 
de saúde de desembargador (RA 
105/2021, item II); em razão do óbito 
do desembargador ocorrido em 
27/11/2021, foi editada a RA 2/2022, 
a fim de prorrogar a convocação até a 
posse do novo membro na vaga 
respectiva (processo de promoção em 
curso: vaga do 59 da OAB)
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Flávio da Costa Higa (RA 
7/2021)

19/1/2021 a
31/12/2022

Juiz Auxiliar da Presidência

Izidoro Oliveira Paniago 
(RA 7/2021)

19/1/2021 a
31/12/2022

Juiz Auxiliar da Vice-Presidência

Luiz Divino Ferreira (RA 
6/2021, com alterações 
das Resoluções
Administrativas 27/2021, 
86/2021 e 105/2021)

10/2/2021 a 
9/7/2021, com 
retornos 
subsequentes, 
episódicos, 
apenas para 
conclusão de 
votos já
relatados nos 
termos e
limites das 
RAs 86/2021 e 
105/2021

Auxílio jurisdicional ao segundo grau

Beatriz Maki Shinzato 
Capucho (RA 6/2021, com 
alterações das Resoluções 
Administrativas 27/2021, 
86/2021 e 105/2021)

19/2/2021 a 
30/6/2021, 
com retornos 
subsequentes, 
episódicos, 
apenas para 
conclusão de 
votos já
relatados nos 
termos e
limites das 
RAs 86/2021 e 
105/2021

Auxílio jurisdicional ao segundo grau

1.1.7. MUTIRÕES. FORÇA-TAREFA. DESIGNAÇÃO DE JUÍZES AUXILIARES (fonte: 
TRT24)

O TRT24 relacionou diversas atividades desenvolvidas com o objetivo de auxiliar as 
unidades judiciárias.

Por meio da Resolução Administrativa n9 125/2021 foi criado o Grupo de Apoio à 
Jurisdição (composto por 5 servidores sob coordenação administrativa do 
Desembargador Corregedor ou outro magistrado por ele delegado), ao qual se atribuiu 
competência para auxílio, provisório, às unidades jurisdicionais, preferencialmente de 
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15 grau, que apresentarem dificuldades e peculiaridades que justifiquem o aporte da 
força de trabalho para assessoramento em demandas específicas e cumprimento de 
metas. Os requisitos estão dispostos na mencionada resolução administrativa.

A Portaria Conjunta TRT/GP/SJ/SECOR n9 001/2019, por sua vez, regulamenta a 
cooperação interna entre unidades de 15 grau, estabelecendo critérios e previsão de 
atuação suplementar do Gabinete da Corregedoria para providências que viabilizem 
auxílios às unidades de l9 grau com dificuldades para cumprimento das metas do CNJ 
e do CSJT. A providência também alcança colaboração entre magistrados, a exemplo 
do auxílio prestado pela Juíza Titular da Vara de Amambai para atender metas da 4§ 
Vara do Trabalho de Campo Grande, no período de 25/1/2021 a 5/3/2021, nos termos 
do Ato GP n9 18/2021.

Sob o regime de mutirão, as varas itinerantes de Campo Grande atuam nos municípios 
de Ribas do Rio Pardo e de Sidrolândia. Após exames de liminares/tutelas antecipadas, 
as varas da capital enviam os processos, na fase de conhecimento, para a "Vara do 
Trabalho de São Gabriel do Oeste e 29 Núcleo de Justiça 4.0", unidade híbrida que 
promove a tramitação e a realização, em pauta única, de todas as audiências de 
itinerantes das 7 varas da capital. A regência com os critérios envolvidos foi atualizada, 
recentemente, pela Portaria TRT/GP/SJ n9 19/2022, com a redação da Portaria 
TRT/GP/SJ 25/2022, e também observa a Resolução Administrativa n9 43/2022, que 
instituiu o 29 Núcleo de Justiça 4.0, como unidade de apoio às Varas de Campo 
Grande/MS (https://www.trt24.jus.br/documentViewer-
1.0.0/PDFViewer?tipo=ASSINATURA&id=2413216 ). Em resumo, essa prática das 
Itinerantes de modo concentrado tem por fundamentos a facilitação da gestão dos 
processos, diminuindo o tempo de tramitação, e a promoção de auxílio às Varas da 
capital que contam com suporte dos juízes do 29 Núcleo de Justiça 4.0, unidade de 
apoio, para condução destes processos.

O TRT24 apontou como força-tarefa, ainda, a atuação dos Cejuscs, que desempenham 
esforço adicional em períodos de intensificação das práticas de solução adequada dos 
conflitos, principalmente na semana nacional de conciliação que, neste ano (2022), 
coincide com o período final do mês regional da conciliação (maio/2022 contou com 
projeto especial do Tribunal para o tratamento adequado dos conflitos). Em situações 
tais, as unidades contam com designações adicionais de magistrados e de servidores 
para atender ao aumento da demanda. O critério principal para escolha dos 
magistrados e servidores que somarão à força de trabalho usual das equipes dos 
Cejuscs é o da formação específica em práticas de tratamento adequado de conflitos.

O Tribunal pontuou que Gabinete da Corregedoria monitora o desempenho e 
necessidades das unidades judiciárias e, uma vez constatada justificativa para ações 
mais específicas, promove proposições de designações para tarefas determinadas, 
como ocorreu, por exemplo, no caso que levou à edição do Ato GP n9 55/2022 que, 
considerando volume significativo de pendências de liquidação e execução, programou 
atuação de juízes, adicionalmente, para solução do problema.

1.1.8. DISTRIBUIÇÃO DE JUÍZES AUXILIARES E SUBSTITUTOS (fonte: TRT24)
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A distribuição dos juízes auxiliares e substitutos leva em consideração os critérios 
determinados nos termos da Portaria TRT/GABVIP n^ 4/2021, ressalvados os casos de 
disciplina especial ou de exercício cumulativo de jurisdição.

1.1.9. NÚMERO DE VARAS DO TRABALHO INSTALADAS. MUNICÍPIOS ABRANGIDOS 
PELA JURISDIÇÃO TRABALHISTA (fonte: TRT24)

O TRT24 conta com 26 varas do trabalho, sendo 7 varas na capital Campo Grande; 1 
em Amambai; 1 em Aquidauana; 1 em Bataguassu; 1 em Chapadão do Sul; 1 em 
Corumbá; 1 em Coxim; 2 em Dourados; 1 em Fátima do Sul; 1 em Jardim; 1 em Mundo 
Novo; 1 em Naviraí; 1 em Nova Andradina; 1 em Paranaíba; 1 em Ponta Porã; 1 em Rio 
Brilhante; 1 em São Gabriel do Oeste; e 2 em Três Lagoas.

Todos os 79 (setenta e nove) municípios do estado de Mato Grosso do Sul encontram- 
se abrangidos pela jurisdição da Justiça do Trabalho.

1.1.10. QUANTITATIVO DE HABITANTES DA REGIÃO POR JUIZ DO TRABALHO E POR 
DESEMBARGADOR DO TRABALHO (fonte: TRT24)

No estado de Mato Grosso do Sul há 2.839.188 habitantes. Em média, há um juiz do 
trabalho para cada grupo de aproximadamente 53.569,58 habitantes, e um 
desembargador para cada grupo de aproximadamente 405.598,28 habitantes.

1.1.11. JUSTIÇA ITINERANTE. PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO (fonte: TRT24)

O TRT24 realiza atividade itinerante, cujas audiências acontecem em espaços cedidos 
pelo município ou pelo Poder Judiciário estadual.

As audiências na modalidade itinerante das Varas de Campo Grande/MS, realizadas 
nos municípios de Ribas do Rio Pardo e de Sidrolândia/MS, e os respectivos processos, 
na fase de conhecimento, tramitam em regime de mutirão no qual as Varas da Capital, 
após exames de liminares/tutelas antecipadas, enviam os processos para a "Vara do 
Trabalho de São Gabriel do Oeste e 2$ Núcleo de Justiça 4.0", unidade híbrida que 
promove a tramitação e a realização, em pauta única, de todas as audiências de 
itinerantes das 7 Varas da Capital. A regência com os critérios envolvidos foi 
atualizada, recentemente, pela Portaria TRT/GP/SJ N^ 19/2022, com a redação da 
Portaria TRT/GP/SJ 25/2022 e também observa a Resolução Administrativa 43/2022, 
que instituiu o 2? Núcleo de Justiça 4.0, como unidade de apoio às Varas de Campo 
Grande/MS.

Varas do trabalho que realizaram atividade itinerante nos anos de 2020, 2021 e 2022 
(até 30 de abril):

Vara de 
Jurisdição Localidade

N9 de 
deslocamentos 

(edições 
realizadas)

Períodos N9 de 
audiências

N9 de 
conciliaçõ 

es

Valor total 
obtido com as 
conciliações
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Vara do 
Trabalho 
de 
Chapadão 
do Sul

Costa Rica 1
2020: 28 a
31/01; 17 a
20/02

37 15 R$200.950,00

Vara do 
Trabalho 
de Fátima 
do Sul

Caarapó 1

2020: 17 a
20/02; 16 e
17/03

2021: 15 a
18/03; 05 a
08/04; 26 a
29/04; 17 a
20/05; 07 a
10/06; 28 a 
30/06; 01/07;
02 a 05/08; 23 
a 26/08; 18 a 
21/10; 08 a
11/11; 29/11 a 
15/12

2022: 07 a
10/02

206 0 R$0,00

Vara do 
Trabalho 
de Nova 
Andradina

Ivinhema 3
2020: 23 a
24/01; 28/01; 
12 a 13/03

41 14 R$90.555,53
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Vara do 
Trabalho 
de 
Paranaíba

Aparecida 
do 
Taboado

1

2020: 03, 12, 
17 e 18/02; 09 
a 10/03; 25 a 
26/05; 08, 09, 
29 e 30/06; 06, 
07, 27 e 28/07; 
07, 17, 18, 24, 
25 e 31/08; 01, 
17, 18, 21 e 
22/09; 05, 14, 
15, 19, 21, 23, 
26 e 27/10; 09, 
13, 18, 19, 23, 
25 e 30/11; 01 
e 03/12

2021: 01, 02, 
10, 18, 22 e 
23/02; 05, 08, 
09, 12, 15, 17, 
19, 22, 23 e 
29/03; 05, 06, 
09, 14, 19, 20 e 
22/04; 03, 04, 
06, 13, 17, 20, 
24 e 25/05; 08, 
21 e 22/06; 01, 
05 a 08, 12 a 
15, 19, 20, 27 e 
28/07; 02 a 04, 
09 a 11, 13, 23 
a 26 e 31/08; 
01, 06, 13 a 16, 
21, 27 e 28/09; 
05, 06, 18 a 21 
e 25/10; 04, 08, 
09, 16, 18, 24 e 
25/11

2022: 24 a
27/01; 10, 14, 
17 e 24/02; 03, 
04, 07, 08, 15, 
16 e 17/03; 18, 
25 e 27/04

873 67 R$607.282,84

Vara do 
Trabalho 
de
Paranaíba

Inocência 0

2020: 03 e 
12/02; 24 e 
25/08; 17/09; 
05 e 14/10; 
03/12

2021: 29/03;
17/05

61 18 R$122.000,00
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Varas do 
Trabalho 
de Campo 
Grande

Ribas do
Rio Pardo 19

2020: 27 a
30/01; 10 a 
14/02 e 21/02; 
09 a 13/03; 10, 
12, 13, 27 e 
28/08; 08 a 
10/09; 20 e 
21/10; 04, 05, 
16 a 18/11

2021: 01 a
03/02; 01 a 03, 
15 a 17, 29 e 
30/03; 05 a 07, 
12, 13, 19 e 
26/04; 03, 25 a 
28/05; 28 a 
30/06; 01, 12 a 
14, 26 a 28/07; 
23 a 25/08; 20 
a 22/09; 18 a 
20/10; 16 a 
18/11

2022: 31/01;
01, 02, 14 e 
16/02; 02 a 04, 
14 a 16, 28 a 
30/03; 11, 12, 
25 a 27/04

358 105 R$1.484.725,40
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Varas do 
Trabalho 
de Campo 
Grande

Sidrolândia 28

2020: 03 a 06, 
17 a 21/02; 02 
a 04/03; 03 a 
05, 17, 18 e 
31/08; 01, 02, 
17 e 18/09; 13, 
15, 25 a 28/10; 
09 a 11, 23 a 
25/11

2021: 08 a 10, 
22 a 24/01; 08 
a 10, 29 e 
30/03; 05 a 07, 
12 a 14,19 a 22 
e 26 a 28/04; 
03 a 05, 10 a 
12, 17 a 20/05; 
21 a 24/06; 05 
a 08, 19 a 
22/07; 02 a 05, 
09 a 12/08, 16 
a 19 e 31 e 
31/08; 01, 02, 
13 a 16 , 27 a 
30/09; 04 a 07, 
13 a 15, 25 a 
28/10; 03 a 05, 
08 a 11, 22 a 
25/11

2022: 26 e
27/01; 07 a 10, 
21 a 24/02; 07 
a 10, 21 a 
23/03; 04 a 07, 
18 a 20/04

1.036 287 R$5.596.660,20
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Vara do 
Trabalho 
de Rio 
Brilhante

Maracaju 1

2020: 25 a
28/05; 01 a 04, 
08 a 10, 15 a 
18, 22 a 25 e 29 
a 30/06; 01, 02, 
06, 07 e 13/07; 
06, 17 a 20 e 
27/08; 16 a 18, 
23 e 28/09; 02, 
05 a 08, 14, 15, 
20 a 22 e 
28/10; 04 a 06, 
09, 11, 13, 18, 
20, 23, 25 a 27 
e 30/11; 03, 04, 
09 a 11, 14 a 
17/12

2021: 25, 27 e 
28/01; 03, 04, 
08, 11, 22 e 
23/02; 01, 08, 
09, 16, 22 e 
23/03; 06, 13, 
27 e 28/04; 11, 
12, 25 a 27/05; 
01, 09, 16, 17, 
22, 23 e 30/06; 
05, 08, 09, 19 e 
20/07; 03, 04, 
08, 12, 18, 23 e 
26/08; 02, 08, 
09, 13 a 15 e 
23/09; 04, 05, 
14 e 20/10; 16 
e 17/11; 14 e 
16/12

2022: 25 e
31/01; 01 e 
22/02; 03, 08, 
09, 21, 30 e 
31/03

845 143 R$1.436.584,64

1.1.12. POSTOS AVANÇADOS (fonte: TRT24)

No TRT24 há um posto avançado em Maracaju, vinculado à Vara de Rio Brilhante, cujas 
atividades iniciaram-se em 11/6/2014, conforme Portaria TRT/GP/SCJ n9 006/2014, 
alterada pela Portaria TRT/GP/SCJ n9 017/2015. A unidade funciona em prédio alugado 
pelo município de Maracaju, que arca com as despesas de água, energia e limpeza, 
ficando as demais despesas a cargo do TRT24, que também custeou a aquisição do 
mobiliário e dos equipamentos de informática. A servidora que atua no posto 
avançado é cedida pelo referido município.
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Esclareceu o Tribunal que em razão da pandemia e da consequente restrição aos atos 
presenciais, os postos avançados estão temporariamente desativados, conforme 
determinado por meio da Portaria TRT-GP n9 11/2020, referendada pela Resolução 
Administrativa n9 45/2020.

A Resolução Administrativa n9 140/2021 referendou e incorporou as previsões da 
Portaria TRT/GP n9 57/2021 para manter desativado o Posto Avançado de Maracaju, 
até que seja definida a forma de tratamento adequado dessa unidade, nos termos do 
art. 38 da Resolução CSJT n9 296/2021, segundo o qual os Tribunais Regionais do 
Trabalho deverão, em até três anos, extinguir ou readequar a estrutura dos postos 
avançados existentes em sua jurisdição. A referida resolução administrativa do TRT24 
prevê que o espaço ora destinado ao posto avançado de Maracaju poderá ser utilizado 
para a realização de atividade itinerante pela Vara do Trabalho de Rio Brilhante, se 
houver demanda que o justifique, conforme deliberação da Administração do Tribunal, 
mediante proposição do juízo. Prevê, ainda, que os processos do Posto Avançado de 
Maracaju seguirão incorporados ao acervo da unidade judiciária respectiva, com a 
identificação "Posto Avançado de Maracaju/MS - Vara do Trabalho de Rio 
Brilhante/MS.".

De acordo com informações prestadas, quando os postos avançados estavam em 
atividade, executavam todos os serviços inerentes a uma vara do trabalho referentes à 
fase de conhecimento do processo: triagem, expedição de notificações e citações, 
realização de audiências, intimações, atendimento ao público. A produtividade do juiz 
designado para atuar no posto avançado era computada na vara do trabalho à qual o 
posto avançado se encontrava vinculado.

1.1.13. PLANTÃO JUDICIÁRIO. RESOLUÇÃO CNJ N9 71/2009 E RESOLUÇÃO CSJT N9 
225/2018 (fonte: TRT24)

O sistema de plantão judiciário é definido nos termos dos arts. 227-A a 227-W do PGC 
(Provimento Geral Consolidado).

O plantão funciona, de forma ininterrupta, até o início do expediente do primeiro dia 
útil subsequente: nos dias em que houver expediente, após encerramento do horário 
de atendimento ao público; nos dias em que não houver expediente; no período de 
recesso forense, compreendido entre 20 de dezembro e 6 de janeiro do ano 
subsequente.

No 29 grau, o plantão judiciário no 29 grau é exercido pelos Desembargadores 
Presidente e Vice-Presidente, alternadamente, com auxílio da equipe servidores 
plantonistas, mediante atuação no ambiente do Gabinete Plantonista/PJe (art. 227-H 
do Provimento Geral Consolidado)

No l9 grau, participam os juízes do trabalho (titulares e substitutos), que exercem 
jurisdição sobre todas as varas da Justiça do Trabalho da 249 Região (art. 227-D do 
PGC). A escala de participação nos plantões dos magistrados do l9 grau (divulgada na 
intranet) é elaborada para ciclos semestrais, mediante sorteio realizado pela 
Secretaria-Geral da Presidência e/ou Secretaria Judiciária, sob a coordenação dos 
juízes auxiliares da presidência (art. 227-E do PGC). Os servidores são escalados em 
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sistema de rodízio, com revezamento mensal entre os servidores de todas as varas do 
trabalho.

No TRT24 não houve a elaboração de quadro geral dos plantões realizados 
(informatizado).

As escalas dos plantões judiciários de Magistrados e Servidores, são divulgadas por 
meio de portarias da Presidência, com periodicidade semanal e disponibilizadas no 
DEJT e no portal do Tribunal. As escalas dos Magistrados de l9 grau são divulgadas 
internamente via intranet. Não há divulgação dos processos analisados durante os 
plantões. Entretanto, há controle dos acionamentos dos magistrados e servidores 
plantonistas registrados no sistema PROAD, instruído com as decisões proferidas 
durante os plantões, oportunidade em que são analisadas as concessões de folgas 
compensatórias.

Conforme o art. 227-N do PGC, possuem caráter urgente, a justificar a atuação em 
plantão, os pedidos que, cumulativamente: estejam compreendidos na relação do art. 
I9 da Resolução CNJ n9 71/2009; sejam da competência da Justiça do Trabalho; e 
contenham elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo do dano 
de difícil ou incerta reparação em tramitação durante o horário do expediente forense 
normal.

O art. 227-0, por sua vez, dispõe que o plantão judiciário não se destina aos pedidos 
de levantamento de valores em dinheiro; liberação de bens apreendidos; 
reconsideração ou reexame de pedidos negados, bem como de pedido já apreciado no 
órgão judicial de origem ou em plantão anterior.

As causas já distribuídas e aquelas em que há prevenção de juízo não são reanalisadas 
durante os plantões.

Após a decisão proferida durante os plantões, os processos serão disponibilizados para 
os gabinetes ou para as varas, conforme o caso.

1.1.14. PROJETO GARIMPO (fonte: TRT24)

Em cumprimento ao Ato Conjunto CSJT.GP.CGJT N9 01/2019, o TRT24 iniciou o Plano 
de Ação para execução do Projeto Garimpo que identifica os processos arquivados 
definitivamente com depósitos judiciais não sacados pelos credores.

Para tanto, constituiu a Comissão do Projeto Garimpo (Portaria GP/SECOR n9 3/2019), 
que é coordenada pelo Juiz Mário Luiz Bezerra Salgueiro e composta pelos seguintes 
servidores: a Secretária da Corregedoria, Claudia Giseli Vilela Marques; a Secretária 
Judiciária, Maria Leonor Rocha; a Coordenadora da Tecnologia da Informação e 
Comunicações, Geslaine Perez Maquete; o Coordenador do Processo Judicial 
Eletrônico - CPJe, Gilberto Tuller Espósito; a Diretora de Secretaria da 29 Vara de 
Campo Grande, Ângela Saara Martins; a Chefe de Gabinete da Secretaria da 
Corregedoria, Rosemeire Pinheiro de Araújo; o Técnico Judiciário, servidor da 
Corregedoria, Amado Luiz da Silva Junior; o Chefe da Infraestrutura de TI, Alessander 
Monteiro Silva.
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As atribuições do coordenador são as instituidas pelo Provimento n9 006/2019, 
especialmente jurisdição em todas as unidades para os fins do programa, e pela 
Portaria GP/SECOR n9 001/2019, referendada pela Resolução Administrativa n9 
55/2020.

1.2. ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

1.2.1. ORGANOGRAMA ADMINISTRATIVO (fonte: TRT24)

O organograma do Tribunal Regional do Trabalho da 24$ Região consta do respectivo 
sítio eletrônico na internet, no link: https://www.trt24.jus.br/web/guest/organograma

1.2.2. REFORMAS ADMINISTRATIVAS (fonte: TRT24)

Em 2020, 2021 e 2022 (até 30 de abril), o Tribunal Regional promoveu reformas 
administrativas, mediante os seguintes atos normativos:

Resolução Administrativa n9 33/2020 - Aprova a reestruturação administrativa.

Resolução Administrativa n9 91/2020 - Altera a estrutura administrativa do 
Tribunal.

Resolução Administrativa n9 107/2020 - Altera a estrutura administrativa do 
Tribunal.

Resolução Administrativa n9 111/2020 - Referenda a Portaria TRT/GP/DG n9 
194/2020, que trata da instalação da Vara do Trabalho de Chapadão do Sul.

Resolução Administrativa n9 152/2020 - Plano de Gestão e Estrutura 
Administrativa - Biênio 2021/2022.

Resolução Administrativa n9 156/2020 - Referenda a Portaria TRT/GP/DG n9 
233/2020, que trata da estrutura do Gabinete do Desembargador João Marcelo 
Balsanelli.

Resolução Administrativa n9 28/2021 - Referenda a Portaria TRT/GP/DG n9 
37/2021, que alterou a estrutura administrativa do Tribunal.

Resolução Administrativa n9 57/2021 - Altera o Regulamento Geral do Tribunal 
Regional do Trabalho quanto às competências e atribuições do Gabinete de 
Juízes Auxiliares e dá outras providências.

Resolução Administrativa n9 78/2021 - Altera a estrutura administrativa do 
Tribunal.

Resolução Administrativa n9 39/2022- Referenda e substitui a Portaria TRT/GP 
n9 12/2022, que ditou alterações para o Regulamento Geral e a estrutura 
administrativa do Tribunal, modificando o Gabinete de Juízes Auxiliares - GJA, 
para instituição do Juízo Auxiliar de Conciliação em Precatórios.

Resolução Administrativa 43/2022 - Referenda, incorpora e substitui a Portaria 
TRT/GP n9 13/2022, que dispôs sobre a transformação da Vara do Trabalho de 
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São Gabriel do Oeste em "29 Núcleo de Justiça 4.0" e deu outras providências. 
Ato normativo vinculado ao PROAD 19412/2021.

Resolução Administrativa n9 53/2022 - Altera a estrutura administrativa do 
Tribunal para adequar as funções comissionadas da Escola Judicial.

Portaria GP n9 1/2021 - Altera a estrutura administrativa do Tribunal.

1.2.3. REGULAMENTO GERAL DA SECRETARIA (fonte: TRT24)

O TRT24 conta com um Regulamento Geral de Secretaria, aprovado pela Resolução 
Administrativa n9 24/2019 e republicado em 25/4/2022 (PROAD 3711/2019).

1.2.4. SERVIDORES EM EFETIVIDADE NO TRIBUNAL (fonte: TRT24 e e-Gestão)

Cargos Efetivos Existentes Vagos

Analista Judiciário 203 7

Técnico Judiciário 353 35

Auxiliar Judiciário 2 0

Total 558 42

Descrição Quantitativo

Servidores efetivos 516

Cargos efetivos vagos 42

Servidores cedidos e removidos para outros órgãos 23

Servidores cedidos de outros órgãos 61

Servidores removidos de outros órgãos 21

Servidores em lotação provisória 4

Servidores que ocupam exclusivamente cargo em comissão, 
sem vínculo com a administração pública

6
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Servidores não pertencentes às carreiras judiciárias federais 67

Total de servidores lotados no Tribunal 585

Estagiários 77

Menores aprendizes 0

Prestadores de serviços (terceirizados)

Existe concurso público em andamento, com prazo de vigência até 29/8/2023, 
considerando a suspensão da contagem de prazos por força da Lei n9 14.314/2022 
(Resolução Administrativa n9 50/2022).

Há Projeto de Lei tramitando na Câmara dos Deputados sob o n9 PLC 2746/2015, que 
tem por objetivo criar no Tribunal Regional do Trabalho da 249 Região 1 (um) cargo de 
Juiz do Tribunal (Desembargador Federal do Trabalho), 1 (um) Cargo em Comissão CJ-3 
e 10 (dez) cargos efetivos. Está aguardando a designação de Relator na Comissão de 
Finanças e Tributação (CFT).

1.2.5. SERVIDORES NÃO PERTENCENTES ÀS CARREIRAS JUDICIÁRIAS FEDERAIS 
(fonte: TRT24)

O TRT24 informou que, em abril/2022, contava com 67 servidores não pertencentes às 
carreiras judiciárias federais. Considerando o número relativo à força de trabalho 
informado no questionário de correição (585), a quantidade dos servidores em 
questão corresponde a 11,45%.

1.2.6. LOTAÇÃO NA ÁREA FIM (APOIO JUDICIÁRIO) E NA ÁREA MEIO (APOIO 
ADMINISTRATIVO) - fonte: TRT24

Descrição Quantidade Percentual

Servidores lotados nas unidades de apoio direto 
à área judicante de l9 e 29 graus (área 
judiciária)

409 69,91%

Servidores lotados nas unidades de apoio 
indireto à área judicante de l9 e 29 graus (área 
administrativa)

176 30,08%

Servidores em atividade no Tribunal (l9 e 29 
graus)

585 100%

1.2.7. SERVIDORES LOTADOS NOS GABINETES DE DESEMBARGADORES, NAS
VARAS DO TRABALHO E NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (fonte: TRT24)

27

Anexo 1 - ATA DA CORREIÇÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO NO PERÍODO DE 20 A 23 DE JUNHO DE 2022
3503/2022 - Terça-feira, 28 de Junho de 2022 Tribunal Superior do Trabalho



29

No TRT24, há 138 servidores lotados nas varas do trabalho; 80 nos gabinetes de 
desembargadores; e 176 nas unidades administrativas.

1.2.8. DISTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES ENTRE O PRIMEIRO E O SEGUNDO GRAUS DE 
JURISDIÇÃO. ADEQUAÇÃO À RESOLUÇÃO CNJ N9 219/2016 (fonte: TRT24)

O Tribunal Regional afirmou que atende o critério de distribuição de servidores entre o 
primeiro e o segundo graus de jurisdição, previsto na Resolução CNJ n9 219/2016. 
Asseverou que desde a publicação dessa resolução iniciou estudos técnicos e 
propostas para sua implantação, considerando a realidade do quadro de pessoal e a 
disponibilidade orçamentária de cargos em comissão e de funções comissionadas.

De acordo com as informações registradas no questionário de correição, a questão 
alusiva à implementação da citada resolução foi objeto do Pedido de Providências n9 
0006219-63.2017.2.00.0000, apresentado ao CNJ pela AMATRA XXIV, resultando na 
homologação de acordo em que o CNJ relativizou a implantação dos dispositivos da 
Resolução CNJ n9 219/2016. Considerou-se que a proposta da referida associação 
promoveu a equalização da força de trabalho de acordo com as circunstâncias e 
especificidades locais. Assim, informou o TRT24 que desde o ano de 2019 atende aos 
critérios de distribuição de força de trabalho entre o l9 e o 29 graus de jurisdição, 
ressaltando que está pendente apenas a adequação de algumas funções 
comissionadas e cargos em comissão. Tal questão, a propósito, conforme salientado 
pelo Tribunal, está atualmente em processo de execução, integrando, inclusive, o rol 
de mudanças com vistas à implantação da Resolução CSJT n9 296/2021 (PROAD 
19412/2021).

1.2.9. CARGOS EM COMISSÃO E FUNÇÕES COMISSIONADAS (fonte: TRT24)

No TRT24, a distribuição de cargos em comissão e funções comissionadas, nas varas do 
trabalho, nos gabinetes de desembargadores e nas unidades administrativas, é feita da 
seguinte forma:

Área Cargos em 
comissão

Funções 
comissionadas

Total

Varas do Trabalho 26 149 175

Gabinetes de
Desembargadores

8 56 64

Unidades 
Administrativas

13 91 104

Total 47 296 343
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No Quadro de Pessoal do Tribunal, há 356 funções comissionadas e 51 cargos em 
comissão, totalizando 407, o que corresponde a 72,9% do quantitativo de cargos 
efetivos (558).

1.2.10. DIVERGÊNCIAS ENTRE DADOS APRESENTADOS PELO TRIBUNAL E OS QUE 
CONSTAM NO E-GESTÃO

Relativamente aos quantitativos de pessoal, constata-se que alguns dados 
apresentados pelo Tribunal divergem dos que constam no e-Gestão, notadamente o 
número de cargos efetivos vagos, servidores cedidos de outros órgãos, servidores não 
pertencentes às carreiras judiciárias federais, total de servidores lotados no Tribunal e 
número de servidores distribuídos entre as áreas judiciária e administrativa.

Durante a correição, o Tribunal Regional asseverou que: "Os números do e-Gestão e 
SIGEP foram sempre destoantes. Com a implementação do SIGEP, que se deu em 
2019, a conexão das informações gerou mais inconsistências devido à leitura de 
módulos diferentes que o SIGEP apresenta. Considerando a recorrência das 
inconsistências, no ano de 2021, foi constituído um grupo de estudos com a finalidade 
de analisar e eliminar os problemas eventuais encontrados entre os sistemas de e- 
Gestão e SIGEP (Portaria TRT/DG/GP n$ 222/2021 - PROAD 19022/2021). Assim, até o 
presente momento as divergências encontradas nos dois sistemas ainda não foram 
totalmente sanadas, tendo em vista a necessidade de constantes ajustes. As equipes 
combinaram que tal correção será um processo contínuo e que o Grupo de Negócios 
(CGP - Coordenadoria de Gestão de Pessoas) demandará à SETIC (Secretaria de 
Tecnologia de Informações e Comunicações) a correção das irregularidades 
encontradas por meio de abertura de chamados. Ajustou-se ainda que a manutenção 
das análises deverá obedecer uma periodicidade bimestral. (...)".

1.2.11. SERVIDORES QUE EXERCEM A FUNÇÃO DE EXECUÇÃO DE MANDADOS 
(fonte: TRT24)

Segundo o Tribunal Regional, 43 servidores exercem a função de execução de 
mandados, assim distribuídos:

Centro de Execução e de Pesquisa Patrimonial 1

Gabinete de Mandados Judiciais 17

Gabinete de Pesquisa Patrimonial 1

Setor de Coordenação de Cartas Precatórias e Mandados Judiciais de 
Dourados

4

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

4
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Vara do Trabalho de Amambai 1

Vara do Trabalho de Aquidauana 1

Vara do Trabalho de Bataguassu 1

Vara do Trabalho de Chapadão do Sul 1

Vara do Trabalho de Corumbá 1

Vara do Trabalho de Coxim 1

Vara do Trabalho de Fátima Do Sul 1

Vara do Trabalho de Jardim 1

Vara do Trabalho de Mundo Novo 1

Vara do Trabalho de Naviraí 1

Vara do Trabalho de Nova Andradina 1

Vara do Trabalho de Paranaíba 1

Vara do Trabalho de Ponta Porã 1

Vara do Trabalho de Rio Brilhante 2

Vara do Trabalho de São Gabriel do Oeste 1

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

O TR24 afirmou que cumpre integralmente a Resolução CSJT n^ 99/2012. Atualmente, 
não há servidores designados para o exercício da função de oficial de justiça ad hoc.
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1.2.13. COMITÊ GESTOR REGIONAL DA POLÍTICA NACIONAL DE ATENÇÃO 
PRIORITÁRIA AO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO - RESOLUÇÃO CNJ N2 194/2014 
(fonte: TRT24)

No TRT24, a Resolução Administrativa n^ 067/2014 (Processo MA 47/2014) trata da 
aplicabilidade das determinações constantes da Resolução CNJ n^ 194, que institui 
Política Nacional de Atenção Prioritária ao Primeiro Grau de Jurisdição.

Segundo a referida norma interna, o mandato bienal dos componentes do Comitê 
coincidirá com o mandato do Presidente, e eles serão eleitos pelo Tribunal Pleno na 
mesma sessão em que ocorrer a eleição do Presidente e do Vice-Presidente, sendo 
vedado o exercício de mais de dois mandatos consecutivos.

O Tribunal prevê, ainda, a participação, no comitê, de magistrados e servidores 
indicados pelas respectivas associações, sem direito a voto.

Não há previsão de reuniões a serem realizadas pelo comitê. Não obstante, constata- 
se, a partir das atas disponibilizadas no site do Tribunal, que o comitê se reúne 
regularmente. Com efeito, em 2021 houve reuniões em 26 de abril, 28 de junho, 30 de 
julho, 13 de setembro e 29 de novembro; e no presente ano o comitê já se reuniu em 
14 de março.

A designação dos atuais membros foi referendada por intermédio da Resolução 
Administrativa n5 56/2021, para o biênio 2021/2022. São eles:

I - Desembargador André Luís Moraes de Oliveira (Presidente do Comitê);

II - Flávio da Costa Higa - Juiz Auxiliar da Presidência;

III - Izidoro Oliveira Paniago - Juiz Auxiliar da Presidência;

IV - Júlio César Bebber - magistrado indicado pelo Tribunal Pleno;

V - Kelly Cristina Monteiro Dias Estadulho - titular - magistrada eleita por votação 
direta entre os magistrados do l9 grau;

VI - Fabiane Ferreira - suplente - magistrada eleita por votação direta entre os 
magistrados do l9 grau;

VII - Priscila Rocha Margando Mirault - titular - magistrada indicada pela AMATRA 
XXIV;

VIII - Renato Luiz Miyasato de Faria - suplente - magistrado indicado pela AMATRA 
XXIV;

IX - Francisco Demontiê Gonçalves Macedo - titular - servidor eleito por votação 
direta entre os servidores lotados no l9 grau;

X - Hélio Teixeira - titular - servidor indicado pela Associação dos Servidores;

XI - Ruy Barbosa de Medeiros Filho - suplente - servidor indicado pela Associação dos 
Servidores;

XII - José Silva Barbosa - titular-servidor indicado pelo Tribunal Pleno;

XIII - Odinéia Soares Coelho - suplente, servidora indicada pelo Tribunal Pleno;
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XIV - Cláudia Giseli Vilela Marques - Secretária Geral da Presidência;

XV - Alencar Minoru Izumi - Diretor Geral;

XVI - Maria Leonor Rocha - Secretária Judiciária.

1.2.14. TELETRABALHO. RESOLUÇÃO CSJT N2 151/2015 (COM AS ALTERAÇÕES 
INTRODUZIDAS PELA RESOLUÇÃO CSJT N2 293/2021) E RESOLUÇÃO CNJ N2 227/2016 
(COM AS ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS PELA RESOLUÇÃO CNJ N2 298/2019) - fonte: 
TRT24

Lotação
Quantidade de 
servidores em 

teletrabalho ordinário

Quantidade de 
servidores em 
teletrabalho 

extraordinário 
(Coronavírus)

is Vara do Trabalho de Dourados 1 2

13 Vara do Trabalho de Campo 
Grande

5 1

13 Vara do Trabalho de Três 
Lagoas

3 3

23 Vara do Trabalho de Dourados 4 -

23 Vara do Trabalho de Campo 
Grande

2 -

23 Vara do Trabalho de Três 
Lagoas

2 2

33 Vara do Trabalho de Campo 
Grande

2 -

43 Vara do Trabalho de Campo 
Grande

3 -

53 Vara do Trabalho de Campo 
Grande

6 1

63 Vara do Trabalho de Campo 
Grande

1 2
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73 Vara do Trabalho de Campo 
Grande

2 -

Assessoria de Integridade e
Conformidade

1 -

Coordenadoria de Gestão de
Pessoas

4 1

Coordenadoria de Material e 
Logística

0 1

Coordenadoria de Orçamento e 
Finanças

1 -

Diretoria-Geral 1 -

Divisão de Cadastro e
Remuneração de Pessoal

1 -

Escola Judicial 1 1

Gab. Desembargador Francisco 
das Chagas Lima Filho

2 1

Gab. Desembargador João 
Marcelo Balsanelli

3 -

Gab. Desembargador Mareio
Vasques Thibau Almeida

1 -

Gab. Desembargador Tomás
Bawden de Castro Silva

1 2

Gabinete da Corregedoria
Regional

1 -

Gabinete de Estatística e
Pesquisas

1 -

Gabinete de Formação e
Desenvolvimento Pedagógico

0 1
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Gabinete de Gestão de Saúde e 
Programas Assistenciais

0 2

Gabinete de Gestão Estratégica 0 1

Gabinete de Licitações e
Contratos

1 -

Gabinete de Mandados Judiciais 0 4

Gabinete de Manutenção e
Projetos

3 -

Gabinete de Pesquisa Patrimonial 1 -

Núcleo de Cadastramento
Processual

2 1

Núcleo de Conservação do 
Ambiente de Trabalho e 
Transporte

0 2

Secretaria Administrativa 2

Secretaria de Tecnologia da 
Informação e Comunicações

10 -

Secretaria do Processo Judicial 
Eletrônico

2 2

Secretaria do Tribunal Pleno 3 1

Secretaria Geral da Presidência 3 -

Secretaria Judiciária 22 -

Setor de Arquivo Permanente e 
Histórico

0 1

Setor de Pagamento de
Honorários

1 -
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Setor de Qualidade de Vida 0 1

Setor de Sustentabilidade 1 -

Vara do Trabalho de Amambai 1 -

Vara do Trabalho de Aquidauana 1 -

Vara do Trabalho de Bataguassu 2 -

Vara do Trabalho de Chapadão do 
Sul

2 -

Vara do Trabalho de Corumbá 3 -

Vara do Trabalho de Coxim 1 2

Vara do Trabalho de Fátima do 
Sul

3 -

Vara do Trabalho de Jardim 1 -

Vara do Trabalho de Mundo Novo 2 1

Vara do Trabalho de Naviraí 2 1

Vara do Trabalho de Nova 
Andradina

1 -

Vara do Trabalho de Paranaíba 1 -

Vara do Trabalho de Ponta Porã 4 -

Vara do Trabalho de Rio Brilhante 3 -

Vara do Trabalho de São Gabriel 
do Oeste

3 -

O TRT24 informou que no processo administrativo no qual é indicado o servidor para o 
teletrabalho, a CGP (Coordenadoria de Gestão de Pessoas) instrui o processo com 
informações cadastrais relativas à lotação, comissionamento e impedimentos para o 
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teletrabalho. Essas informações são analisadas, e o processo segue para deliberação 
presidencial com parecer. Ademais, conforme o anexo I da Resolução Administrativa 
n$ 41/2021, que regulamenta a matéria, há um formulário no qual consta uma relação 
de perguntas referentes aos limites e às vedações, que devem ser examinadas e 
respondidas pelo candidato ao teletrabalho e pelo gestor da unidade respectiva.

De acordo com a referida resolução administrativa, a realização do teletrabalho 
ocorrerá no mesmo município ou região da unidade de lotação do servidor, podendo 
ser em outras localidades, inclusive no exterior, nos casos em que houver autorização 
expressa do Presidente do Tribunal.

A realização de teletrabalho, integral ou parcial, é vedada aos servidores: que estejam 
no primeiro ano do estágio probatório e, após este período, ainda durante o estágio 
probatório, fica permitida apenas a modalidade de teletrabalho parcial; que 
apresentem contraindicações por motivo de saúde, constatadas em perícia médica; 
que tenham sofrido penalidade disciplinar nos dois anos anteriores à indicação.

O limite ordinário máximo de servidores em teletrabalho, por unidade, é de 30% da 
respectiva lotação, excluindo-se desse percentual os assistentes de juízes titulares de 
vara ou juízes substitutos e os gabinetes de desembargadores. Esse limite poderá 
chegar até 50%, por decisão do Presidente do Tribunal, mediante solicitação 
fundamentada da unidade interessada.

A meta de desempenho estipulada aos servidores em regime de teletrabalho deve ser 
superior à dos servidores que executam mesma atividade nas dependências da 
unidade de lotação, sem comprometer a proporcionalidade e a razoabilidade, e sem 
embaraçar o direito ao tempo livre.

O TRT24 instituiu a Comissão de Gestão do Teletrabalho, composta pelos seguintes 
membros:

Renato Luiz Miyasato de Faria, Juiz Titular da 7- Vara do Trabalho de Campo 
Grande;

Francisco das Chagas Brandão da Costa, Coordenador de Gestão de Pessoas;

José Carlos de Souza Melo, Chefe do Gabinete de Saúde e Programas 
Assistenciais;

Silvia Nanei L. de Figueiredo, Representante do Setor de Qualidade de Vida;

Alexandre Lopes Paiva, Diretor de Secretaria da Vara do Trabalho de Campo 
Grande;

Márcia Valéria Ribas Pissurno, Representante do SINDJUFE/MS.

Conforme art. 2$ da Portaria TRT/GP/DG n^ 96/2019, a Comissão de Gestão do 
Teletrabalho possui as seguintes atribuições: I - zelar pela observância das regras 
constantes da Resolução CSJT n^ 151/2015, da Resolução CNJ n^ 227/2016 e da 
Portaria TRT/GP/DG n^ 107/2018; II - acompanhar o desenvolvimento do teletrabalho 
no Tribunal, por meio da avaliação dos relatórios trimestrais encaminhados pelas 
unidades que possuem servidores atuando nesse regime, conforme art. 11, inciso IV, 
da Portaria TRT/GP/DG n^ 107/2018; III - consolidar as informações encaminhadas na 
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forma do inciso anterior e apresentar relatórios semestrais ao Presidente do Tribunal, 
propondo os aperfeiçoamentos necessários; IV - apresentar relatórios anuais ao 
Presidente do Tribunal, com descrição dos resultados auferidos e dados sobre o 
cumprimento dos objetivos descritos no art. 3o da Resolução CNJ n9 227/2016; V - 
analisar e sugerir soluções ao Presidente sobre dúvidas, problemas detectados e casos 
omissos; VI - outras atribuições inerentes à sua finalidade.

1.2.15. ÍNDICE DE ROTATIVIDADE DE SERVIDORES (fonte: TRT24)

O TRT24 informou os seguintes percentuais de rotatividade de servidores: (a) varas do 
trabalho: 24,45%, (b) gabinetes de desembargadores: 13,75% e (c) demais unidades: 
14,39%.

O Tribunal ponderou que o aumento no percentual de rotatividade de servidores se 
deve ao fato de que no ano de 2021 houve um incremento de 26 cargos providos 
conforme autorização do CSJT e outros 10 cargos providos em virtude de vacância, o 
que acarretou uma movimentação interna de servidores removidos do interior para a 
capital. Além disso, a nomeação do Desembargador Amaury Rodrigues Pinto Junior 
para o cargo de Ministro do TST gerou o deslocamento de um Juiz Titular para o 29 
Grau, bem como a alteração da equipe do respectivo Gabinete.

1.2.16. CADASTRO ELETRÔNICO DE PERITOS E ÓRGÃOS TÉCNICOS OU CIENTÍFICOS 
(CPTEC). RESOLUÇÃO CNJ N9 233/2016 (fonte: TRT24)

Em conformidade com a Resolução CNJ n9 233/2016, o TRT24 instituiu o Cadastro 
Eletrônico de Peritos e Órgãos Técnicos ou Científicos (CPTEC), mediante a Resolução 
Administrativa n9 44/2017 (que referendou a Portaria TRT/GP/SJ n9 007/2017). Ainda, 
para adequação às regras da Resolução CSJT n9 247/2019, foi publicada a Resolução 
Administrativa n9 143/2020, que regulamentou a utilização do Sistema Eletrônico de 
Assistência Judiciária - Sistema AJ/JT, destinado ao cadastro e gerenciamento de 
peritos, órgãos técnicos ou científicos, tradutores e intérpretes, e ao pagamento dos 
profissionais nos casos dos processos que envolvam beneficiários da justiça gratuita.

1.2.17. INDICAÇÃO DO DIRETOR DE SECRETARIA. RESOLUÇÃO N9 147/2012 DO CNJ 
(fonte: TRT24)

Conforme informação prestada pelo Tribunal, a indicação do diretor de secretaria 
atende ao disposto na Resolução CNJ n9 147/2012. Esclareceu-se que os diretores das 
varas do trabalho são, preferencialmente, bacharéis em Direito.

1.2.18. POLÍTICA DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DE MAGISTRADOS E 
SERVIDORES. RESOLUÇÃO CNJ N9 207/2015 (fonte: TRT24)

O TRT24 conta com uma unidade de saúde.

As políticas e ações desenvolvidas pelo Programa de Saúde e Qualidade de Vida do 
TRT24 dividem-se em: Ações de Promoção da Saúde Ocupacional do TRT24; 
Subprograma de Preparação para Aposentadoria; Subprograma de Serviço Social e 
Inclusão; e Subprograma de Saúde Emocional.

Cada uma dessas vertentes abrange atividades específicas, assim resumidas:
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1) Ações de promoção da Saúde Ocupacional do TRT24: acompanhamento do 
absenteísmo, acompanhamento dos servidores em teletrabalho, atendimento de 
saúde (médico, odontológico, enfermagem, psicologia, serviço social), gestão de 
contratos e acordos de cooperação, gestão do TAF (laudos e acordo de cooperação), 
ginástica laborai e ergonomia, implantação PGR, execução do PCMSO, realização de 
perícia singular, por JMO e multiprofissional, vacinação contra gripe;

2) Subprograma de Preparação para Aposentadoria: oficinas, cursos, evento de 
encerramento;

3) Subprograma de Serviço Social e Inclusão: boas práticas inclusivas - área inclusão, 
mãe nutriz - área assistencial; gestantes - área assistencial, paternidade responsável - 
área assistencial, acolhendo famílias TRT 24 - área assistencial, espaços de 
descompressão, fisioterapia do trabalho & qualidade de vida, evento anual em 
comemoração ao dia da mulher, fábrica de talentos, clube de descontos para servidor, 
capacitação gestor de sucesso e encontro com os oficiais de justiça;

4) Subprograma de Saúde Emocional: pesquisa de clima organizacional, suporte 
psicossocial na resolução de conflitos no ambiente de trabalho, atividades de 
integração e valorização de magistrados, servidores, estagiários e menores aprendizes 
(semana do servidor), avaliação dos riscos psicossociais, acolhimento psicológico para 
magistrados, servidores, terceiros, estagiários e menores aprendizes.

O Tribunal relacionou as seguintes causas mais frequentes de afastamento por doença, 
superior a 5 dias, de magistrados: F41 (Outros transtornos ansiosos), B34 (Doenças por 
vírus, de localização não especificada), F43 (Reações ao stress grave e transtornos de 
adaptação), F45 (Transtornos somatoformes) e M45 (Dorsalgia); e de servidores: B34 
(Doenças por vírus, de localização não especificada), F41 (Outros transtornos 
ansiosos), M54 (Dorsalgia), U07 (Covid 19) e F33 (Transtorno depressivo recorrente).

O Comitê de Saúde foi regulamentado por meio da Resolução Administrativa n^ 
18/2019, estabelecendo-se que será composto por um Desembargador, que o 
presidirá, por um Juiz do Trabalho representante do 1$ grau de jurisdição, pelo Diretor- 
Geral, pelo Coordenador de Gestão de Pessoas, pelo Chefe do Gabinete de Saúde, por 
um médico do Tribunal e por mais dois servidores da área de saúde.

Informou o Tribunal que, para o ano de 2022, as nomenclaturas serão atualizadas em 
razão da Política de Governança dos Colegiados. Afirmou que mediante a Portaria 
TRT/GP/DG 87/2021 foram designados os membros do Comitê de Saúde e que já 
existe minuta de nova resolução para instituir o Subcomitê de Atenção Integral à 
Saúde e Qualidade de Vida, com explícita referência à Política Nacional instituída pela 
Resolução CNJ n^ 207/2015, que será levada à apreciação do Tribunal Pleno.

1.2.19. COMITÊ GESTOR LOCAL DE GESTÃO DE PESSOAS. RESOLUÇÃO CNJ N2 
240/2016 (fonte: TRT24)

Durante a correição, o TRT24 corrigiu informação prestada no questionário dinâmico, 
afirmando que instituiu o Comitê de Governança de Pessoas por meio da Portaria 
TRT/GP/DGCA N* 155/2015.
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1.2.20. POLÍTICA NACIONAL DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIDORES 
DO PODER JUDICIÁRIO. RESOLUÇÃO CNJ N9 192/2014 (fonte: TRT24)

O TRT24 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 n9 192/2014). Esclareceu que 
anualmente é realizado o Plano de Capacitação. As capacitações são de ordem técnica, 
gerencial e comportamental. As avaliações são realizadas via sistema. A formação e o 
aperfeiçoamento de magistrados e servidores são conduzidos preferencialmente por 
magistrados e servidores, instrutores internos, utilizando profissionais externos 
quando necessário. As ações educativas estão voltadas ao desenvolvimento das 
competências necessárias ao alcance dos objetivos estratégicos do Tribunal. O TRT24 
informou que, nos termos do art. 99 Resolução CNJ n9 192/2014, prioriza, sempre que 
possível, as capacitações à distância, o que amplia o acesso aos cursos. Nas 
capacitações à distância são utilizados os softwares de videoconferência como o Zoom 
(2021 e 2022), o Stream Yard e o Cisco Webex (2020). Nas ações de EAD são utilizados 
softwares como moodle e transmissão pelo Youtube, o que amplia a disseminação de 
conhecimento. Nas capacitações também é realizado o compartilhamento de cursos 
com as Escolas Judiciais.

1.2.21. CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES QUE DESEMPENHAM FUNÇÃO 
COMISSIONADA DE NATUREZA GERENCIAL. PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE 
DESENVOLVIMENTO GERENCIAL (fonte: TRT24)

O Tribunal Regional informou que exige a participação dos servidores titulares de 
funções comissionadas em Curso de Desenvolvimento Gerencial, conforme determina 
o § 55 do art. 59 da Lei n9 11.416/2006. Anualmente é realizado Curso de 
Desenvolvimento Gerencial, e os titulares das funções gerenciais são convocados para 
participar do treinamento. A carga horária ofertada de capacitação gerencial é de no 
mínimo 30 horas a cada dois anos.

1.2.22. PROCESSOS DE NATUREZA DISCIPLINAR. SERVIDORES (fonte: TRT24)

Segundo informado pelo TRT24, foram instaurados os seguintes processos de natureza 
disciplinar (sindicância e processo administrativo disciplinar - PAD):

Número do processo Infrações Imputadas
Andamento 
do Processo

Solução (se 
concluído)

PRADM 17.412/2021

Faltas injustificadas, 
nos termos dos artigos 
138 e 139 da Lei n9 
8.112/1990

-

Advertência e
compensação dos 
dias faltosos
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PADSERV 0000027-
21.2022.2.00.0524

Apura-se o
enquadramento legal - 
posse de arma branca 
nas dependências da 
unidade.

Em curso
-

PRADM n^ 20.575/2021

Apura-se o
enquadramento legal - 
tratamento inadequado 
com estagiários

Em curso
-

PRADM ne 1.045/2019 
(Sindicância Investigativa)

Apura-se o
enquadramento legal - 
furto de componentes 
de informática

Em curso
-

0 quadro relativo aos processos de natureza disciplinar instaurados contra servidores 
está assim sintetizado:

Classe Acervo Conclusos
Paralisados 
há mais de 

100 dias

Distribuídos 
nos últimos 

12 meses

Finalizados 
nos últimos 

12 meses
Sobrestados

Pedido de
Providência - - - - - -

Reclamação 
disciplinar - - - - - -

Sindicância - - - 4 1 •

Procedimento 
Administrativo 
Disciplinar

- - - - - -

Outros - - -

TOTAL 0 0 0 4 1 0
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O TRT24 adota a seguinte metodologia de trabalho, em relação aos processos de 
natureza disciplinar: encaminhamento para a Comissão Especial de Sindicância, 
nomeada para atuar no caso concreto, contendo três servidores, nos termos da Lei n9 
8.112/1990. As provas são produzidas observando-se a ampla defesa do acusado, caso 
já definido. A Comissão produz relatório circunstanciado, com a tipificação do ato e a 
autoria, se configuradas. O relatório final é encaminhado ao Presidente do Tribunal, 
que julga o processo.

Sobre o questionamento se há processos de natureza disciplinar que apresentam 
situação mais extrema, conforme a data de autuação ou a data da última conclusão, o 
Tribunal informa apenas uma sindicância: PADSERV n9 0000027-21.2022.2.00.0524, 
autuado em 11/2/2022.

1.2.23. OUVIDORIA. RESOLUÇÃO CSJT N9 163/2016 (fonte: TRT24)

O TRT24 informou que a Ouvidoria foi criada em 31/3/2005, por meio da Resolução 
Administrativa n9 12/2005, e suas atribuições estão regulamentadas na Resolução 
Administrativa n9 14/2022 (Regulamento Geral da Ouvidoria), em sintonia com os 
parâmetros da Resolução CSJT n9 163/2016 e da Resolução CNJ n9 432/2021.

Atualmente, o cargo de Ouvidor é exercido pelo Desembargador Nicanor de Araújo 
Lima; e o de Ouvidor Substituto, pelo Desembargador João de Deus Gomes de Souza, 
ambos eleitos pelo Tribunal Pleno, para um mandato de dois anos, coincidente com o 
mandato da administração do Tribunal.

A Ouvidoria funciona no andar térreo do prédio sede do Tribunal, com estrutura de 
pessoal própria, permanente e adequada, composta por duas servidoras: uma Chefe 
de Gabinete (FC-5) e uma Assistente (FC-2).

A Ouvidoria atua como um canal de comunicação entre o cidadão, os servidores, os 
magistrados e a sociedade em geral com o Tribunal, com vistas a orientar, transmitir 
informações, bem como promover a articulação com as suas unidades, visando 
colaborar com o aprimoramento das atividades desenvolvidas e dos serviços prestados 
pela Justiça do Trabalho do Estado de Mato Grosso do Sul.

A Ouvidoria é a unidade responsável pelo SIC - Serviço de Informação ao Cidadão, nos 
termos da Resolução Administrativa n9 60/2016. Esse serviço visa atender aos pedidos 
de acesso à informação com base na Lei n9 12527/2011 (Lei de Acesso à Informação).

Compete-lhe receber denúncias, elogios, reclamações, solicitações, sugestões, bem 
como os pedidos de informações, relativos à Lei de Acesso à Informação.

A Ouvidoria do TRT24 disponibiliza diversos canais de acesso para comunicação e 
atendimentos aos usuários, conforme pode ser encontrado no portal do TRT24 
http://www.trt24.jus.br/web/guest/ouvidorial e relacionados no questionário de 
correição:

1) Formulário Eletrônico (disponível no portal do TRT24)

2) E-mail: ouvidoria@trt24.jus.br

3) WhatsApp: (67) 99976-3464
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4) Telefones: 0800 721 0087 / (67) 3316-1784 / (67) 3316-1837, de segunda a sexta- 
feira, das llh às 17h (exceto feriados).

5) Balcão Virtual:  - (de segunda a 
sexta- feira, das llh às 17h (exceto feriados);

https://trt24-jus-br.zoom.us/my/trt24ouvidoria

6) Pessoalmente ou por correspondência no endereço da Ouvidoria do Tribunal 
Regional do Trabalho da 24^ Região, na Rua Delegado Carlos Roberto Bastos de 
Oliveira, 208, Jardim Veraneio, Campo Grande/MS, CEP 79.031-908.

Estes são os órgãos internos existentes no Tribunal destinados ao aperfeiçoamento 
dos serviços prestados aos jurisdicionados/advogados, conforme descrito no 
questionário de correição: Ouvidoria, Escola Judicial, Corregedoria, Comissão 
Permanente de Acessibilidade e Inclusão - CPAI e Secretaria de Auditoria Interna.

Segundo informações prestadas, a Ouvidoria do TRT24 recebeu 2.879 manifestações 
em 2020, 2021 e 2022 (até 30 de abril), assim discriminadas:

2020 2021
2022 (até 30 

de abril)

Denúncias 9 5 0

Pedidos de Informação 969 1.129 326

Sugestões 1 2 0

Elogios a unidades 4 1 1

Elogios a magistrados 2 0 6

Elogios a servidores 4 7 15

Acesso à informação (Lei n5 
12.527/2011)

25 12 5

Reclamações 161 158 37

Total 1.175 1.314 390

Para dar publicidade dos dados estatísticos acerca das manifestações recebidas e das 
providências adotadas, a Ouvidoria elabora relatórios mensais e anuais detalhados, 

42

Anexo 1 - ATA DA CORREIÇÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO NO PERÍODO DE 20 A 23 DE JUNHO DE 2022
3503/2022 - Terça-feira, 28 de Junho de 2022 Tribunal Superior do Trabalho

https://trt24-jus-br.zoom.us/my/trt24ouvidoria


44

apresentando o resumo das manifestações, por tipo de manifestação, por canal de 
recebimento, por relacionamento do manifestante, tempo médio de tramitação e a 
análise gráfica dos principais dados. Ao final há um relato das providências adotadas e 
da resolução das manifestações. Esses relatórios são disponibilizados no sítio 
eletrônico do TRT-24 (portal da internet, ícone destinado à Ouvidoria), no seguinte 
endereço: http://www.trt24.jus.br/web/guest/estatistica .

O relatório anual de atividades da Ouvidoria também é encaminhado para a 
Presidência do Tribunal e para os membros do Tribunal Pleno, para conhecimento e 
apreciação.

1.2.24. UNIDADE ADMINISTRATIVA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL. RESOLUÇÃO CNJ N2 
85/2009 (fonte: TRT24)

O Tribunal informou que o Núcleo de Comunicação Social é a unidade responsável pela 
comunicação institucional da Corte, subordinada diretamente à Presidência. O setor 
tem como atribuições assessorar o Desembargador Presidente e a Administração do 
Tribunal na condução dos assuntos de comunicação social e divulgar os serviços 
prestados pela Justiça do Trabalho à sociedade, reforçando sua imagem institucional, 
bem como prestar assessoramento quanto à realização de eventos institucionais, além 
de coordenar a produção de notícias, campanhas e artes, em diferentes formatos de 
texto, imagem, vídeo e áudio para os canais de comunicação existentes.

Integram o Núcleo de Comunicação Social - NCOM:

Chefe de Núcleo

Gabinete de Imprensa e Mídia - GIM

Gabinete de Cerimonial e Relações Públicas - GCRP

1.2.25. UNIDADE OU NÚCLEO SOCIOAMBIENTAL E PLANO DE LOGÍSTICA 
SUSTENTÁVEL. RESOLUÇÃO CNJ N2 201/2015, ATUAL RESOLUÇÃO CNJ N2 400/2021 
(fonte: TRT24 e sítio eletrônico do Tribunal)

Afirmou o TRT24 que implementou o Plano de Logística Sustentável, nos termos da 
Resolução CNJ n2 201/2015 (atual Resolução CNJ n2 400/2021), e constituiu o Setor de 
Sustentabilidade, que está na estrutura da Assessoria de Governança e Gestão, com as 
seguintes atribuições: promover e coordenar as ações de responsabilidade 
socioambiental desenvolvidas no âmbito do TRT da 24§ Região; estimular a reflexão, o 
consumo consciente e o combate ao desperdício por meio de ações que promovam a 
sustentabilidade; zelar pela execução do Plano de Logística Sustentável - PLS do 
Tribunal; atuar, em parceria com a unidade competente, nos processos de alienação e 
desfazimento de bens considerados ociosos, antieconômicos ou irrecuperáveis; 
estimular a inclusão de critérios de sustentabilidade nas contratações realizadas pelo 
Tribunal; acompanhar e apoiar a execução de programas, projetos e ações afirmativas 
de cidadania desenvolvidas pelo Tribunal ou que a instituição atue como parceira; 
realizar estudos, pesquisas e levantamentos em sua área de atuação, monitorar os 
indicadores e as metas do Plano de Logística Sustentável; cumprir as determinações 
estabelecidas pelos órgãos superiores relativas à sua área de atuação.
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0 PLS faz parte do desdobramento da estratégia do Tribunal por se tratar de um plano 
de nível tático composto por um plano de ações relacionado aos valores institucionais 
do órgão, buscando dar ainda mais efetividade às diretrizes previstas no Plano 
Estratégico 2021-2026, sendo construído de acordo com os termos da Resolução CNJ 
n2 400/2021. O inteiro teor do PLS pode ser acessado no seguinte endereço: 
https://www.trt24.jus.br/web/transparencia/plano-de-logistica-sustentavel

1.2.26. UNIDADE DE AUDITORIA INTERNA. RESOLUÇÕES CNJ N?S 308 E 309/2020 
(fonte: TRT24 e sítio eletrônico do Tribunal)

O TRT24 possui em seu organograma a Secretaria de Auditoria Interna, vinculada 
institucionalmente à Presidência e funcionalmente ao Tribunal Pleno.

Conforme descrito no art. 69 do Regulamento Geral da Secretaria do Tribunal, 
compete à Secretaria de Auditoria Interna examinar e avaliar, de forma independente 
e objetiva, a adequação e a eficiência da governança, do planejamento, da gestão, do 
gerenciamento de riscos e dos controles internos estabelecidos, utilizando-se de 
auditorias e consultorias; avaliar o cumprimento das metas previstas no plano 
plurianual; apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional e 
supervisionar os trabalhos desenvolvidos pelas unidades subordinadas, de modo a 
auxiliar na concretização dos objetivos organizacionais.

Em 2021, o Tribunal aprovou e regulamentou os processos de trabalho da Secretaria 
de Auditoria, em observância às Resoluções CNJ n9s 308 e 309/2021, bem como ao 
Estatuto de Auditoria Interna da Justiça do Trabalho e ao Código de Ética das Unidades 
de Auditoria Interna da Justiça do Trabalho, ambos aprovados por meio da Resolução 
CSJT n? 282/2021.

1.2.27. IMPLEMENTAÇÃO DAS DETERMINAÇÕES DA RESOLUÇÃO CSJT N2 296/2021, 
QUE REVOGOU A RESOLUÇÃO CSJT N2 63/2010 (fonte: TRT24)

A Resolução CSJT n2 296/2021 atualizou a padronização da estrutura organizacional e 
de pessoal nos órgãos da Justiça do Trabalho de primeiro e segundo graus, e revogou a 
Resolução CSJT n2 63/2010. Em seu art. 42, assim dispôs: "Os Tribunais deverão 
implementar o disposto nesta Resolução até 31 de dezembro de 2022, salvo no 
tocante aos dispositivos para os quais haja previsão de prazos específicos.".

O TRT24 informou que está cumprindo o plano de ação que foi construído em 
conjunto com a Comissão de Atenção Prioritária do Io Grau de Jurisdição e consta nos 
autos do PROAD n2 19412/2021. Asseverou que o prazo para finalização das atividades 
é 31/12/2022.

1.2.28. EIXO: PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS (fonte: TRT24)

Coordenadoria de Orçamento e Finanças

Carga horária de trabalho 40 horas semanais
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Horário de funcionamento interno 8h às 17h

Horário de atendimento ao público externo 8h às 17h

Regime de teletrabalho Sim

Segundo informado pelo Tribunal, há meta de produtividade fixada para cada um dos 
servidores, a qual é estipulada pela apropriação e pagamento de cada processo 
administrativo no prazo de 5 dias. Informou que o controle é feito de acordo com a 
data de apropriação e pagamento de cada processo administrativo pelo coordenador 
da unidade.

Conforme consignado pelo Tribunal, na unidade há apenas um servidor em 
teletrabalho, não havendo meta diferenciada.

1.2.29. EIXO: GESTÃO DE PESSOAS (fonte: TRT24)

Coordenadoria de Gestão de Pessoas

Carga horária de trabalho 40 horas semanais

Horário de funcionamento interno 8h às 17h

Horário de atendimento ao público externo llh às 17

Regime de teletrabalho Sim

Segundo informado pelo Tribunal, não há meta de produtividade fixada para cada um 
dos servidores. A meta é diferenciada para o teletrabalho. Considerando que a 
Coordenadoria de Gestão de Pessoas (CGP) possui um reduzido quadro de servidores, 
a maioria das atribuições são desempenhadas com exclusividade, ou seja, não são 
compartilhadas entre os servidores. Desse modo, os servidores no teletrabalho 
receberam metas para desempenho de atribuições que, em sua maioria, são apenas 
por eles executadas, cabendo-lhes o atendimento de 100% das respectivas demandas, 
conforme estabelecido nos planos de trabalho. O controle de produtividade é feito por 
meio de relatórios de produtividade e pelo controle dos processos administrativos 
trabalhados e lançamentos no SIGEP.

1.2.30. EIXO: LOGÍSTICA (fonte: TRT24)
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Divisão de Material e Logística

Carga horária de trabalho 40 horas semanais

Horário de funcionamento interno 8h às 17h

Horário de atendimento ao público externo 8h às 14h

Regime de teletrabalho Não

Segundo informado pelo Tribunal, não há meta de produtividade fixada para cada um 
dos servidores, mas o desempenho das tarefas é acompanhado pela chefia da unidade.

1.2.31. INSTALAÇÕES FÍSICAS DAS UNIDADES JUDICIÁRIAS E ADMINISTRATIVAS 
(fonte: TRT24)

Conforme planilha anexada ao questionário de correição, o TRT24 dispõe, atualmente, 
de 20 imóveis de propriedade da União, 5 de propriedade da Prefeitura de Campo 
Grande e 1 de particular, nos quais funcionam todas as unidades judiciárias e 
administrativas do Tribunal, conforme o seguinte quadro:

Nome do imóvel Município Proprietário

VT DE AMAMBAI AMAMBAI UNIÃO

VT DE AQUIDAUANA AQUIDAUANA UNIÃO

VT DE BATAGUASSU BATAGUASSU UNIÃO

POSTO AVANÇADO DE
CASSILÂNDIA

CASSILÂNDIA PREFEITURA

VT DE CHAPADÃO DO SUL CHAPADÃO DO SUL PREFEITURA

VT DE CORUMBÁ CORUMBÁ UNIÃO

POSTO AVANÇADO DE COSTA 
RICA

COSTA RICA PREFEITURA

VT DE COXIM COXIM UNIÃO
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VT DE FÁTIMA DO SUL FÁTIMA DO SUL PREFEITURA

VT DE JARDIM JARDIM UNIÃO

POSTO AVANÇADO DE MARACAJU M ARACAJU PREFEITURA

VT DE MUNDO NOVO MUNDO NOVO UNIÃO

VT DE NAVIRAÍ NAVIRAÍ UNIÃO

TERRENO NAVIRAÍ UNIÃO

VTDE NOVAANDRADINA NOVAANDRADINA UNIÃO

VT DE PARANAÍBA PARANAÍBA UNIÃO

VT DE PONTA PORÃ PONTA PORÃ UNIÃO

VT DE RIO BRILHANTE RIO BRILHANTE UNIÃO

VT DE SÃO GABRIEL DO OESTE SÃO GABRIEL DO OESTE UNIÃO

FORO TRABALHISTA DE TRÊS 
LAGOAS

TRÊS LAGOAS UNIÃO

TERRENO TRÊS LAGOAS UNIÃO

FORO TRABALHISTA DE
DOURADOS

DOURADOS UNIÃO

FORO TRABALHISTA DE CAMPO
GRANDE

CAMPO GRANDE UNIÃO

PRÉDIO-SEDE DO TRT-24- CAMPO GRANDE UNIÃO

TERRENO ANEXO À SEDE DO 
TRT24

CAMPO GRANDE UNIÃO

ARQUIVO GERAL CAMPO GRANDE PARTICULAR
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1.3. SEGURANÇA INSTITUCIONAL

1.3.1. COMISSÃO PERMANENTE DE SEGURANÇA. RESOLUÇÃO CNJ N9 291/2019, 
ATUAL RESOLUÇÃO CNJ N9 435/2021 (fonte: TRT24)

No TRT24, a Comissão Permanente de Segurança foi instituída por meio da Resolução 
Administrativa n9 51/2014, e sua organização e funcionamento foram regulamentados 
nos termos dessa norma.

A Comissão Permanente de Segurança é composta por: 1 desembargador; 2 juízes; o 
Diretor-Geral do Tribunal; e o Chefe de Gabinete de Segurança Institucional.

Segundo o Tribunal, atualmente a periodicidade das reuniões não está estabelecida na 
Resolução Administrativa n9 51/2014. A última reunião ocorreu no dia 3/5/2022.

1.3.2. PLANO DE SEGURANÇA ORGÂNICA, PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA DE JUÍZES EM 
SITUAÇÃO DE RISCO OU AMEAÇADOS.RESOLUÇÃO CNJ N9 291/2019, ATUAL 
RESOLUÇÃO CNJ N9 435/2021 (fonte: TRT24)

O Tribunal instituiu o plano de segurança orgânica, proteção e assistência de juízes em 
situação de risco ou ameaçados, por meio da Resolução Administrativa n9 67/2022.

Afirmou que, embora não tenha havido ocorrências que justificassem a providência de 
carros blindados, o Tribunal tem à sua disposição veículo blindado. Atualmente não há 
registro de magistrados ameaçados.

Informou que não houve situações urgentes que necessitassem de atendimento por 
plantão policial, no tocante à segurança de juízes e seus familiares. Não obstante, está 
previsto na mencionada resolução administrativa o estabelecimento de plantão para 
atender casos de urgência envolvendo a segurança dos juízes e de seus familiares.

1.3.3. NÚCLEO DE INTELIGÊNCIA. RESOLUÇÃO CNJ N9 291/2019, ATUAL 
RESOLUÇÃO CNJ N9 435/2021 (fonte: TRT24)

O TRT24 editou a Resolução Administrativa n9 69/2022, mediante a qual instituiu o 
Subcomitê de Inteligência, que será composto por magistrado (que o coordenará) e 
inspetores ou agentes da polícia judicial.

1.3.4. CONTROLE DE ACESSO E FLUXO NAS INSTALAÇÕES DO TRIBUNAL (fonte: 
TRT24)

Segundo as informações prestadas, para acesso ao Fórum de Campo Grande, os 
advogados, as partes e demais usuários realizam cadastro em sistema eletrônico, 
sendo-lhes fornecido crachá, conforme a necessidade de acesso às áreas internas.

Em todas as unidades do Tribunal há instalado sistema de monitoramento eletrônico 
composto por CFTV e monitoramento de sistema de alarme e cerca elétrica. No prédio 
do Tribunal e no fórum de Campo Grande há portais detectores de metal e scanner de 
bagagem (Raio-X). Nos Fóruns Trabalhistas de Dourados e Três Lagoas, nas Varas do 
Trabalho de Amambai, Corumbá, Mundo Novo e Ponta Porã estão instalados apenas 
os portais detectores de metal.
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O policiamento de audiências ocorre mediante a solicitação do magistrado ou 
conforme indicação do Gabinete de Segurança. As áreas adjacentes são patrulhadas 
quando necessário.

No TRT24, não há registro de recebimento de armas de fogo.

1.3.5. POLICIAIS E BOMBEIROS MILITARES ATUANTES (fonte: TRT24)

O Tribunal informou que não utiliza os serviços de segurança e assessoramento 
prestados de modo permanente por policiais e por bombeiros militares.
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2. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

2.1. COMITÊ GESTOR REGIONAL DO SISTEMA E-GESTÃO (fonte: TRT24)

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 l9 Grau e servidores afeitos às áreas de 
tecnologia da informação, de estatística, de pessoal e de negócio judicial de l9 e 29 
Graus", conforme estabelecido no art. 174, § l9, da Consolidação dos Provimentos da 
Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho.

O Comitê Regional deverá reunir-se 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, § 29, da Consolidação dos Provimentos 
da Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho.

O Comitê Gestor Regional do Sistema e-Gestão foi instituído pela Portaria TRT/GP/SJ 
n9 004/2019 e sua composição atual atende integralmente ao disposto no artigo 174, § 
l9, da Consolidação dos Provimentos da Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho.

Compõem, atualmente, o Comitê Gestor Regional do Sistema e-Gestão do Tribunal 
Regional:

Membros e qualificação Lotação

André Luís Moraes de Oliveira Desembargador-Presidente

Izidoro Oliveira Paniago Magistrado integrante do Gabinete dos 
Juízes Auxiliares da Presidência

José Silva Barbosa Assessor de Governança e Gestão

Cláudia Giseli Vilela Marques Secretária-Geral da Presidência
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Gilberto Tuller Espósito Secretário do Processo Judicial Eletrônico

Alexandre Rosa Camy Secretário de Tecnologia da Informação e 
Comunicações

Maria Leonor Rocha Secretária Judiciária

Francisco das Chagas Brandão da Costa Coordenador de Gestão de Pessoas

Alianete Rodrigues da Silva Chefe do Gabinete de Estatística e 
Pesquisas

Odinéia Soares Coelho Representante de Vara do Trabalho 
(Diretores)

Breno Hirokazu Nakamura Ribeiro Representante da área de sistemas 
(SETIC)

Patrícia de Lima Representante da área de sistemas 
(SETIC)

Com relação ao § 2$ do art. 174 da Consolidação dos Provimentos da Corregedoria- 
Geral da Justiça do Trabalho, de maio de 2019 a março de 2022, foram encontradas 9 
atas das reuniões realizadas pelo Comitê Gestor Regional do Tribunal Regional no sítio 
do Novo e-Gestão.

2.2. PROCESSOS ANALISADOS COM POSSÍVEIS INCONSISTÊNCIAS NO E- 

G ESTÃO

2.2.1. PRIMEIRO GRAU (fonte: e-Gestão)

2.2.1.1. Pendentes de Solução

O saldo de processos pendentes de solução é composto por:

1) Processos que aguardam a primeira sessão de audiência;

2) Processos que já tiveram a primeira sessão de audiência e que aguardam o 
encerramento da instrução;

3) Processos conclusos aguardando a prolação da sentença.

Não existe previsão para que um processo fique pendente em mais de um dos itens 
acima simultaneamente. Partindo dessa premissa, não foram identificados processos 
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pendentes de solução em abril de 2022 que estavam pendentes em mais de um 
sistema ou Vara do Trabalho simultaneamente.

2.2.1.2. Pendentes de Finalização em mais de um Fase

0 saldo de pendentes de finalização é classificado por fase processual. Os processos 
que estão na fase de liquidação, não podem estar nas fases de conhecimento e de 
execução. Do mesmo modo, processos em execução não estão mais nas fases de 
conhecimento e de liquidação, e vice-versa. Os processos também não podem estar 
pendentes em mais de um sistema de tramitação (Legado e PJe) e também em mais de 
uma VT ao mesmo tempo. Partindo dessa premissa, não foram identificados 
processos pendentes de finalização em abril de 2022 que estavam pendentes em 
mais de uma fase, sistema ou Vara do Trabalho simultaneamente.

2.2.2. SEGUNDO GRAU (fonte: e-Gestão)

O saldo de pendentes de julgamento é composto pelos processos a) pendentes de 
remessa ao MPT; b) no MPT - distribuídos e pendentes de distribuição; c) pendentes 
de conclusão ao relator; d) com o relator - no prazo e no prazo vencido; e) em 
diligência; f) com revisor - no prazo e no prazo vencido; g) suspensos ou sobrestados; 
h) pendentes de devolução nos CEJUSC's; i) aguardando pauta; j) incluídos em pauta e 
pendentes de julgamento; e k) 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 30/04/2022.

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 3 
processos pendente de julgamento que estavam nessa situação, em 30/04/2022.

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 134 processos pendentes de 
julgamento que estavam nessa situação, em 30/04/2022.

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 62 processos pendentes de 
julgamento que estavam nessa situação, em 30/04/2022.

2.3. DISTRIBUIÇÃO DE PROCESSOS EM PLANTÃO (fonte: TRT24)

Segundo as informações e dados constantes dos autos do processo CorOrd 0000085- 
96.2022.2.00.0500, foram distribuídos em regime de plantão 61 processos no 29 grau 
entre 30/04/2019 e 30/04/2022.

2.4. PROCESSOS DOS SISTEMAS LEGADO E PJe (fonte: 

 e TRT24)www.tst.jus.br/web/corregedoria/100-pje
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0 TRT24 apresentou 100% de processos tramitando no Sistema PJe.

2.5. PROCESSOS MAIS ANTIGOS PENDENTES DE SOLUÇÃO (fonte: e- 

Gestão e TRT24)

As varas do trabalho do Tribunal Regional possuem 10.492 processos pendentes de 
solução na fase de conhecimento que foram distribuídos nos anos de 2010 a 2022. 
Assim se constituía o saldo em 30/04/2022:

Ano do Processo Quantidade Percentual por Ano

2010 1 0,01%

2012 1 0,01%

2014 5 0,05%

2015 3 0,03%

2016 15 0,14%

2017 77 0,73%

2018 93 0,89%

2019 455 4,34%

2020 875 8,34%

2021 4.261 40,61%

2022 4.706 44,85%

Soma: 10.492 100,00%

Foram identificados 24 processos pendentes de solução, na fase de conhecimento, 
distribuídos há mais de 5 anos, nos exercícios de 2012 a 2016.
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0 art. 62 da Consolidação dos Provimentos da Corregedoria-Geral da Justiça do 
Trabalho foi observado, uma vez que divulgadas, no sítio do Tribunal Regional na 
internet, as listas de processos aptos a julgamento.

2.6. ÍNDICE NACIONAL DE GESTÃO DO DESEMPENHO DA JUSTIÇA DO 

TRABALHO - IGEST (fonte: e-Gestão)

2.6.1. Resumo

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 do país.

Para tanto, apresenta um referencial numérico que sintetiza os mesoindicadores 
Acervo, Celeridade, Produtividade, Taxa de Congestionamento e Força de Trabalho, 
adotados em consonância com os objetivos judiciários do Plano Estratégico da Justiça 
do Trabalho de assegurar a celeridade e a produtividade na prestação jurisdicional, 
estimular a conciliação e as soluções alternativas de conflito e impulsionar as 
execuções trabalhistas e fiscais.

2.6.2. Situação das Varas Trabalhistas da Região em Relação ao País

Das 1.570 Varas Trabalhistas do País que foram analisadas no IGest de abril de 2021 a 
março de 2022, a Região teve todas as suas 26 Varas do Trabalho analisadas nesse 
período, 13 Varas do Trabalho da Região estiveram entre as 25% que tiveram os 
desempenhos mais satisfatórios no País, destacando-se mais a lã VT de Amambaí na 
sexta colocação nacional, a 1^ VT de São Gabriel do Oeste na 26^ colocação, a 1- VT de 
Fátima do Sul na 74- colocação e a 1$ VT de Bataguassu na 80^ colocação e nenhuma 
das Varas do Trabalho da Região ficaram entre as 25% com o desempenho mais 
insatisfatório.

2.7. ESTRATÉGIA NACIONAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E 

COMUNICAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO - RESOLUÇÕES CNJ N^S 211 E 370 

(fonte: TRT24)

2.7.1. Resolução CNJ n^ 211

O Tribunal Regional encaminha lista em PDF contendo o status do cumprimento da 
Resolução CNJ 211/2015.

Dispositivo da 
ENTIC-JUD

Descrição Observações
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Art. 62 Elaborar e manter o Plano 
Estratégico de Tecnologia da 
Informação e Comunicação 
(PETIC) e o Plano Diretor de 
Tecnologia da Informação e 
Comunicação (PDTIC).

Atendido

Os PETICs estão publicados no 
site portal.trt24.jus.br/web/ggti, 
menu Planejamento de TIC, 
submenu Planejamento
Estratégico.

Art. 72 Constituir Comitê de
Governança de Tecnologia da 
Informação e Comunicação.

Atendido

Os atos de constituição do 
Comitê de Governança de TIC e 
de suas atualizações fazem 
parte da Política de Governança 
e Gestão de TIC e estão 
disponíveis no link, menu 
Comitês, item Comitê de 
Governança de TIC.

Art. 82 Constituir Comitê de Gestão de 
Tecnologia da Informação e 
Comunicação.

Atendido

0 ato de constituição do Comitê 
de Gestão de TIC faz parte da 
Política de Governança e Gestão 
de TIC (portaria TRT/GP/DG 
221/2021) e está publicado no 
link, menu Comitês, item Comitê 
de Gestão de TIC.

Art. 92 Elaborar e aplicar política, 
gestão e processo de segurança 
da informação.

Atendido

A política de segurança da 
informação existe desde 2011, 
pela Portaria TRT/GP/DGCA 
692/2011, revisada em 2013, 
2015, 2016, 2020 e 2022.
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Art. 10, § 25 Estabelecer Plano de
Continuidade de Serviços
essenciais de TIC.

Atendido

A política de gestão de 
continuidade de negócios existe 
desde 2012, pela Portaria 
TRT/GP/DGCA 293/2012,
revisada em 2017, 2018 e 2022.

Todas essas revisões contam nos 
PROADs 2542/2016 e
2945/2018.

A política atual está normatizada 
pela Portaria TRT/GP/DG 
86/2018.

Art. 10, § 35 Definir processos para gestão 
dos ativos de infraestrutura 
tecnológica, notadamente no 
que tange à gerência e ao 
monitoramento, bem como ao

registro e ao acompanhamento 
da localização de cada ativo.

Atendido

Processo definido e publicado 
neste link, menu Políticas e 
Processos de Trabalho, item 15.

Art. 10, § 45 Definir Política de Manutenção 
de Documentos eletrônicos 
adequada às diretrizes
estabelecidas pelo CNJ.

Atendido

Política definida por meio da 
publicação da Portaria
TRT/GP/DGCA 65/2016.

Art. 11 Adequar processos de
aquisições de bens e 
contratação de serviços de TIC 
com as diretrizes estabelecidas 
pelo CNJ.

Atendido

Os procedimentos foram 
alinhados à Resolução CNJ n5 
182/2013. A Portaria
TRT/GP/DG 189/2021 definiu a 
Política de Contratações de Bens 
e Serviços de TIC. Estes 
documentos estão disponíveis 
no site, menu Políticas e 
Processos de Trabalho, item 
Contratação de Soluções de TIC
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Art. 12 Constituir e manter estruturas 
organizacionais adequadas e 
compatíveis com a relevância e 
demanda de TIC, considerando, 
no mínimo, os macroprocessos 
descritos na ENTIC-JUD.

Atendido

Em abril de 2021, por meio do 
PROAD 17103/2021, a SETIC 
solicitou uma reestruturação 
visando atender aos
macroprocessos da Resolução 
CNJ 211. Em junho de 2021 a 
reestruturação foi realizada por 
meio da publicação da 
RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA 
Ne 78/2021 e da PORTARIA 
TRT/CGP Ne 258/2021. A nova 
estrutura pode ser visualizada 
neste site.

Art. 14 Definir, instituir e aplicar Política 
de Gestão de Pessoas que 
promova a fixação de recursos 
humanos na área da Tecnologia 
da Informação e Comunicação.

Parcialmente atendido

A minuta da Política de Gestão 
de Pessoal de TIC foi aprovada 
pelo Comitê de Governança de 
TIC em 09/06/2022. Em 
14/06/2022 foi encaminhado 
PROAD 20770/2022 solicitando 
trâmite para aprovação no 
Pleno e publicação da política.

Art. 15 Elaborar e implantar Plano 
Anual de Capacitação.

Atendido

O Plano Anual de Capacitação 
faz parte da Política de 
Capacitação de Pessoal
instituída pela portaria
TRT/GP/DG 89/2022. O
documento está disponível no 
neste site, menu Planos, 
submenu Plano de Capacitações 
de TIC.
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Art. 16 Normatizar atividades Atendido
extraordinárias na área de 
Tecnologia da Informação e 

Comunicação.

As atividades extraordinárias 
são realizadas seguindo a 
normatização padrão para todos 
os servidores. Para todas as 
atividades extraordinárias
planejadas é encaminhado um 
PROAD para presidência 
contendo a justificativa do 
trabalho, data e horário que 
será realizado e os nomes dos 
servidores que realizarão. 0 
presidente publica uma portaria 
autorizando o trabalho
extraordinário. Após a
realização do trabalho a SETIC 
informa o tempo realmente 
utilizado para o trabalho 
extraordinário, de forma que o 
mesmo seja convertido em 
crédito para os servidores 
envolvidos.
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Art. 17 Instituir plantão na área de 
Tecnologia da Informação e 
Comunicação.

Atendido

A Portaria 86/2018, que 
regulamenta a atual Política de 
Continuidade de Negócios prevê 
atualmente em seu artigo 17 
que '0 plantão da área de 
tecnologia da informação terá 
como escopo fornecer o 
atendimento emergencial no 
que se refere à disponibilidade 
dos ativos críticos de TI.' e em 
seu parágrafo primeiro, que 
'serão considerados ativos 
críticos para atendimento 
emergencial, dentre os serviços 
apontados no Anexo IV, aqueles 
indicados como indisponíveis 
pelo plantão judiciário.

Novas propostas serão avaliadas 
por ocasião da apreciação da 
revisão da política pelo Comitê 
de Segurança da Informação, 
em fase de agendamento da 
reunião.

Art. 19,
parágrafo 
único

Classificar sistemas de
informação identificando os que 
são estratégicos.

Atendido

Definidos, e atualizados em 17 
de maio de 2022, conforme Ata 
do Comitê de Segurança da 
Informação no PROAD n. 
4670/2011, documento 122.

Os ativos críticos que estão na 
ata fazem parte do Processo de 
Segurança da Informação.

Art. 20, §§ 1? e 
2°

Garantir que os novos sistemas 
de informação de
procedimentos judiciais e 
administrativos atendam os 
requisitos da ENTIC-JUD.

Atendido

Processo de desenvolvimento 
de software atual implementa 
etapa que garante atendimento 
aos requisitos da ENTIC-JUD
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Art. 21 Garantir utilização de
ferramentas de inteligência e de 
exploração de dados para 
disponibilizar informações
relevantes para os seus usuários 
internos e externos, bem como 
observar o comportamento dos 
dados explorados na oferta de 
serviços.

Atendido

Implantamos o Sistema de 
Consulta a Dados Operacionais 
que faz parte do PJE.

Também iniciamos o
desenvolvimento de painéis de 
Business Intelligence - BI 
disponibilizados aos gestores, 
inicialmente chamado de 
SMART-VT.

Art. 22 Garantir a integração entre 
sistemas do primeiro e segundo 
graus e de instâncias superiores, 
bem como de outros entes 
públicos atuantes nos processos 
judiciais.

Atendido

Procedimento/requisito já 

atendido pelo PJe-JT.

Art. 23 Disponibilizar na internet as 
informações sobre processos, 
seus andamentos e o inteiro 
teor dos atos judiciais neles 
praticados, ressalvadas as 
exceções legais ou
regulamentares, conforme
disposto nas Resoluções do CNJ.

Atendido

Requisito atendido pelas 
consultas públicas do PJe 
disponíveis no Portal do TRT24.

Art. 24, 1 Garantir um desktop ou 
computador portátil para cada 
usuário interno, com segundo 
monitor ou aparelho que 
permita divisão de tela para 
aqueles que estejam utilizando 
o processo eletrônico.

Atendido

Conforme último levantamento 
realizado, em março/2022 (vide 
Política de Gerenciamento de 
Microinformática - Proad 
5576/2016), o TRT24 possui 
1062 desktops em produção. 
Essa quantidade garante, a 
todos os usuários internos, 
equipamento para trabalho. 
Usuários do Pje e da 
Administração possuem
segundo monitor.
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Art. 24, II Garantir um desktop ou 
computador portátil para cada 
usuário interno nas salas de 
sessão e de audiência e uma tela 
para usuários externos, com 
acesso à rede.

Atendido

As salas de audiências são 
equipadas com desktops ou 
notebooks, além de monitores 
para os usuários externos. 
Monitores adicionais foram 
colocados na mesa de 
advogados e partes para 
garantir a correta visualização 
das atas de audiências, diante 
do distanciamento social como 
medida de biossegurança. A 
estrutura das varas de trabalho 
também possui micro destinado 
ao público externo, instalado 
nas salas da OAB.

Art. 24, III Garantir um equipamento de 
impressão e digitalização para 
cada ambiente de trabalho, 
preferencialmente, com
tecnologia de impressão frente 
e verso e em rede, com 
qualidade adequada à execução 
dos serviços.

Atendido

Atualmente o TRT24 possui 284 
impressoras laser A4 em uso, 
quantidade suficiente para que 
todos os setores possuam 
equipamento de impressão 
frente/verso. Deste total, 
aproximadamente 55% são 
impressoras multifunções que 
dispõem de digitalizador 
integrado. No ano de 2021, foi 
publicado, através da portaria 
TRT/GP 67/2021, o Plano de 
Logística Sustentável - Item 4, 
política visando a redução no 
quantitativo de equipamentos 
de impressão.
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Art. 24, IV Garantir uma solução de 
gravação audiovisual de 
audiência para cada sala de 
sessão e sala de audiência, 
compatível com o MNI.

Atendido

Salas de audiências são providas 
de aparato para gravação 
audiovisual, composto de: 
webcam, caixa de som e 4 
(quatro) microfones (Juiz, 
Secretário e Partes). Os 
auditórios/sala de sessões são 
dotados de câmeras articuladas 
controladas remotamente, e 
sistema de captação de áudio 
com microfones individuais. As 
imagens do auditório e do Zoom 
são integradas e transmitidas 
para o Youtube através do OBS.

Softwares utilizados: OBS Studio 
e Zoom.

Art. 24, V Garantir links de comunicação 
entre as unidades e o Tribunal 
para suportar o tráfego de 
dados e garantir a
disponibilidade exigida pelos 
sistemas de informação, 
especialmente o processo 
judicial, com o máximo de 
comprometimento de banda de 
80%.

Atendido

Contratação documentada no 
Proad 15047/2018, com vigência 
até 30/06/2023, e cobertura de 
todas as unidades do interior do 
estado.

Em fase de planejamento, 
Projeto 20220504.1 - Contratar 
links MPLS, nova contratação 
para os links de comunicação, 
prevendo revisão da banda de 
forma a atender plenamente as 
necessidades de comunicação.

Art. 24, VI Garantir dois links de 
comunicação com a internet de 
operadoras distintas para acesso 
à rede de dados, com o máximo 
de comprometimento de banda 
de 80%.

Parcialmente Atendido

A contratação atual prevê 
duplicidade de links, porém o 
atendimento é feito pela mesma 
operadora, Proad 23138/2020. 
Existe previsão para contratação 
de uma segunda operadora no 
Projeto 20220504.1 - Contratar 
links MPLS.
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Art. 24, VII Garantir ambiente de
processamento central (Data 
Center) com requisitos mínimos 
de segurança e de
disponibilidade estabelecidos 
em normas nacionais e 
internacionais, que abrigue os 
equipamentos principais de 
processamento e de
armazenamento de dados; de 
segurança e ativos de rede 
centrais, para maximizar a 
segurança e a disponibilidade 
dos serviços essenciais e de 
sistemas estratégicos do órgão.

Atendido

0 TRT24 possui Datacenter 
aderente e certificado conforme 
as normas ABNT NBR 15247, 
com contrato de manutenção 
preventiva, corretiva e de 
monitoramento proativo do 
ambiente, Proad 23044/2020.

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.

Atendido

Solução de backup atual, 
Spectrum Protect,
implementado o plano de 
continuidade de negócios do 
TRT24, com armazenamento de 
longo prazo e duplicação do 
conjunto de backups com 
armazenamento em cofres de 
mídia presentes em locais 
distintos do datacenter, 
localizados no l9 andar da sede 
e no seu almoxarifado.

Duplicação das bases de dados 
em site backup para disaster 
recovery, hoje hospedado no 
Fórum Trabalhista de Campo 
Grande, e em execução o 
projeto 20190610.1 - Instalar 
site redundante TRE, para 
utilização da sala segura do TRE- 
MS para hospedagem do site 
backup, por meio de acordo de 
cooperação técnica.

Nova solução de backup em 
processo de contratação, 
projeto 20210314.1 - Contratar
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suporte de solução de backup.

Art. 24, IX Garantir solução de
armazenamento de dados e 
respectivos softwares de 
gerência, em que a capacidade 
líquida não ultrapasse 80% do 
limite máximo de
armazenamento.

Atendido

Storages adquiridos e com 
contrato de garantia e suporte 
vigente, Proad 20487/2019.
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Art. 24, X Garantir parque de
equipamentos servidores
suficientes para atender às 
necessidades de processamento 
de dados dos sistemas e serviços 
do órgão, com
comprometimento médio de até 
80% de sua capacidade máxima, 
e em número adequado para 
garantir disponibilidade em caso 
de falha dos equipamentos.

Atendido

Equipamentos servidores
adquiridos e com contrato de 
garantia e suporte vigente, 
Proad 19348/2019.

Art. 24, XI Implantar solução de
videoconferência corporativa 
para a sede de cada tribunal.

Atendido

Em janeiro de 2021 foi firmado 
o contrato 02/2021 com a 
empresa XP ON Consultoria Ltda 
visando o fornecimento de 
serviço de videoconferência em 
nuvem utilizando a plataforma 
Zoom. Trata-se de uma adesão à 
ata registrada pelo TST, visando 
a padronização de solução de 
videoconferência para
audiências na justiça trabalhista. 
A ferramenta é utilizada tanto 
para realização de audiências, 
quanto para reuniões
administrativas, realização de 
eventos, palestras,
treinamentos, dentre outros.
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2.7.2. Resolução CNJ n2 370

Art. 24, XII Implantar central de serviços de 
l2 e de 22 níveis para 
atendimento de requisições 
efetuadas pelos usuários 
internos e tratamento de 
incidentes no que se refere ao 
uso de serviços e sistemas 
essenciais.

Parcialmente atendido

0 contrato atual não prevê a 
separação de atendimentos NI 
e N2. Embora exista o 
atendimento às requisições e 
incidentes inerentes aos dois 
níveis pela equipe do Service 
Desk, não há equipes dedicadas 
para o NI e N2. No entanto, 
existe projeto em andamento 
(Proad 17074/2021) visando à 
contratação de serviço
terceirizado para níveis 1 e 2 
com colaboradores dedicados.

Art. 24, XII Garantir rede sem fio para a 
promoção dos serviços
ofertados aos usuários e 
respeitando a política de 
segurança da informação de 
cada órgão, sempre que 
possível.

Atendido

Solução de wi-fi implementada 
em todas as unidades, Proad 
6541/2018.

O TRT24 encaminha lista contendo o status do cumprimento da Resolução CNJ n2 370.

Dispositivo da 
ENTIC-JUD

Descrição Observações

Art. 62 Elaborar e manter o Plano 
Diretor de Tecnologia da 
Informação e Comunicação 
(PDTIC).

Atendido

O PDTIC 2021/2022 encontra-se 
publicado no site, menu 
Planejamento de TIC, submenu 
Planejamento Tático.

Art. 62, § l2 Elaborar as propostas
orçamentárias de TIC em 
integral harmonia e
alinhamento aos Planos
Diretores.

Atendido

O Plano Anual de Contratações 
foi elaborado em alinhamento 
ao PDTIC vigente.
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Art. 62, § 32 Promover a migração das linhas 
estratégicas do PETIC no PDTIC.

Atendido

0 ciclo anterior de
planejamento estratégico foi 
encerrado em 2020. 0 ciclo 
2021-2026 já foi iniciado 
alinhado à Resolução CNJ n2 
370/2021. A Portaria
TRT/GP/DG 202/2021 que 
extinguiu o PETIC e definiu o 
PDTIC como ferramenta de 
planejamento está disponível 
neste site, menu Políticas e 
Processos de Trabalho, item 
Plano Diretor de TIC.

Art. 72 Constituir ou manter Comitê de 
Governança de Tecnologia da 
Informação e Comunicação.

Atendido

Os atos de constituição do 
Comitê de Governança de TIC e 
de suas atualizações fazem 
parte da Política de Governança 
e Gestão de TIC e estão 
disponíveis neste site, menu 
Comitês, item Comitê de 
Governança de TIC.

Art. 82 Constituir ou manter Comitê de 
Gestão de Tecnologia da 
Informação e Comunicação.

Atendido

O ato de constituição do Comitê 
de Gestão de TIC faz parte da 
Política de Governança de TIC e 
está publicado neste site, menu 
Comitês, item Comitê de Gestão 
de TIC.

Art. 92 As aquisições de bens e 
contratação de serviços de TIC 
deverão atender às
determinações do CNJ.

Atendido

Os procedimentos foram 
alinhados à Resolução CNJ n9 
182/2013. Os documentos da 
estão disponíveis neste site, 
menu Políticas e Processos de 
Trabalho, item Contratação de 
Soluções de TIC.
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Art. 92, § 22 Disponibilizar junto ao
repositório nacional os seus 
editais, contratos e anexos, 
assim que homologados em 
seus órgãos.

Parcialmente atendido

Apesar de alguns documentos 
terem sido adicionados ao 
repositório nacional, os editais, 
contratos e anexos ainda estão 
pendentes. A próxima revisão 
do processo de trabalho irá 
incluir as atividades relativas à 
disponibilização no Connect-Jus 
dos editais, contratos e anexos 
sempre que for homologada 
uma nova contratação.

Art. 10 Realizar ações junto ao 
repositório nacional.

Atendido

Acesso ativo ao Connect-Jus, 
com recebimento diário de 
notícias. Também foram 
compartilhados junto ao 
repositório documentos com 
indicadores do ¡GovTIC-JUD, 
processos de trabalho, PDTIC e 
contratação.

Art. 11 Melhorar os resultados do 
índice de Governança de 
Tecnologia da Informação e 
Comunicação (GovTIC-JUD).

Atendido

0 PDTIC 2021/2022 definiu a 
ação tática AT 5.5 ¡GovTIC-JUD 
com 0 objetivo de aumentar 0 
nível de maturidade em relação 
ao índice nacional apurado pelo 
CNJ.

0 acompanhamento da ação é 
realizado pelo Comitê de 
Governança através da
apresentação dos indicadores 
de PDTIC, conforme atas de 
reunião disponíveis neste site, 
menu Comitês, item Comitê de 
Governança de TIC.

Além disso, os indicadores do 
PDTIC estão disponíveis na 
página principal do referido site.
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Art. 14 Promover a divulgação dos 
resultados do ¡GovTIC-JUD.

Atendido

Os resultados do ¡GovTIC-JUD 
são apresentados na reunião do 
Comitê de Governança de TIC.

As atas de reunião referentes ao 
biênio 2021/2022 estão 
disponíveis neste site, menu 
Comitês, item Comitê de 
Governança de TIC.

Os resultados do ¡GovTIC-JUD 
também estão disponíveis no 
mesmo site, no menu 
Diagnóstico de Governança e 
Gestão.

Art. 15 Elaborar e executar o Plano de 
Transformação Digital.

Não atendido

0 PTD do TRT24 deverá ser uma 
iniciativa conjunta entre a SETIC 
e a Assessoria de Governança, 
uma vez que o plano não se 
restringe a ações de TIC. 0 
TRT24 informou que está 
aguardando o PTD a ser 
elaborado pelo CSJT, de maneira 
que possa elaborar um PTD 
alinhado.

Art. 17 Disponibilizar canais e serviços 
digitais simples e intuitivos.

Atendido

A SETIC possui projetos de 
desenvolvimento de software e 
contratações de serviços que 
objetivam melhorar a qualidade, 
simplicidade e usabilidade dos 
serviços prestados a seus 
usuários.
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Art. 17, § 19 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

Além das iniciativas destacadas 
no caput deste artigo, o TRT24 
está aderente ao Programa 
Justiça 4.0 sendo que, no que se 
refere a serviços ao cidadão, o 
TRT24 implantou o juízo 100% 
digital por meio da PORTARIA 
TRT/GP N. 16/2021 e implantou 
o Balcão Virtual. Além disso, o 
TRT24 disponibiliza outros 
serviços direcionados aos 
jurisdicionados, os quais podem 
ser acessados por meio do menu 
"Serviços" da página inicial do 
Portal.

Art. 17, § 29 Promover a divulgação ampla 
das pesquisas de satisfação e 
experiência do usuário.

Parcialmente atendido

O TRT24 não possui uma 
pesquisa específica de satisfação 
em relação aos serviços digitais 
disponibilizados. No entanto, no 
Planejamento Estratégico
2021/2026 existe um objetivo 
de fortalecer a comunicação e 
as parcerias institucionais com a 
previsão de desenvolvimento e 
implementação de uma 
pesquisa de imagem da justiça 
do trabalho cuja
responsabilidade de organização 
do projeto está a cargo do 
Conselho Superior da Justiça do 
Trabalho.
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Art. 18 Oferecer meio de avaliação ou 
pesquisa de satisfação
padronizado.

Parcialmente atendido

Mesmo com a previsão de 
estabelecimento de pesquisa 
nacional, conforme mencionado 
no artigo anterior, a SETIC 
iniciou o projeto "20211110 - 
Realizar pesquisa de satisfação 
da Central de Serviços" visando 
realizar uma pesquisa de 
satisfação com os usuários de 
TIC do TRT24 que esteja 
adequada às necessidades e 
recomendações da ENTIC-JUD. A 
conclusão da pesquisa e a 
geração do relatório estão 
previstas para o final do mês de 
julho. Este relatório será 
disponibilizado no Portal do 
TRT24.

Art. 18, § 1- Aperfeiçoar os atendimentos 
por meio da implantação de 
processos de gestão baseados 
em modelos e boas práticas de 
mercado.

Atendido

No que tange aos processos de 
implementados no âmbito da 
Tecnologia da Informação, cabe 
informar que todos são 
aderentes às metodologias do 
COBIT e do ITIL.

Art. 18, § 25 Melhorar os serviços prestados 
ao cidadão, atendendo às 
especificidades locais, regionais 
e próprias de cada segmento do 
Poder Judiciário.

Atendido

Os serviços prestados aos 
cidadãos mantém o
atendimento aos termos 
estabelecidos em normativos 
superiores.
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Art. 19 Adotar modelos de governança 
e práticas de gerenciamento de 
serviços de Tecnologia da 
Informação e Comunicação.

Atendido

As práticas adotadas são a 
formalização dos processos de 
trabalho de acordo com o ITIL, 
através de portarias da 
Presidência designando o dono 
e o gerente do processo para 
todos os processos. Além disso, 
a Política de Governança e 
Gestão (portaria TRT/GP/DGCA 
221/2021) estabelece as 
diretrizes para avaliação do 
desempenho de TIC através dos 
indicadores do PDTIC. A próxima 
revisão referida política irá 
estender a avaliação de 
desempenho para todos os 
indicadores de processo de 
trabalho e não apenas os do 
PDTIC.

Independentemente disso, os 
indicadores de todos os 
processos de trabalho, inclusive 
os de serviço, estão disponíveis 
no site
portal.trt24.jus.br/web/ggti, 
menu Indicadores, submenu 
Indicadores de Processos.
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Art. 20 Promover mecanismos para o 
atendimento personalizado aos 
usuários.

Atendido

Apesar de já existir um processo 

de atendimento que visa prestar

um serviço personalizado aos 
usuários de TIC, existem 
projetos em andamento que 
visam aprimorar tanto os 
processos, quanto as
ferramentas e contratos de 
terceirização.

0 projeto "20210318.1 -
Adquirir Solução de
Gerenciamento de Serviços de 
TI" tem por objetivo implantar 
nova solução de gestão de 
serviços de TI que trará ganho 
de produtividade e qualidade 
nos atendimento aos usuários 
de TIC. 0 projeto "20210307 - 
Contratar Serviço de
Atendimento para Central de 
Serviços" tem por objetivo 
realizar uma nova contratação 
de empresa terceirizada para 
realização de suporte aos 
usuários de TIC, devendo 
ampliar o escopo de atuação, 
reorganizar as equipes de 
atendimento, bem como 
contratar serviços atualmente 
inexistentes, impactando
significativamente na melhoria 
da qualidade do atendimento.

Art. 21 Constituir e manter estruturas 
organizacionais adequadas e 
compatíveis de acordo com a 
demanda de TIC.

Atendido

A estrutura da SETIC está 
definida pela RESOLUÇÃO 
ADMINISTRATIVA N9 78/2021 e 
da PORTARIA TRT/CGP N9 
258/2021 e pode ser visualizada 
no endereço:
https://portal.trt24.jus.br/web/
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ggti/orgonograma

Art. 22 Constituir e manter estruturas 
organizacionais privilegiando a 
departamentalização por função 
e possuindo níveis hierárquicos 
de decisão.

Atendido

A estrutura da SETIC está 
definida

pela RESOLUÇÃO
ADMINISTRATIVA N9 78/2021 e 
da PORTARIA TRT/CGP N9 
258/2021 e pode ser visualizada 
no endereço:
https://portal.trt24.jus.br/web/ 
ggti/orgonograma

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.

Atendido

A estrutura da SETIC está 
definida

pela RESOLUÇÃO
ADMINISTRATIVA N9 78/2021 e 
da PORTARIA TRT/CGP N9 
258/2021 e pode ser visualizada 
no endereço:
https://portal.trt24.ius.br/web/ 
ggti/orgonograma

As políticas e processos de 
trabalho implantados e que 
asseguram as melhores práticas 
de gestão de TI podem ser 
visualizados no endereço:

https://portal.trt24.jus.br/web/ 
ggti/processos-de-trabalho
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Art. 23,
parágrafo 
único

A coordenação dos
macroprocessos de TIC e as 
funções gerenciais deverão ser 
executadas preferencialmente 
por servidores do quadro 
permanente do órgão e em 
regime de dedicação exclusiva.

Atendido

Todas as funções gerenciais 
responsáveis pelos
macroprocessos são executadas 
por servidores do quadro 
permanente e em regime de 
dedicação exclusiva. A
PORTARIA TRT/CGP N?
258/2021 apresenta a relação 
de servidores que atuam nestas 
funções.

Art. 24, § 1- Manter quadro de servidores de 
TIC compatível com a demanda.

Não atendido

0 TRT23 informou que conta 
com um força de trabalho total 
de 42 pessoas na área de TIC, 
das quais 35 são servidores 
efetivos. Segundo o cálculo 
previsto no item 8 do Guia da 
ENTIC-JUD, essa força de 
trabalho deveria ser composta 
de, no mínimo, 66 pessoas, 
sendo 48 servidores efetivos.

Art. 25 Promover a retenção de 
talentos de TIC.

Parcialmente atendido

Em reunião do Comitê de 
Governança de TIC realizada em 
09 de junho de 2022 foi 
apresentada e aprovada minuta 
de Resolução para Política de 
Gestão de Pessoal de TIC. Em 14 
de junho de 2022 foi 
encaminhado PROAD
20770/2022 solicitando trâmite 
para aprovação no Pleno e 
publicação da política.

Um dos objetivos desta política 
é reter os talentos de TIC.
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Art. 26 Realização de análise de 
rotatividade de servidores de 
TIC.

Parcialmente atendido

Em reunião do Comitê de 
Governança de TIC realizada em 
09 de junho de 2022 foi 
apresentada e aprovada minuta 
de Resolução para Política de 
Gestão de Pessoal de TIC. Em 14 
de junho de 2022 foi 
encaminhado PROAD
20770/2022 solicitando trâmite 
para aprovação no Pleno e 
publicação da política.

A política prevê a análise 
periódica da rotatividade de 
servidores de TIC

Art. 27 Elaborar, implantar e divulgar o 
Plano Anual de Capacitações de 
TIC.

Atendido

O Plano Anual de Capacitação 
faz parte da Política de 
Capacitação de Pessoal
instituída pela portaria
TRT/GP/DG 89/2022.

A portaria está disponível neste 
link, menu Políticas e Processos 
de Trabalho, item Capacitações 
de TIC.

O documento do Plano de Anual 
de Capacitação está disponível 
neste site, menu Planos, 
submenu Plano de Capacitações 
de TIC.

Art. 27, § 19 Acompanhar e suprir as lacunas 
de competências identificadas 
nos servidores de TIC.

Atendido

As revisões anuais dos planos de 
capacitação consideram as 
necessidades de
desenvolvimento de
competências de cada servidor 
da SETIC, de forma que novos 
treinamentos são planejados 
para supri-las.
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Art. 27, § 25 0 Plano de Capacitação de TIC 
deverá ser publicado e 
atualizado periodicamente pelos 
órgãos do Poder Judiciário no 
Repositório Nacional.

Atendido

0 Plano de Capacitação de 2021 
foi adicionado ao Repositório 
Nacional. 0 Plano de 
Capacitação de 2022 será 
encaminhado após a conclusão 
do novo plano, com previsão de 
término para 30 de junho de 
2022.

Art. 28 Executar ou contratar serviços 
de desenvolvimento e de
sustentação de sistemas de 
informação obedecendo os
requisitos estabelecidos na
ENTIC-JUD.

Não se aplica

0 Tribunal não contrata serviços 
de desenvolvimento nem 
sustentação.

Art. 28,
parágrafo 
único

Fomentar o uso de sistemas 
nacionais desenvolvidos
colaborativamente.

Atendido

0 TRT24 implantou a versão 
nacional do PJe e sistemas 
satélites, geridos e
disponibilizados pelo CSJT. 
Ainda, implantou diversos 
sistemas administrativos
nacionais, dentre os principais 
podemos citar: PROAD, SIGEP, 
SIGEO, EJUD, FolhaWeb, dentre 
outros.

Por fim, contribuiu com o 
desenvolvimento do GEST 2, 
novo sistema nacional para 
gestão de estagiários, além de 
estar em andamento o projeto 
para atualização tecnológica do 
Sistema de Controle de 
Materiais e Patrimônio - SCMP, 
que se tornará solução nacional 
após a conclusão do projeto.
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Art. 29 Adotar o padrão nacional 
definido pelo CNJ para a 
utilização das credenciais de 
login único e interface de 
interação dos sistemas.

Não se aplica

0 CNJ ainda não definiu o 
padrão nacional referido.

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.

Atendido

0 TRT24 segue as diretrizes 
estabelecidas pelo CSJT para 
governança e a gestão do PJe. 
No que se refere à PDPJ, em 
janeiro de 2022 o TRT24 assinou 
um Termo de Adesão ao Acordo 
de Cooperação Tecnológica 
firmado em 2021 entre o CNJ, 
TST e CSJT visando a cooperação 
com o desenvolvimento.

Ainda, em fevereiro de 2022 
elaborou e encaminhou ao CNJ 
e ao CSJT um plano de ação para 
adequação à PDPJ, contendo 
ações de capacitação de equipe 
de TI nas tecnologias utilizadas 
na PDPJ. Por fim, mensalmente 
atualiza o CSJT e CNJ do 
andamento do cumprimento 
deste plano de ação.

Art. 31 Adoção de arquitetura e 
plataforma de serviços em 
nuvem.

Parcialmente atendido

O TRT24 será piloto na 
implantação do PJe em nuvem, 
projeto com gestão pelo ctlnfra 
e contratação efetuada pelo 
CSJT, EGPTI-1915 Implantação 
da Infraestrutura em Nuvem na 
Justiça do Trabalho.

Iniciativa local para utilização de 
serviços de e-mail e 
armazenamento de arquivos 
também em andamento, 
projeto 20211108 - Contratar 
serviço de armazenamento em
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nuvem.

Art. 32 Inserção de cláusula que 
determine o depósito da 
documentação nos
instrumentos contratuais de 
desenvolvimento de sistemas.

Não se aplica

0 Tribunal não possui contratos 
terceirizados para
desenvolvimento de sistemas.

Art. 32 Classificar os sistemas
estratégicos.

Atendido

Definidos conforme Ata do 
Comitê de Segurança da 
Informação no PROAD n. 
4670/2011, documentos 122, 
que definiu os ativos críticos de 
negócio.

Art. 33 Os sistemas de informação 
deverão atender a padrões de 
interoperabilidade e outros que 
venham a ser recomendados 
pelo Comitê Nacional de Gestão 
de Tecnologia da Informação e 
Comunicação do Poder
Judiciário.

Atendido

Novos sistemas estão sendo 
desenvolvidos seguindo normas 
e padrões nacionais definidos 
pela CSAN (Coordenadoria de 
Sistemas Administrativos
Nacionais). Inclusive o projeto 
"Aprimorar Gestão de Produtos 
da SSI" (em suas duas fases) visa 
atualizar tecnologias de 
sistemas legados e incluir os 
padrões.

PROAD 22.134/2020 e
18.346/2022
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Art. 34 Manter itens de infraestrutura 
tecnológica que atendam as 
especificações, temporalidade 
de uso e obsolescência a serem 
regulados em instrumentos 
aplicáveis e específicos.

Parcialmente Atendido

Processo definido e publicado 
neste site, menu Políticas e 
Processos de Trabalho, item 15.

Banco de dados de
gerenciamento de configuração 
sendo implementado na 
ferramenta open-source iTop, 
sendo complementado pelo 
repositório de configurações e 
monitoramento do software HP 
IMC e monitoramento pela 
ferramenta open source Zabbix.

Art. 34, § 1- Manter parque tecnológico 
compatível com a demanda.

Atendido

0 atual parque tecnológico 
possui quantidade suficiente 
para atendimento a todos os 
setores e cerca de 80% dos 
microcomputadores em uso 
possuem garantias vincendas. 
Há previsão de aquisições em 
2022/2023 para manutenção 
dos níveis de quantidade e 
qualidade das estações de 
trabalho.

Art. 34, § 25 Manter a gestão dos ativos de 
infraestrutura tecnológica.

Atendido

Processo definido e publicado 
neste site, menu Políticas e 
Processos de Trabalho, item 15.

Banco de dados de
gerenciamento de configuração 
sendo implementado na 
ferramenta open-source iTop, 
sendo complementado pelo 
repositório de configurações e 
monitoramento do software HP 
IMC e monitoramento pela 
ferramenta open source Zabbix.
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Art. 34, § 35 Manutenção de documentos 
seguindo as diretrizes definidas 
na Recomendação CNJ no 
46/2013 e na Lei no 
13.709/2018.

Parcialmente atendido

0 TRT24 vem empreendendo 
esforços para se adequar à 
LGPD. Na reestruturação da 
SETIC ocorrida no ano de 2021, 
por meio da RESOLUÇÃO 
ADMINISTRATIVA N2 78/2021, 
foi criada a "Seção de Proteção 
de Dados e Segurança da 
Informação", cujas atribuições 
abarcam a implantação e 
manutenção da LGPD no TRT24. 
A LGPD está em fase de 
implantação por meio da 
execução do projeto "20210304 
- Implantar LGPD".
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Art. 35 Utilizar preferencialmente
serviços em nuvem.

Parcialmente atendido

0 TRT24 vem empreendendo 
esforços para gradativamente 
utilizar serviços em nuvem. A 
seguir iniciativas de adoção de 
nuvem:

1. Em janeiro de 2021 o TRT24 
contratou a solução Zoom como 
serviço em nuvem para 
realização de videoconferências 
diversas;

2. TRT24 está participando de 
um projeto do CSJT para migrar 
o sistema PJe e seus satélites 
para a nuvem.

3. Consta do PDTIC a execução 
do projeto "20211108 -
Contratar serviço de
armazenamento em nuvem", no 
qual, até o final do ano de 2022, 
o TRT24 irá aderir a uma ata 
registrada pelo TRT2 para 
contratação de solução de e- 
mail e armazenamento de 
documentos em nuvem. Desta 
maneira, em 2023 todos os 
usuários de TI do TRT24 
passarão a utilizar as soluções 
do Google em nuvem.

4. Outro projeto que também 
pode ser citado é o "20210318 - 
Adquirir Solução de
Gerenciamento de Serviços de 
TI", no qual, o TRT24 conduz 
uma licitação, juntamente com 
outros 8 órgãos co-partícipes, 
para contratação de solução de 
gestão de serviços de TI como 
serviço em nuvem (Software AS 
A Service - SAAS).

82

Anexo 1 - ATA DA CORREIÇÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO NO PERÍODO DE 20 A 23 DE JUNHO DE 2022
3503/2022 - Terça-feira, 28 de Junho de 2022 Tribunal Superior do Trabalho



84

Art. 36 Elaborar Plano de Gestão de 
Continuidade de Negócios ou de 
Serviços.

Atendido

A política de gestão de 
continuidade de negócios existe 
desde 2012, pela Portaria

TRT/GP/DGCA 
293/2012, revisada em 

2017, 2018 e 2022.

Todas essas revisões contam nos
PROADs 2542/2016 e
2945/2018.

A política atual está normatizada 
pela Portaria TRT/GP/DG 
86/2018.

Art. 37 Elaborar Plano de Gestão de 
Riscos de TIC.

Atendido

A política de gestão de riscos de 
TI existe desde 2015, instituída 
pela Portaria TRT/GP/DGCA 
110/2015, revisada em 2019, 
vigendo atualmente essa 
revisão, publicada na Portaria 
TRT/GP/DG N9 070/2019.

Art. 38 Fomentar adesão de práticas e 
processos de segurança da 
informação e proteção de 
dados.

Atendido

A partir de 2020 a administração 
atual do TRT24 fomentou uma 
reestruturação da equipe de 
Segurança de modo que fosse 
possível promover uma maior 
movimentação de práticas de 
segurança da informação e 
proteção de dados.

A partir de deliberações do 
Comitê de Segurança (PROAD 
4670/2011) foram realizadas 
semanas de segurança da 
informação, com palestras de 
conscientização e ações 
preventivas.
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Art. 39 Instituir Política de Segurança da 
Informação (PSI).

Atendido

A política de segurança da 
informação existe desde 2011, 
pela Portaria TRT/GP/DGCA 

692/2011, revisada em 
2013, 2015, 2016, 2020 e 2022.

Todas essas revisões contam no 
PROAD 4670/2011.

A revisão de 2022 consta da 
Resolução TRT24.66/2022.

Art. 40 Constituir e manter Comitê 
Gestor de Segurança da 
Informação Multidisciplinar.

Atendido

Desde a primeira versão da 
Política de Segurança da
Informação apresentada no
item anteior previu-se o Comitê 
Técnico de Segurança da
Informação com integrantes 
multidisciplinares, que, desde 
2021 teve sua atuação reforçada 
pela atual administração do 
Tribunal.

A publicação da nova 
regulamentação do comitê, que 
passará a se denominar Comitê 
de Segurança da Informação e 
Proteção de Dados - CSEGINF, 
está pendente devido ao 
trabalho de alinhamento dos 
Colegiados Temáticos em 
desenvolvimento pela
Assessoria de Governança e 
Gestão do órgão, em 
cumprimento a Res. CSJT 
325/2022.
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Art. 41 Constituir e manter Comitê 
gestor institucional para tratar 
da Lei Geral de Proteção de 
dados (LGPD).

Atendido

A Portaria GP 31/2020, no 
PROAD 22994/2020, definiu o 
Comitê de Implantação da 
LGPD.

A Política de privacidade da 
Resolução TRT24.168/2021
previu sua conversão em Comitê 
gestor.

A publicação de nova 
regulamentação do comitê 
gestor, está pendente devido ao 
trabalho de alinhamento dos 
Colegiados Temáticos em 
desenvolvimento pela
Assessoria de Governança e 
Gestão do órgão, em 
cumprimento a Res. CSJT 
325/2022.

Art. 42 Alinhar o Plano Diretor de 
Tecnologia da Informação e 
Comunicação (PDTIC) à
Estratégia Nacional de
Tecnologia da Informação e 
Comunicação do Poder
Judiciário (ENTIC-JUD).

Atendido

O PDTIC 2021/2022 do TRT24 se 
encontra alinhado à stratégia 
Nacional de Tecnologia da 
Informação e Comunicação do 
Poder Judiciário (ENTIC-JUD).

Art. 44,
parágrafo 
único

Promover o acompanhamento 
dos resultados das metas 
institucionais e nacionais 
estabelecidas.

Atendido

O PDTIC 2021/2022 do TRT24 
possui indicadores referentes ao 
íGovTIC-JUD, assim como à 
LGPD. A meta é que a SETIC 
atinja o nível aprimorado até o 
final da vigência do PDTIC. Para 
tanto, o PDTIC possui projetos 
que impulsionam o ¡GovTIC-Jud 
de forma a atingir a meta 
estabelecida. Este indicador é 
apresentado nas reuniões do 
Comitê de governança de TIC 
para acompanhamento.
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Art. 45 Elaborar Plano de Trabalho para 
atendimento aos critérios 
estabelecidos na Resolução n. 
370 do CNJ e entregar ao CNJ.

Não atendido

Plano pendente de elaboração.

Art. 47 Encaminhar de forma periódica 
ao CNJ os planos que 
constituem os produtos de 
Gestão do Judiciário previstos 
na ENTICJUD.

Atendido

Foi publicado no Connect-Jus o 
PDTIC contendo projetos que 
estão relacionados com a 
ENTICJUD.

2.8. SISTEMAS SATÉLITES (fonte: TRT24)

Com relação aos sistemas satélites do PJe, o TRT24 informou:

Sistema Descrição Justificativa É utilizado 
no TRT?

AUD4 Sistema para confecção e 
registro de ata de audiência

Negociai Sim

Certidões Sistema para emissão de 
certidões trabalhistas

Negociai Sim

eREC Sistema para elaboração 
padronizada e envio de 
despacho de admissibilidade.

Negociai Não

Extrator eGestão Ferramenta para extração de 
dados do PJe para o e- 
Gestão

Gestão Sim

GPREC Gestão de precatórios e de 
Requisição de Pequeno Valor

Negociai Sim

JTe Backend do aplicativo mobile 
JTe

Técnica e 
Negociai

Sim
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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

Negociai Sim

PJe-Calc Sistema de cálculo da JT para 
homologação de cálculos e 
registros das obrigações a 
pagar. Será de uso 
obrigatório a partir de l9 de 
janeiro de 2021 conforme 
estabelecido pela Resolução 
CSJT N5 185/2017.

Negociai Sim

Pesquisa Textual Ferramenta de busca pelo 
conteúdo dos documentos 
do PJe

Negociai Sim

SIF2 Sistema de informações 
financeiras dos processos 
visando o atendimento à IN 
TST 36/2012, integrado tanto 
com o PJe quanto com as 
instituições financeiras.

Negociai Sim

SisconDJ Sistema de alvará eletrônico 
do Banco do Brasil

Negociai Sim

Shodô Aplicativo de assinatura 
digital

Técnica Sim

PjeOficce Sim

2.9. INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA (fonte: TRT24) 
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0 TRT24 informou que utiliza o seguinte serviço: b) Plataforma Zoom de 
videoconferência.

2.10. GOVERNANÇA, GESTÃO DE TI E ADEQUAÇÃO AOS NORMATIVOS 

(fonte: TRT24)

2.10.1. Plano Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação - PETIC e 
Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação - PDTIC

O TRT24 possuía Plano Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação 
(PETIC), que vigorou pelo período de 2016 a 2020, e se encontrava devidamente 
alinhado às diretrizes fixadas na Resolução CNJ n2 211/2015, como pode ser visto na 
página 6 do documento PETIC, no tópico Objetivos Estratégicos.

Para os anos de 2021 e 2022, o Tribunal Regional elaborou o Plano Diretor de 
Tecnologia da Informação e Comunicação - PDTIC, cujas diretivas se encontram 
alinhadas às disposições da Resolução CNJ n2 370/2021.

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

Documento Link para acesso

PETIC - Plano Estratégico de TIC (2015- 
2020)

Link para o PETIC.

PDTIC - Plano Diretor de Tecnologia da 
Informação e Comunicação (2021-2022)

Link para o PDTIC.

PEI - Plano Estratégico Institucional. Link para o Plano Estratégico 
Institucional.

Plano de contratações Link para o plano de contratações.

Catálogo de Serviços Link para o catálogo de serviços.

Normativo que institui o Comitê de 
Governança de Tecnologia da 
Informação

Link para o ato que instituiu o comitê.
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Normativos que instituem o Comitê 
Gestor de Segurança

0 comitê foi instituído pela Portaria 
TRT/GP/DG n? 61/2020.

Política de Segurança Link para política de segurança.

Plano de Continuidade de Serviços 
essenciais de TIC

0 Plano de Continuidade se encontra 
publicado neste link.
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3. METAS JUDICIÁRIAS DA JUSTIÇA DO TRABALHO (Plano 

Estratégico da Justiça do Trabalho nos Ciclos 2015-2020 e 2021- 
2026) - fonte: Sigest

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

Os dados de 2020 foram extraídos do Sigest no dia 8 de junho de 2022. Em relação ao 
desempenho acumulado de 2021, os dados foram extraídos do Portal Sigest e do 
Painel de Resultados das Metas Nacionais - 2021, disponibilizado pelo Conselho 
Nacional de Justiça no link https://paineisanalytics.cnj.íus.br/single/?appid=36dc743e- 
2d42-4c90-8e27-6a27ec6bcb39&sheet=e82ec4bb-5e87-42c0-94f2- 
6f8a29768bc4&lang=pt-BR&opt=ctxmenu,currsel&select=MN MT num meta,l, no 
dia 8 de junho de 2022. Por sua vez, os dados apresentados, referentes ao ano de 
2022, também foram retirados tanto do Portal Sigest quanto do Painel de Resultados 
das Metas Nacionais - 2022, disponibilizado pelo Conselho Nacional de Justiça no link 
https://paineisanalytics.cnj.jus.br/single/?appid=36dc743e-2d42-4c90-8e27- 
6a27ec6bcb39&sheet=e82ec4bb-5e87-42c0-94f2-6f8a29768bc4&lang=pt-
BR&opt=ctxmenu,currsel&select=MN MT num meta,l, no dia 8 de junho de 2022. Os 
dados relacionados ao ano de 2022 consideram a data de corte de 30/4/2022.

3.1. PLANO ESTRATÉGICO - CICLO 2015-2020 - dados de 2020

3.1.1. META 4 - REDUZIR O TEMPO MÉDIO DE DURAÇÃO DO PROCESSO NA 29 
INSTÂNCIA EM RELAÇÃO AO ANO-BASE

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

Indicador: Tempo Médio de Duração do Processo - 29 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 - 29 grau".

2020: reduzir o prazo médio na 2- instância, em relação ao ano base 2018. A meta do 
TRT24, em 2020, era obter TMDP2 igual ou inferior a 98 dias, redução de 4% do 
resultado de 2018 (103 dias). Ressalta-se que, se o referido tempo médio atingir prazo 
igual ou inferior a 138 dias, a meta considerar-se-á cumprida. Em 2020, contudo, o 
resultado acumulado do TRT24 foi de 164 dias. Meta não cumprida.
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3.1.2. META 5 - REDUZIR O TEMPO MÉDIO DE DURAÇÃO DO PROCESSO NA 1^ 
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 - 12 
Instância (TMDPlc).

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 - 12 
grau".

2020: reduzir o prazo médio na lã instância, em relação ao ano base 2018. Para 2020, 
a meta do TRT24 era alcançar TMDPlc igual ou inferior a 338 dias, redução de 4% do 
resultado de 2018 (352 dias). Em 2020, o resultado acumulado do TRT24 foi de 276 
dias. Meta 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.

2020: julgar quantidade maior de processos de conhecimento do que os distribuídos 
no ano corrente. Em 2020, foram distribuídos 27.003 processos e julgados 27.126 
processos. Assim, o percentual de processos julgados foi de 100,46%. Meta cumprida.

3.1.4. META 7 - IDENTIFICAR E JULGAR OS PROCESSOS ANTIGOS DISTRIBUÍDOS, 
NOS 12 E 22 GRAUS

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

Indicador: índice de Processos Antigos (IPA).

A Meta 7 do Plano Estratégico da Justiça do Trabalho equivale à Meta Nacional 2 do 
Poder Judiciário.

2020: identificar e julgar, até 31/12/2020, pelo menos 92% dos processos distribuídos 
até 31/12/2018, nos 12 e 22 graus. O TRT24 continha 21.381 processos do universo da 
meta pendentes de julgamento e deveria julgar, pelo menos, 19.670 processos. Foram 
julgados 20.644 processos. O IPA foi de 96,55%, ou seja, o TRT24 atingiu o percentual 
de 104,95% da meta determinada. Meta cumprida.

3.1.5. META 8 - IDENTIFICAR E JULGAR AS AÇÕES COLETIVAS DISTRIBUÍDAS NOS 
19 E 29 GRAUS
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Perspectiva Processos Internos: assegurar a celeridade e a produtividade na prestação 
jurisdicional.

Indicador: índice de Ações Coletivas Julgadas (IACJ).

A Meta 8 do Plano Estratégico da Justiça do Trabalho equivale à Meta Nacional 6 do 
Poder Judiciário.

3.1.5.1. Primeiro Grau

2020: identificar e julgar, até 31/12/2020, 95% das ações coletivas distribuídas até 
31/12/2017 no l9 grau. O TRT24 tinha 266 ações coletivas pendentes de julgamento 
dentro dos parâmetros da meta e deveria julgar, pelo menos, 252,7 ações. Foram 
julgadas 265 ações. Assim, o IACJ de l9 grau foi de 99,62%, ou seja, o TRT24 atingiu o 
percentual de 104,87% da meta determinada. Meta cumprida.

3.1.5.2. Segundo Grau

2020: identificar e julgar, até 31/12/2020, 95% das ações coletivas distribuídas até 
31/12/2018 no 29 grau. O TRT24 tinha 2 ações coletivas pendentes de julgamento 
dentro dos parâmetros da meta e deveria julgar, pelo menos, 1,9 ação. Foram julgadas 
2 ações coletivas. Assim, o IACJ de 29 grau foi de 100%, ou seja, o TRT24 atingiu o 
percentual de 105,26% da meta determinada. Meta cumprida.

3.1.6. META 9 - AUMENTAR O ÍNDICE DE CONCILIAÇÃO NA FASE DE 
CONHECIMENTO

Perspectiva Processos Internos: estimular a conciliação e as soluções alternativas de 
conflitos.

Indicador: índice de Conciliação - Fase de Conhecimento (ICONc).

A Meta 9 equivale à Meta Nacional 3 do Poder Judiciário.

2020: manter, em 2020, o percentual do biênio 2017/2018 no índice de Conciliação na 
Fase de Conhecimento. Em 2020, o TRT24 deveria obter um índice de 46,58%. Foram 
solucionados 17.195 processos e conciliados 8.065 processos, o que resultou em um 
ICONc de 46,90%, ou seja, o TRT24 atingiu o percentual de 100,69% da meta 
determinada. 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.

2020: O acervo dos dez maiores litigantes pendentes de julgamento do ano anterior 
era de 3.912 processos. No ano, foram distribuídos 4.645 processos dos 10 maiores 
litigantes e julgados 5.261 processos dos 10 maiores litigantes. Assim, a redução 
decorrente do cálculo do IRA foi de 116,32%. Meta cumprida.
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10 Maiores Litigantes para a meta de 2020: (1) Seara Alimentos S.A.; (2) JBS S.A.; (3) 
BRF S.A.; (4) Biosev S.A.; (5) Cerradinho Bioenergia S.A.; (6) Eldorado Brasil Celulose 
S.A.; (7) Banco Bradesco S.A.; (8) Caixa Econômica Federal; (9) Disp; e (10) Oi S.A. - Em 
Recuperação Judicial.

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.

2020: Baixar quantidade maior de processos de execução do que o total de casos 
novos de execução no ano corrente. Em 2020, foram iniciadas 11.009 execuções no 
TRT24 e encerradas 11.824 execuções. Assim, o IE calculado foi de 107,4%. 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.

2021 - 1- grau: julgar quantidade maior de processos de conhecimento do que os 
distribuídos no ano corrente. Foram distribuídos 17.190 processos e julgados 20.259 
processos. Assim, o percentual de julgados foi de 117,85%. Meta cumprida.

2021 - 22 grau: julgar quantidade maior de processos de conhecimento do que os 
distribuídos no ano corrente. Foram distribuídos 7.680 processos e julgados 8.561 
processos. Assim, o percentual de julgados foi de 111,47%. Meta cumprida.

2022 - 12 grau: julgar quantidade maior de processos de conhecimento do que os 
distribuídos no ano corrente. Foram distribuídos 6.120 processos e julgados 6.597. 
Assim, o percentual de julgados, até abril, foi de 107,79%. Meta em cumprimento.

2022 - 22 grau: julgar quantidade maior de processos de conhecimento do que os 
distribuídos no ano corrente. Foram distribuídos 2.670 processos e julgados 2.242. O 
percentual de julgados, até abril, foi de 83,97%. Cláusula de barreira: a meta 
considerar-se-á cumprida se, ao final do ano, o percentual de cumprimento for inferior 
a 100%, mas o indicador "taxa de congestionamento líquida", na fase de 
conhecimento, do Justiça em Números, em 2022, for menor que 35%. Ao consultar o 
Justiça em Números, verifica-se que a taxa de congestionamento líquida do segundo 
grau, em 2022 (até abril), do TRT24 foi de 28,5%. Meta em cumprimento.

3.2.2. META NACIONAL 2 - JULGAR PROCESSOS MAIS ANTIGOS

Perspectiva Processos Internos: Garantir a duração razoável do processo.
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2021 - 1- grau: identificar e julgar, até 31/12/2021, pelo menos 93% dos processos 
distribuídos até 31/12/2019, nos l9 e 29 graus. O TRT24 possuía 13.702 processos do 
universo da meta pendentes de julgamento e deveria julgar, pelo menos, 12.742 
processos. Foram julgados 13.360 processos. Assim, o IPA calculado é de 97,5%, ou 
seja, o TRT24 atingiu o percentual de 104,85% da meta determinada. Meta cumprida.

2021 - 22 grau: identificar e julgar, até 31/12/2021, pelo menos 93% dos processos 
distribuídos até 31/12/2019, nos l9 e 29 graus. O TRT24 possuía 3.814 processos do 
universo da meta pendentes de julgamento e deveria julgar, pelo menos, 3.547,02 
processos. Foram julgados 3.800 processos. Assim, o IPA calculado é de 99,63%, ou 
seja, o TRT24 atingiu o percentual de 107,13% da meta determinada. Meta cumprida.

2022 - 12 grau: identificar e julgar, até 31/12/2022, pelo menos 93% dos processos 
distribuídos até 31/12/2020, nos l9 e 29 graus. Com relação à Meta Nacional 2, em 
virtude da necessidade de adaptações no sistema de gestão estratégica - Sigest, a 
mensuração dos indicadores de 2022 ainda não havia sido parametrizada. Assim, não é 
possível aferir o desempenho do TRT24 nos meses de janeiro a abril de 2022. Meta 
sem lançamento de dados.

2022 - 29 grau: identificar e julgar, até 31/12/2022, pelo menos 93% dos processos 
distribuídos até 31/12/2020, nos l9 e 29 graus. Com relação à Meta Nacional 2, em 
virtude da necessidade de adaptações no sistema de gestão estratégica - Sigest, a 
mensuração dos indicadores de 2022 ainda não havia sido parametrizada. Assim, não é 
possível aferir o desempenho do TRT24 nos meses de janeiro a abril de 2022. Meta 
sem lançamento de dados.

3.2.3. META NACIONAL 3 - ESTIMULAR A CONCILIAÇÃO

Perspectiva Processos Internos: assegurar o tratamento adequado dos conflitos 
trabalhistas.

2021 - I9 grau: aumentar o índice de conciliação em relação à média do biênio 
2018/2019, em 1 ponto percentual, com cláusula de barreira de 40%. Considerando 
que a média do biênio 2018/2019 do TRT24 foi 45,55%, conclui-se que a meta de 2021 
era obter índice de conciliação igual ou superior a 46,55%. Em 2021, foram conciliados 
9.798 processos dos 19.889 solucionados, o que resultou em um ICONc de 49,26%, ou 
seja, o TRT24 atingiu o percentual de 100,69% da meta determinada. Meta cumprida.

2022 - 12 grau: aumentar o índice de conciliação em relação à média do biênio 
2019/2020, em 1 ponto percentual, com cláusula de barreira de 40%. A média do 
biênio 2019/2020 do TRT3 foi 46,57%, logo, a meta de 2022 é obter índice de 
conciliação igual ou superior a 47,57%. Em 2022 (até abril), foram conciliados 2.883 
processos dos 6.425 solucionados, o que resultou em um ICONc de 44,87%. Desse 
modo, apesar de não ter incrementado a sua média em 1 ponto percentual, o índice 
de conciliação do TRT24 foi superior à cláusula de barreira estabelecida pelo CNJ. Meta 
em cumprimento.

3.2.4. META NACIONAL 9 - INTEGRAR A AGENDA 2030 AO PODER JUDICIÁRIO

3.2.4.I. ANO DE 2021: INTEGRAR A AGENDA 2030 AO PODER JUDICIÁRIO

94

Anexo 1 - ATA DA CORREIÇÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO NO PERÍODO DE 20 A 23 DE JUNHO DE 2022
3503/2022 - Terça-feira, 28 de Junho de 2022 Tribunal Superior do Trabalho



96

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). Em seguida, o Tribunal 
deverá elaborar um plano de ação voltado à prevenção ou desjudicialização do grupo 
de demandas escolhido e realizá-lo. O Glossário dispõe que a meta estará cumprida se, 
até o final do ano, o Tribunal Regional elaborar e encaminhar o plano de ação com o 
ODS escolhido (50% da meta) e executá-lo (50% da meta).

Durante o período de correição, o Tribunal Regional informou os seguintes planos e 
projetos:

"Plano de Ação - Meta Nacional 9 - 2021

Contribuição: ODS 8 - Emprego Decente e Crescimento Econômico

TPU (assunto): 2569 - Acidente de Trabalho

Objetivo Estratégico

Promover o trabalho decente e a Sustentabilidade

Justificativa

A ação está inserida no contexto nas medidas para o cumprimento Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da ONU e tem a finalidade conhecer 
como a Justiça do Trabalho brasileira enfrenta o tema do trabalho decente para, 
posteriormente, definir eventuais metas de aceleração desse tipo de lide, inclusive com 
foco na uniformização dos julgados, a partir de jurisprudência mais qualificada. Nesse 
sentido, o Tribunal participará na realização de diagnóstico sobre os julgados (últimos 
3 anos) referentes ao tema do trabalho decente (trabalho seguro + combate ao 
trabalho infantil), para identificar: quantitativo de pendentes e de julgados nesses 
temas e o grau de convergência jurisprudencial e de aderência dos principais julgados 
às Convenções e Declarações Internacionais de Direito da Organização Internacional do 
Trabalho - OIT.'

Resultado Desejado

Maior eficiência na prevenção/solução de litígios relacionados ao Trabalho Decente.

CRONOGRAMA

AÇÃO 1: Selecionar e detalhar os temas relacionados ao trabalho decente (trabalho 
seguro + combate trabalho infantil), que serão alvo do diagnóstico - jun.-21

AÇÃO 2: 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 - jul.-21

AÇÃO 3: Definir universo temporal de abrangência do diagnóstico. CSJT 
pessoas designadas - jun.-21

Apurar e apresentar em forma de MAPA o número de processos pendentes nos temas 
selecionados para o diagnóstico - jun.-21
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AÇÃO 4: Descrever glossário para as variáveis quantitativas da pesquisa (qtd do 
acervo; qtd dos julgados), relacionadas aos temas da pesquisa. Comitê Gestor da 
Estratégia - JT - jul.-21

Descrever glossário para as variáveis qualitativas da pesquisa (Casos líderes no TST; 
Principais divergências jurisprudenciais entre Tribunais; Principais divergências 
jurisprudenciais entre Tribunais e o TST; Grau de aderência dos casos líderes com as 
Convenções da OIT) - jul.-21

AÇÃO 5: Definir os mecanismos de mineração dos dados (algoritmos de pesquisa) 
CSJT - Pessoas designadas - set.-21

AÇÃO 6: Apurar e apresentar em forma de MAPA o número de processos julgados (no 
mínimo dos últimos 3 anos) nos temas selecionados para o diagnóstico. Equipe técnica 
designada e Tribunais - set.-21

AÇÃO 7: Integrar com a base do SireneJUd -CNJ CSJT - Pessoas designadas - Jul-21

AÇÃO 8: Desenvolver e aplicar os algoritmos de pesquisa (quantitativa e qualitativa) 
nas bases de dados de cada Regional. CSJT e Tribunais - nov.-21

AÇÃO 9: Apurar os casos líderes em relação a cada um dos temas selecionados.
Equipe técnica designada e Tribunais - nov.-21

Apurar as principais divergências jurisprudenciais em relação aos casos líderes 
selecionados, com uso de algoritmos de IA - nov.-21

AÇÃO 10: Priorizar o julgamento dos processos referentes à Acidente de Trabalho - 
Sensibilização dos gestores das unidades judiciárias sobre a necessidade de 
cumprimento da meta. Corregedoria Regional - nov.-21

AÇÃO 11: Realizar pelo menos 2 eventos para sensibilizar os gestores/empregadores 
sobre a importância da redução do número de acidentes de trabalho. Gestores 
Regionais do Trabalho Seguro em Mato Grosso do Sul - nov.-21."

3.2.4.2. ANO DE 2022: ESTIMULAR A INOVAÇÃO NO PODER JUDICIÁRIO

Perspectiva Sociedade: Promover o trabalho decente e a sustentabilidade.

Meta: Realizar ações que visem à difusão da cultura da inovação em suas diversas 
dimensões e nas interações com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da 
Agenda 2030 da ONU, no âmbito do Poder Judiciário. A meta tem mensuração 
trimestral.

De acordo com o Glossário das Metas Nacionais 2022, os TRTs deverão observar os 
princípios listados na Resolução CNJ n^ 395 de 2021 (Gestão da Inovação) e, por meio 
dos seus laboratórios e espaços similares, elaborar plano de ação voltado à alguma 
situação problema diagnosticada. Para fins de realizar a ação voltada aos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável - ODS, da Agenda 2030, o Tribunal pode escolher um dos 
17 ODS. Após a escolha, deve realizar ação com o fim de impulsionar aquele que foi 
selecionado. O referido Glossário dispõe que a meta estará cumprida se, até o final do 
ano, o percentual de cumprimento for igual ou maior que 100%.
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Durante o período de correição, o Tribunal Regional informou as seguintes ações e 
projetos para o cumprimento da referida Meta Nacional:

"a) Ação/Iniciativa/Projeto: lnovar-TRT24 Instituição do Laboratorio de Inovação, 
Inteligência e Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, alinhado aos ODS da Agenda 
2030 da ONU (Portaria TRT/GP n- 45/2021, referendada pela Resolução Administrativa 
n- 108, de 2 de setembro de 20211).

Objetivo: O projeto visa a efetivação do Laboratório de Inovação com o objetivo de 
fomentar atividades de pesquisa e inovação no TRT da 24^ Região. A iniciativa Inovar- 
TRT24 é um programa que une o conhecimento institucional, a inovação e a 
cooperação com o objetivo de se alcançar a paz, a justiça e a eficiência institucional, 
bem como apoiar a Administração do TRT da 24- Região na busca de soluções para 
problemas complexos, tomando por base metodologias de inovação e inteligência que 
considerem a empatia, a colaboração interinstitucional e a experimentação.

Situação: Iniciado.

Responsável: Assessoria de Governança e Gestão /Setor de Sustentabilidade;

b) Ação/Iniciativa/Projeto: Assistente Virtual da Justiça do Trabalho (AVJT) e 
PJExtension (maisPJe)

Objetivo: São plug-ins de navegador que permitem melhorar a acessibilidade e a 
usabilidade dos sistemas, além de automatizar tarefas comuns, como juntada de 
documentos, lançamentos de informações, consultas a convênios, preenchimento de 
formulários, entre outras funcionalidades.

Situação: Projeto Piloto Implantado.

Responsável: unidades judiciárias do 1- grau;

c) Ação/Iniciativa/Projeto: l-Gest - Desempenho. Grupo de Trabalho destinado a 
desenvolver a análise do desempenho e o estudo de boas práticas das unidades 
judiciárias do 1- grau de jurisdição da 24- Região, em relação ao índice Nacional de 
Gestão de Desempenho da Justiça do Trabalho - l-Gest.

Objetivo: Melhorar o índice l-Gest das unidades judiciárias da 24- Região, bem como 
garantir o cumprimento de 100% das metas nacionais.

Situação: Iniciado em 2020, segue em operação contínua, com registro de ações 
implementadas no PROAD 19289/2020.

Responsável: Grupo de Trabalho l-Gest; d) Ação/Iniciativa/Projeto: Business 
Intelligence Objetivo: Melhorar a qualidade e a disponibilidade das informações 
geradas pelo tribunal por meio da implantação e efetivação de painéis dinâmicos de 
informações judiciárias e administrativas.

Situação: iniciado.

Responsável: Diretoria/SGP/SETIC."

3.2.5. META NACIONAL 10

3.2.5.I. ANO DE 2021: SAÚDE DE MAGISTRADOS E SERVIDORES
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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.

Registra-se que o CNJ, por meio do Glossário das Metas Nacionais do Poder Judiciário 
2021 (link: https://www.cni.ius.br/wp-content/uploads/2022/01/glossario-metas- 
nacionais-do-poder-judiciario-2021-justica-do-trabalho-versao-6.pdf), à fl. 30, 
determinou a suspensão das perguntas "P10.1", "P10.2", "P10.3", "P10.4", "P10.5" e 
"PIO.6". Permaneceu, portanto, na Meta Nacional 10 somente a pergunta "PIO.7" ("O 
tribunal promoveu, no ano de 2021, 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").

Durante a correição, o TRT24 informou as 5 doenças mais frequentes diagnosticadas: 
1. B34 - Doenças Por Vírus, de Localização Não Especificada e doenças relacionadas; 2. 
F41 - Outros Transtornos Ansiosos; 3. M54 - Dorsalgia - dor na coluna torácica; 4. U07 - 
Infecção pelo novo Coronavírus (Covid-19); e 5. F33 - Transtorno Depressivo 
Recorrente.

Informou, também, as 5 maiores causas de absenteísmo: 1. B34 - Doenças Por Vírus, 
de Localização Não Especificada e doenças relacionadas; 2. F41 - Outros Transtornos 
Ansiosos; 3. M54 - Dorsalgia - dor na coluna torácica; 4. U07 - Infecção pelo novo 
Coronavírus (Covid-19); e5. F33 - Transtorno Depressivo Recorrente.

Com vistas a reduzir a incidência de tais doenças e causas de absenteísmos, os 
seguintes projetos e ações foram realizados:

"1. Janeiro a março - Elaboração do Programa de Saúde e Qualidade de Vida com 
quatro pilares: saúde ocupacional, saúde mental, saúde social e aposentadoria;

2. Março a junho - Vacinação contra gripe;

3. 06/04/21 - Reunião com a presidência: teletrabalho e saúde (300 participantes);

4. 29/04/21 - (Sobre)vivendo na atualidade - palestra telepresencial com 280 
participantes;

5. Maio e outubro - Aquisição e distribuição de material de prevenção à covid;

6. 07/05/21 - Saúde no Ambiente de Trabalho: Combate ao Assédio Moral e Sexual e 
Respeito à Diversidade - palestra telepresencial;

7. 11/06/21 - Ética, magistratura e teletrabalho - palestra telepresencial com 77 
participantes;

8. 23/06/21 - Apresentação do SIGS e pesquisa QVT - telepresencial com 110 
participantes;
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9. Junho/2021 - Pesquisa com todos os magistrados e servidores sobre saúde mental, 
teletrabalho e qualidade de vida;

10. 24/08/21 - Workshop: Minha experiência no Teletrabalho - telepresencial com 60 
participantes;

11. Divulgação nos canais de comunicação do Tribunal e no blog do GGSPAS 
mensalmente, de temas de promoção e prevenção à saúde;

12. Acordo de Cooperação Técnica TRT/UCDB n- 02/2019 (PRADM 2154/2019) - 
projetos nas áreas de Psicologia da Saúde Ocupacional e de Psicologia Organizacional 
do Trabalho."

3.2.5.2. ANO DE 2022: IMPLEMENTAR, DURANTE O ANO DE 2022, AS AÇÕES (JUÍZO 
100% DIGITAL, BALCÃO VIRTUAL E CODEX) DO PROGRAMA JUSTIÇA 4.0 NAS 
UNIDADES JURISDICIONAIS DO TRIBUNAL

Perspectiva Aprendizado e Crescimento: Incrementar modelo de gestão de pessoas em 
âmbito nacional.

Meta: Implementar, durante o ano de 2022, as ações do Programa Justiça 4.0 nas 
unidades jurisdicionais do tribunal. A meta tem mensuração trimestral.

De acordo com o Glossário das Metas Nacionais 2022, as ações que fazem parte do 
Justiça 4.0 são: 1 - Implantação do Juízo 100% Digital; 2 - Implantação do Balcão 
Virtual; 3 - Projeto da Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ), com possibilidade 
de ampliar o grau de automação do processo judicial eletrônico e o uso de Inteligência 
Artificial (IA); e 4 - Auxílio aos Tribunais no processo de aprimoramento dos registros 
processuais primários, consolidação, implantação, tutoria, treinamento, higienização e 
publicização da Base de Dados Processuais do Poder Judiciário (DataJud), visando 
contribuir com o cumprimento da Resolução CNJ n^ 331/2020. A meta tem 
mensuração trimestral.

Durante o período de correição, o Tribunal Regional informou as seguintes ações e 
projetos para o cumprimento da referida Meta Nacional:

"a) Juízo 100% Digital. O Tribunal, prosseguindo com a implementação gradual iniciada 
pela Portaria TRT/GP 16/2021, expandiu, em 2022, o "Juízo 100% Digital" para: (I) os 
Cejuscs (19 e 29 graus) e a Vara do Trabalho de Corumbá, a partir de 19.3.2022, 
conforme Portaria TRT/GP n9 4/2022; (ii) As 7 Varas do Trabalho de Campo Grande, o 
Gabinete de Cartas Precatórias, Atermação e Varas Itinerantes - GCOCAPI e a Vara do 
Trabalho de São Gabriel do Oeste e 29 Núcleo de Justiça 4.0, com efeitos a partir de 
19.5.2022, nos termos da Portaria TRT/GP n913, de 31 de março de 2023;

b) Núcleo de Justiça 4.0. Nos termos da Portaria TRT/GP n9 13/2022, referendada pela 
RA n9 43, de 7 de abril de 2022, foi instituído o 29 Núcleo de Justiça 4.04;

c) Balcão Virtual. O Tribunal mantém o Balcão Virtual, instituído pela Portaria TRT/GP 
14/2021, referendada pela RA 36/2021 e segue disponibilizando em sua página inicial 
os links de acesso;

d) Seguem os estudos para definição de oportunidade e conveniência quanto à 
expansão do Juízo 100% Digital e do Balcão Virtual para outras unidades;
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e) Ação/Iniciativa/Projeto: Codex-CNJ Objetivo: extrair, com suporte do CODEX como 
ferramenta, informações de processos sobre trabalho infantil e assédio sexual com o 
desenvolvimento de algoritmos que utilizarão estruturação de pesquisas judiciais com 
consultas textuais.

Situação: 50% implementado.

Responsável: Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicações (PROAD 
19126/2022)."

3.2.6. META NACIONAL 11

3.2.6.I. ANO DE 2021: AUMENTAR A TRAMITAÇÃO DOS PROCESSOS DE FORMA 
ELETRÔNICA

Perspectiva Aprendizado e Crescimento: aprimorar a governança de TIC e a proteção 
de dados.

I9 grau: alcançar 100% de processos judiciais eletrônicos em relação ao acervo total. 
Foram contabilizados 40.460 casos pendentes físicos e eletrônicos no Tribunal e 
40.460 casos pendentes eletrônicos no Tribunal. Assim, o percentual é de 100%. Meta 
cumprida.

29 grau: alcançar 100% de processos judiciais eletrônicos em relação ao acervo total. 
Foram contabilizados 4.233 casos pendentes físicos e eletrônicos no Tribunal e 4.233 
casos pendentes eletrônicos no Tribunal. Assim, o percentual é de 100%. Meta 
cumprida.

3.2.6.2. ANO DE 2022: PROMOVER PELO MENOS UMA AÇÃO VISANDO O COMBATE 
AO TRABALHO INFANTIL

Perspectiva Aprendizado e Crescimento: Incrementar modelo de gestão de pessoas em 
âmbito nacional.

Meta: Promover pelo menos uma ação visando o combate ao trabalho infantil. A meta 
tem mensuração trimestral.

Durante o período de correição, o Tribunal Regional informou as seguintes ações e 
projetos para o cumprimento da referida Meta Nacional:

"a) 22.2.2022 - Houve divulgação no site do TRT24 de decisão do TST que reiterou a 
competência da Justiça do Trabalho em ações sobre políticas públicas contra trabalho 
infantil (disponível em: https://www.trt24.jus.br/web/guest/-/tst-reiteracompetencia- 
da-justica-do-trabalho-em-acoes-sobre-politicaspublicas-contra-trabalho-infantil);

b) Programa Jovem Aprendiz TRT24 2022. A partir de fevereiro de 2022, foram 
adotadas as providências para viabilizar a execução do projeto em questão, cujos 
detalhes são especificados abaixo:

'Programa Jovem Aprendiz TRT 24 2022

Objetivo:
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Possibilitar o desenvolvimento da convivência, autonomia e cidadania dos jovens, 
tendo como principal fundamento a complementaridade de propósitos e de ações entre 
família, escola e o trabalho, desenvolvendo suas habilidades e talentos, propiciando 
sua formação cidadã.

Cronograma de ação na Sede do TRT:

1. Encontro com Gestores 06/0614 pelo Zoom;

2. Capacitação 1 - Treinamento Informática 09/6 presencial às 14h;

3. Capacitação 2 - Etiqueta profissional 10/6 presencial às 14h;

4. Capacitação 3 - Emoções positivas, desenvolvimento profissional e pessoal e 
formatura 13/6 às 13h presencial;

Serviços socioassistenciais desenvolvidas pelo programa:

- Capacitação e suporte aos adolescentes;

- Suporte aos Gestores com reuniões mensais e atendimentos às demandas 
espontâneas;

- Suporte ao setor de desenvolvimento humano;

- Encontro quinzenal dos jovens com a equipe psicossocial.

- Avaliação trimestral do processo de aprendizagem;

- Acompanhamento familiar dos jovens.'

c) O Tribunal adotou a recomendação integrante do Manual de Contratações da Justiça 
do Trabalho para que suas contratações observem critérios de sustentabilidade, entre 
os quais a contribuição para a erradicação do trabalho infantil e a proteção de 
adolescentes quanto a trabalhos ilegais (v.g., PROAD 15175/20215);

d) Projeto Ação Cidadania 2022. A Federação das Indústrias de Mato Grosso do Sul e a 
TV Morena realizaram mais uma edição do projeto Ação Cidadania no dia 14 de maio 
de 2022. O TRT24 participou com atendimentos e esclarecimentos sobre processos 
trabalhistas e distribuição de mais de 600 Gibis do Programa de Combate ao Trabalho 
Infantil e de Estímulo à Aprendizagem. A ação do TRT24 foi precedida do respectivo 
planejamento realizado antes do evento, inclusive no mês de abril de 2022;

e) O evento telepresencial 'Trabalho Infantil e Aprendizagem: Aspectos relevantes a 
serem debatidos' foi promovido em parceria com o Ministério Público do Trabalho - 
PRT24, teve como público-alvo magistrados, servidores e estagiários e contou com 
transmissão para toda a coletividade, em 20.5.2022, pelo youtube (canal da EJUD- 
TRT24 - PROAD 20267/22). A realização só foi possível pelas ações de planejamento ao 
longo dos meses anteriores."

3.3. AÇÕES E INICIATIVAS DESENVOLVIDAS OU IMPLEMENTADAS PARA 

O ALCANCE DAS METAS JUDICIÁRIAS

De acordo com informações do Tribunal Regional da 24^ Região, ações e iniciativas 
foram adotadas visando alcançar e aprimorar o desempenho nos objetivos e 
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indicadores estratégicos. Dentre as ações desempenhadas nos anos de 2020, 2021 e 
2022, pode-se citar:

'"Ação/lniciativa/Projeto:Codex-CNJ

Objetivo: extrair, com suporte do CODEX como ferramenta, informações de processos 
sobre trabalho infantil e assédio sexual com o desenvolvimento de algoritmos que 
utilizarão estruturação de pesquisas judicias com consultas textuais. O projeto faz 
parte do plano de ação em cumprimento à Meta 9 Nacional.

Situação: 50% implementado.

Responsável: Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicações.'

'Ação/Iniciativa/Projeto: Assistente Virtual da Justiça do Trabalho (AVJT) e PJExtensión 
(maisPJe)

Objetivo: São plug-ins de navegador que permitem melhorar a acessibilidade e a 
usabilidade dos sistemas, além de automatizar tarefas comuns, como juntada de 
documentos, lançamentos de informações, consultas a convênios, preenchimento de 
formulários, entre outras funcionalidades.

Situação: Projeto Piloto Implantado

Responsável: unidades judiciárias do 1Q grau.'

'Ação/Iniciativa/Projeto: Ofício aos Maiores Litigantes para Credenciamento Prévio do 
§15 do art. 246 do CPC

Objetivo: reduzir custos com citações postais e dar celeridade à prestação jurisdicional, 
a ferramenta ajuda a lembrar as empresas de uma obrigação legal, com o recebimento 
de citações e intimações por meio eletrônico.

Situação: Não iniciado

Responsável: SGP/Secretaria Judiciária.'

'Ação/Iniciativa/Projeto: Choque de gestão no recurso de revista

Objetivo: reduzir o número de recursos de revista pendentes de análise de 
admissibilidade, por meio da simplificação de setores, da racionalização 
administrativa, do planejamento a longo prazo, do investimento na qualificação de 
servidores e da integração de tecnologias de inteligência artificial.

Situação: não iniciado

Responsável: SGP.'

'Ação/Iniciativa/Projeto: Análise ergonômica remota dos postos de trabalho 
domiciliares

Objetivo: prevenir lesões e dores osteomusculares advindas da má postura ou de 
inadequações ergonômicas, auxiliando o servidor a montar, em casa, um posto de 
trabalho ergonomicamente adequado.

Situação: não iniciado

Responsável: Coordenadoria de Gestão de Pessoas - Área de Saúde'
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'Ação/Iniciativa/Projeto: Programa Integridade

Objetivo: O Programa de Integridade tem como objetivo o fortalecimento da ética, dos 
controles internos, da governança corporativa e o combate à fraude e à corrupção. O 
projeto deve coordenar a gestão de conformidade e dos controles internos necessários, 
incluindo os aspectos de fraude e corrupção com um conjunto de medidas 
desenvolvidas e implementadas de forma integrada, com o objetivo de prevenir, 
detectar e corrigir a ocorrência de desvios éticos e implementar a gestão de riscos nos 
processos de gestão de pessoas.

Situação: Iniciado em Fev/2022

Responsável: Assessoria de Governança e Gestão e Assessoria de Integridade e 
Conformidade.'

'Ação/Iniciativa/Projeto: lnovar-TRT24

Objetivo: O projeto visa a efetivação do Laboratório de Inovação com o objetivo de 
fomentar atividades de pesquisa e inovação no TRT da 24- Região. A iniciativa Inovar- 
TRT24 é um programa que une o conhecimento institucional, a inovação e a 
cooperação com o objetivo de se alcançar a paz, a justiça e a eficiência institucional, 
bem como apoiar a Administração do TRT da 24^ Região na busca de soluções para 
problemas complexos, tomando por base metodologias de inovação e inteligência que 
considerem a empatia, a colaboração interinstitucional e a experimentação.

Situação: Iniciado

Responsável: Assessoria de Governança e Gestão /Setor de Sustentabilidade.'

'Ação/Iniciativa/Projeto: Programa Qualidade de Vida

Objetivo: O Programa de Qualidade de Vida no Trabalho - PQVT tem como objetivo o 
desenvolvimento de atividades voltadas à saúde ocupacional, preparação para 
Aposentadoria, serviço social e inclusão, saúde emocional e condicionamento físico.

Situação: não iniciado

Responsável: Coordenadoria de Gestão de Pessoas - Área de Saúde.'

'Ação/Iniciativa/Projeto: IPC-Jus -TRT24

Objetivo: Posicionar a classificação do TRT24 no rol dos melhores resultados do IPC-Jus 
no ramo da justiça trabalhista.

Situação: não iniciado

Responsável: SGP.'

'Ação/Iniciativa/Projeto: l-Gest - Desempenho

Objetivo: Melhorar o índice l-Gest das unidades judiciárias da 24- Região, bem como 
garantir o cumprimento de 100% das metas nacionais.

Situação: Iniciado

Responsável: Grupo de Trabalho IGest.'

'Ação/Iniciativa/Projeto: Desdobramento da Estratégia
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Objetivo: Garantir a execução da estratégia institucional por meio da transformação 
dos objetivos estratégicos em ações operacionais, bem como atribuir a competência e 
o envolvimento direto das unidades com as tarefas programadas.

Situação: não iniciado

Responsável: Gabinete de Gestão Estratégica.'

'Ação/Iniciativa/Projeto: IGG - Aprimorado

Objetivo: Figurar o TRT da 24^ Região entre as instituições de destaque no 
levantamento de Governança e Gestão Pública do Tribunal de Contas da União.

Situação: não iniciado

Responsável: Assessoria de Governança e Gestão.'

'Ação/Iniciativa/Projeto: Trabalho Integrado

Objetivo: Estabelecer métodos e ferramentas que permitam condições para motivação 
e melhoria da qualidade de vida, por meio da implantação de um modelo de trabalho 
integrado com o desenvolvimento de tarefas presenciais e remotas e que possibilite a 
melhoria contínua dos resultados e a garantia de transparência, eficiência e gestão 
operacional.

Situação: não iniciado

Responsável: Diretoria Geral.'

'Ação/Iniciativa/Projeto: Business Intelligence

Objetivo: Melhorar a qualidade e a disponibilidade das informações geradas pelo 
tribunal por meio da implantação e efetivação de painéis dinâmicos de informações 
judiciárias e administrativas.

Situação: iniciado

Responsável: Diretoria/SGP/SETIC.'

'Ação/Iniciativa/Projeto: Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD

Objetivo: Garantir o cumprimento da Lei Geral de Proteção de Dados-LGPD no âmbito 
do TRT da 24^ Região.

Situação: iniciado

Responsável: SETIC.'

'Ação/Iniciativa/Projeto: Gestão de Aquisições

Objetivo: Promover a eficiência nos processos de planejamento e execução do Plano 
Anual de Contratações, bem como garantir eficiência nos processos de planejamento e 
execução orçamentária.

Situação: não iniciado

Responsável: Diretoria Geral/Secretaria Administrativa.'

'Ação/Iniciativa/Projeto: Riscos - TRT24 (Projeto Piloto)
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Objetivo: Desenvolver e efetivar metodologia de gestão de riscos no ámbito do tribunal 
por meio da implantação de um projeto piloto.

Situação: não iniciado

Responsável: Gabinete de Gestão Estratégica.'

'Ação/Iniciativa/Projeto: Planejamento e Preparação das Sucessões

Objetivo: Aprimorar o modelo de gestão de pessoas do TRT da 24^ Região a partir da 
identificação das ocupações críticas do Tribunal e do desenvolvimento de processos 
para sucessão das referidas ocupações, com vistas a evitar a descontinuidade de 
atividades essenciais para o alcance dos objetivos institucionais.

Situação: iniciado

Local de desenvolvimento: Coordenadoria de Gestão de Pessoas.'

'Ação/Iniciativa/Projeto: Remodela Portal

Objetivo: Melhorar o acesso às informações publicadas no sítio da Internet por meio da 
reorganização do conteúdo, disponibilização de dados abertos e ferramentas de 
consulta dinámica ao banco de dados (Business Intelligence).

Situação: iniciado

Local de desenvolvimento: Núcleo de Comunicação Social/SETIC.'"

Por sua vez, as ações decorrentes do Ciclo 2021-2026 foram descritas no ítem "3.6" da 
presente ata.

3.4. MONITORAMENTO E CUMPRIMENTO DAS METAS

De acordo com informações do questionário de correição, no âmbito do TRT da 24^ 
Região, 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 TRT24 informou que, durante as correições, o acompanhamento das metas é 
realizado por meio do monitoramento de indicadores gerados pelo sistema e-Gestão, 
com envio mensal de relatórios às unidades judiciárias. Registrou que o Grupo de 
Trabalho de acompanhamento do IGest, no âmbito da 24^ Região, periodicamente, 
analisa os resultados obtidos pelas unidades judiciárias e discute planos de ação, 
mudança de rotinas e apoio entre unidades para a melhoria dos indicadores.

Aduziu que o Comitê de Governança Institucional, cujo colegiado é responsável pelo 
acompanhamento das atividades estratégicas, discute iniciativas e ações de melhoria 
durante a realização das Reuniões de Análise da Estratégia, realizadas trimestralmente.

Informou que são utilizados os Sistemas e-Gestão (metas nacionais, estratégicas e 
¡Gest), Painel de monitoramento de Metas do CNJ, Painel de Produtividade 
(desenvolvido pelo TRT 24ã Região), SICOND e PJe

Registrou que esse controle também é realizado em inspeções e correições.
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Informou que à Corregedoria Regional e à Presidência do TRT24 cabem a gestão e o 
controle do cumprimento das metas pelo 1$ e 29 graus, e que não há divisão desse 
controle para o l9eo29 grau.

Segundo o Tribunal Regional, quando são identificados resultados aquém das metas, o 
monitoramento permite ações e providências antes mesmo do fechamento das metas. 
Registrou que a própria distribuição da força de trabalho leva em consideração o 
volume processual e há ajustes pontuais por designações adicionais, sempre que 
necessário para o atendimento das metas, também favorecido por cooperações e 
outras iniciativas.

O Tribunal Regional informou que o alinhamento com as metas do Poder Judiciário é 
um aspecto avaliado para remoções, promoções, convocações e/ou afastamentos, em 
atenção ao previsto nos artigos 49, III, e 79, I, "k", da Resolução n9 106/2010 do 
Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

O Tribunal Regional informou, ainda, que cumpre os termos da Resolução 325/2020 no 
que tange ao monitoramento e execução de Reuniões de Análise da Estratégia. E que a 
unidade responsável pelo acompanhamento e cumprimento da referida resolução é a 
Assessoria de Governança e Gestão/Gabinete de Gestão Estratégica.

Registrou, ainda, que as atas de reunião podem ser acessadas por meio do seguinte 
link: https://www.trt24.jus.br/web/transparencia/analise-da-estrategia.

3.5. AÇÕES E INICIATIVAS PARA ATENDIMENTO AOS MACRODESAFIOS 

DO PODER JUDICIÁRIO 2015-2020 (fonte: TRT24)

O Tribunal Regional da 249 Região informou ter adotado as seguintes condutas, no 
período de apuração da correição, visando atender os macrodesafios do Poder 
Judiciário no Ciclo 2015- 2020:

1 . Combate à corrupção e à improbidade administrativa - ”1) O Tribunal instituiu a 
Política de Governança Institucional (Resolução Administrativa 81/2019), com as 
seguintes diretrizes:

I - focar o propósito da organização em resultados para os cidadãos e usuários dos 
serviços, bem como certificarse de que estes recebam serviço de alta qualidade;

II - tomar decisões embasadas em informações de qualidade;

III - gerenciar riscos e certificarse de que um sistema eficaz de gestão de risco esteja 
em operação;

IV - prestar contas e envolver efetivamente as partes interessadas;

V - definir claramente as responsabilidades da alta administração e dos gestores, 
certificándose de seu cumprimento;

VI - ser transparente sobre a forma como as decisões são tomadas;

VII - desenvolver a capacidade das pessoas e avaliar o desempenho, como indivíduos e 
como grupo;
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VIII - equilibrar, na composição do corpo diretivo, continuidade e renovação;

IX - colocar em prática os valores institucionais.

2) O Tribunal instituiu o Código de Ética dos Servidores;

3) A Ouvidoria atua como canal de recebimento de denúncias e apuração de desvios de 
conduta, também apurados, de ofício ou por provocação, pela 
Presidência/Corregedoria.

Informações:

https://www.trt24.ius.br/web/transparencia/qovernanca-institucional

h ttps://www. trt24. jus. br/web/transparencia/qestao-de-pessoas

2. Celeridade e produtividade na prestação jurisdicional - “Acompanhamento 
periódico da produtividade das unidades judiciárias, visando o cumprimento das metas 
estabelecidas.

Informações:

https://www.trt24.ius.br/web/transparencia/qovernanca-institucional

https://www. trt24. jus. br/web/transparencia/qestao-estrateqica"

3. Adoção de soluções alternativas de conflito - “1 - Incentivo institucional à solução 
de conflitos por meio de acordos; 2 - Implantação do CEJUSC no Foro Trabalhista da 
capital, mas com atuação que também serve, de modo episódico, a Varas do interior 
do estado. Atuação do Cejusc/JT-2^ grau; 3 - Participação intensa nas Semanas 
Nacionais de Conciliação Trabalhista e desenvolvimento do mês regional da conciliação 
(maio de 2022); 4 - Atuação do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de 
Solução de Disputas do Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso do Sul.

Informações:

http://www.trt24.ius.br/web/quest/nucleo-de-conciliacao-nmcsc"

1. Gestão das demandas repetitivas e dos grandes litigantes - “1 - Por meio da 
atuação direta do NUPEMEC e CEJUSC. 2 - Além disso, em cumprimento às disposições 
constantes na Resolução n? 138/2014 do Conselho Superior da Justiça do Trabalho 
(alterada pela Resolução 193/2017), o Tribunal instituiu o CEPP - Centro de Execução e 
de Pesquisa Patrimonial do Tribunal Regional do Trabalho da 24^ Região, por meio da 
Resolução Administrativa n? 46/2019 de 10 de junho de 2019.

Informações:

https://www.trt24.jus.br/documentViewer-
1.0.0/PDFViewer?tipo=ASSINATURA&id=2218192“

2. Impulso às execuções fiscais e trabalhistas - “1 - Apoio e acompanhamento do 
cumprimento das metas pelas unidades judiciárias; 2 - Atuação do CEPP - Centro de 
Execução e de Pesquisa Patrimonial do Tribunal Regional do Trabalho da 24- Região: 
órgão jurisdicional de apoio à efetividade da execução trabalhista de todas as Varas do 
Trabalho do TRT da 24^ Região. Ao CEPP compete realizar a Pesquisa Patrimonial, a 
fim de localizar bens passíveis de penhora para o pagamento de dívidas e instaurar e 
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processar o Procedimento de Reunião de Execuções - PRE, quando a concentração dos 
atos se demonstre mais coerente e eficaz para a célere satisfação, que compreende no: 
I) Plano Especial de Pagamento Trabalhista - PEPT, que viabiliza o pagamento 
parcelado do débito, sempre que o executado não possuir capacidade financeira de 
arcar com a dívida consolidada sem comprometer a continuidade da atividade 
econômica; e II) Regime Especial de Execução Forçada - REEF, que unifica a busca, 
constrição e expropriação, com vistas ao adimplemento da dívida consolidada de 
devedor com relevante número de processos em fase de execução, como medida de 
otimização das diligências executórias mediante a utilização de processo piloto; III) 
Definição, pela Presidência, de que os Oficiais de Justiça podem e devem prestar auxílio 
às unidades judiciárias em tarefas internas (rotina objeto de aferição também em 
correições), inclusive nas localidades onde há central de mandados (Proad. 
22187/2020) e edição de provimento com normas complementares ao trabalho dos 
Oficiais de Justiça para otimizar as diligências destes (Provimento 2/2021 - 
http://www.trt24.jus.br/documentViewer-
1.0.Q/PDFViewer?tipo=ASSINATURA&id=2391890); IV) Designações específicas de 
magistrados para atuação em processos de execuçõo/liquidação (Ato GP n. 55/2022, 
por exemplo: https://www.trt24.jus.br/documentViewer-
1.0.0/PDFViewer?tipo=ASSINA TURA&id=2416074)

Informações:

h ttp://www. trt24. jus. br/web/quest/ceep "

3. 6. AÇÕES E INICIATIVAS PARA ATENDIMENTO AOS MACRODESAFIOS 

DO PODER JUDICIÁRIO 2021-2026 (fonte: TRT24)

O Tribunal Regional da 24^ Região informou as seguintes condutas, adotadas no 
período de apuração da presente Correição Ordinária, visando atender os 
macrodesafios do ciclo 2021-2026:

1. Garantia dos Direitos Fundamentais:

"1. Conhecimento mais consistente em relação à dinâmica da sociedade;

2. Transparência dos atos de gestão e dos resultados alcançados;

3. Relacionamento com o público externo;

4. Canais e espaços de diálogo;

5. Eficiência operacional;

6. Melhoria na qualidade das decisões judiciais proferidas em casos semelhantes, com 
entrega da prestação jurisdicional adequada;

7. Observância às diretrizes relacionadas ao sistema de gestão de precedentes.

2. Fortalecimento da Relação Institucional do Judiciário com a Sociedade:

"1. Pesquisas de excelência para apoiar a estratégia e políticas institucionais;
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2. Ações de cooperação com órgãos relevantes para influenciar a avaliação e 
formulação de políticas internas e programas;

3. Públicos externos e internos informados e atualizados sobre a agenda institucional e 
os resultados alcançados;

4. Acesso e uso de base dados - painéis dinâmicos de informação;

5. Promoção da imagem institucional;

6. Desenvolvimento de estudos prospectivos;

7. Fortalecimento da Relação Institucional do Judiciário com a Sociedade;

8. Incremento e manutenção do debate e identificação de divergências relacionadas a 
decisões proferidas pelo Tribunal;

9. Divulgação, interna e externa, das decisões de fixação de entendimento, de modo a 
contribuir com a adesão de magistrados de primeiro e segundo graus, por disciplina 
judiciária, e com o Sistema de Uniformização de Jurisprudência do Poder Judiciário 
Nacional;

10. Diálogo com áreas como o Centro de Execução e Pesquisa Patrimonial e Cejuscs, 
como estratégia de redução do acervo, racionalização da prestação jurisdicional e 
valorização dos meios consensuais de solução de conflitos."

3. Agilidade e Produtividade na Prestação Jurisdicional:

"1. Desenvolvimento de boas práticas na gestão das unidades judiciárias e dos 
processos de trabalho;

2. Apoio administrativo às unidades judiciárias;

3. Desenvolvimento de ferramentas de monitoramento da eficiência operacional;

4. Padronização de procedimentos;

5. Intensificação das audiências de mediação e conciliação;

6. Fortalecimento do Centro de Execução e de Pesquisa Patrimonial - CEPP;

7. Adoção de boas práticas que visem obter agilidade e produtividade na prestação 
jurisdicional, especialmente incremento da/ uniformização da jurisprudência;

8. Melhores resultados do IPC-Jus;

9. Ampliação do número de sentenças líquidas proferidas;"

4. Enfrentamento à Corrupção e à Improbidade Administrativa e aos Ilícitos 
Eleitorais:

"1 . Programa de Integridade Institucional;

2. Desenvolvimento de competências de liderança;

3. Transparência ativa;

4. Desenvolvimento dos canais de comunicação;

5. Adesão aos princípios de dados abertos;
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6. Prestação de contas diretamente à sociedade;

7. Implementação total da Lei de Acesso à Informação e da Lei Geral de Proteção de 
Dados;

8. Ranking Nacional da Transparência."

5. Prevenção de Litígios e Adoção de Soluções Consensuais para os Conflitos:

"1. Desenvolvimento de ações voltadas à pacificação social no âmbito das relações de 
trabalho;

2. Fortalecimento do CEJUSC-JT/2Q Grau e CEJUSC-JT/1? Grau; com atuação integrada, 
coordenada pelo Vice-Presidente;

3. Formação de mediadores;

4. Intensificação das audiências de mediação e conciliação;

5. Expansão e interiorização das atividades conciliatórias, nos termos da Resolução 
CSJT 288/2021;

6. Audiências e reuniões com representantes dos principais grupos de jurisdicionados;

7. Triagem contínua, pelas unidades judiciárias, de processos passíveis de serem 
resolvidos por métodos consensuais, bem como daqueles que impactam diretamente 
nas metas, especialmente processos com maior tempo de tramitação e processos em 
fase de execução;

8. Promoção de tratamento adequado a ações setoriais e/ou repetitivas, Identificação 
do conflito em sua origem e encaminhamento da solução, antecipando-se à 
judicialização, com incremento da atuação pré-processual;

9. Gerenciamento do acervo judicial por atuação integrada do NUGEPNAC, CEPP, Cl e 
NUPEMEC.

10. Promover e manter a uniformização da jurisprudência de modo estável, íntegra e 
coerente."

6. Promoção da Sustentabilidade:

"1 . Desenvolvimento de ações que possam contribuir com a integração dos Objetivos 
de Desenvolvimento Sustentável - ODS às atividades estratégicas e operacionais do 
tribunal;

2. Aprimoramento e monitoramento do Plano de Logística Sustentável;

3. Melhoria do índice de Desenvolvimento Sustentável."

7. Aperfeiçoamento da Gestão Administrativa e da Governança Judiciária:

"1 . Fortalecimento da estrutura interna de governança;

2. Desenvolvimento da estrutura da gestão de riscos;

3. Gestão de continuidade do negócio;

4. Efetivação do modelo de gestão da estratégia;

5. Gestão de processos finalísticos;
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6. Modelo de gestão das contratações;

7. Monitoramento da execução da estratégia;

8. Desdobramento da estratégia em nível tático e operacional;

9. Avaliação dos resultados organizacionais."

8. Aperfeiçoamento da Gestão de Pessoas:

"1 . Planejamento da Gestão de Pessoas;

2. Política de Gestão de Pessoas;

3. Adequação da força de trabalho;

4. Desenvolvimento de perfis profissionais vinculados a estratégia;

5. Desenvolvimento do processo de sucessão das funções críticas;

6. Gestão do desempenho;

7. Efetivação da meritocracia para ocupação de Cargos em Comissão e Funções 
Comissionadas;

8. Institucionalização de modelo de trabalho integrado - presencial e remoto;

9. Ações voltadas à saúde física e mental dos magistrados e servidores;

10. Ambiente de trabalho positivo."

9. Aperfeiçoamento da Gestão Orçamentária e Financeira:

"1. Evolução do processo orçamentário organizacional;

2. Indicadores de gerenciamento orçamentário;

3. Aperfeiçoamento do alinhamento à estratégia organizacional;

4. Estabelecimento de metas de economia - sustentabilidade financeira;

5. Tratamento das demandas de priorização;

6. Métricas objetivas para mensuração de resultados."

10. Fortalecimento da Estratégia Nacional de Tic e Proteção de Dados:

"1 . Gestão dos serviços de tecnologia da informação;

2. Evolução do nível de serviço de tecnologia da informação;

3. Gestão de riscos de tecnologia da informação;

4. Desenvolvimento de processos e atividades para a gestão da segurança da 
informação;

5. Disponibilidade de ferramentas de trabalho remoto e colaborativo;

6. Melhoria da qualidade e da disponibilidade das informações geradas pelo tribunal;

7. Integração da base de dados do DATAJUD - CNJ;

8. Melhoria do nível de maturidade de governança em TIC - iGovTIC-Jud."
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3.7. GESTÃO PARTICIPATIVA E DEMOCRÁTICA. RESOLUÇÃO CNJ N9 

221/2016

O TRT24 desenvolve a atividade de gestão participativa por meio da atuação do Comitê 
Interno de Governança (Portaria TRT/GP N. 10/2021), cujo colegiado garante a 
execução da Política de Governança Institucional (Resolução Administrativa 81/2019) e 
do Modelo de Gestão Estratégica (Resolução Administrativa N9 66/2021).

Ademais, informou que todos os processos de elaboração de estratégias e metas são 
fortalecidos por meio de realização de pesquisas e audiências públicas, podendo ser 
acessado no sítio da Internet.

Registrou que a Portarias TRT/GP N. 58/2019 e TRT/GP N. 34/2020 instituíram o 
Comitê Interno de Governança Institucional.

Já a Resolução Administrativa 81/2019 instituiu a Política de Governança.

Informou que todas as normas elencadas acima são utilizadas para garantir a gestão 
participativa no âmbito do TRT da 249 Região.

Registrou que todas as informações podem ser acessadas por meio do portal da 
transparência e Prestação de Contas:
https://www.trt24.jus.br/web/transparencia/portal.
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4. MOVIMENTAÇÃO PROCESSUAL, ARRECADAÇÃO E VALORES 

PAGOS AOS RECLAMANTES

Registra-se que as informações utilizadas no presente item foram extraídas entre os 
dias 6/6/2022 e 15/6/2022.

4.1. MOVIMENTAÇÃO PROCESSUAL

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

a) Movimentação Processual

*Os dados de 2022 consideram as informações compreendidas entre 1-/1 e 30/4/2022 e foram 
extraídos, do sistema e-Gestão, em 8/6/2022.

MOVIMENTAÇÃO PROCESSUAL 2020 2021 2022*

Estoque remanescente do ano anterior 14.445 15.052 11.226

Casos novos 18.262 16.470 5.876

Processos recebidos 18.391 16.678 5.924

Processos solucionados 17.997 20.717 6.730

Pendentes de solução para o ano seguinte 15.052 11.226 10.492

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.

A seguir, tabela com o detalhamento dos processos recebidos:

PROCESSOS RECEBIDOS 2020 2021 2022*

No Tribunal Regional 18.391 16.678 5.924

Nos Tribunais de idêntico porte 16.924,82 18.632,45 6.252,45

No País 61.438,88 64.605,83 21.776,38
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*0s dados de 2022 consideram as informações compreendidas entre 1-/1 e 30/4/2022 e foram 
extraídos, do sistema e-Gestão, em 8/6/2022.

No ano de 2021, houve um decréscimo de 9,3% nos processos recebidos em relação ao 
ano de 2020.

A Região Judiciária nos três anos avaliados recebeu menos processos em comparação à 
média do país e recebeu mais processos do que os tribunais de pequeno porte no ano 
de 2020 e menos processos nos anos de 2021 e 2022 (até abril).

Entre as 1.573 varas do trabalho no país no ano de 2021, a 24? Região possui duas 
varas do trabalho entre as 50 com os menores recebimentos no país, a saber: a 1^ VT 
de Amambaí, com 242 processos recebidos, ficou na 29^ colocação e a 1§ VT de São 
Gabriel do Oeste, com 295 processos recebidos, ficou na 39^ colocação.

A seguir, tabela com o detalhamento dos processos solucionados:

PROCESSOS SOLUCIONADOS 2020 2021 2022*

No Tribunal Regional 17.997 20.717 6.730

Nos Tribunais de idêntico porte 15.760,09 19.589,09 6.210,73

No País 52.398,5 64.354,33 21.503,92

*Os dados de 2022 consideram as informações compreendidas entre 1-/1 e 30/4/2022 e foram 
extraídos, do sistema e-Gestão, em 8/6/2022.

No ano de 2021, houve um acréscimo de 15,1% nos processos solucionados em 
relação ao ano de 2020.

Nos três anos avaliados, a Região Judiciária solucionou mais processos em comparação 
à média dos tribunais de pequeno porte e menos processos do que a média do país.

Entre as 1.573 varas do trabalho no país, no ano de 2021, a 24^ Região possui uma 
vara do trabalho entre as 50 com os menores quantitativos de solução no país, a saber: 
a 1§ VT de Amambaí, com 297 processos solucionados, obteve o 36^ menor 
quantitativo do país.

A seguir, tabela específica com o detalhamento dos processos pendentes de solução:

PROCESSOS PENDENTES DE 
SOLUÇÃO

2020 2021 2022*

No Tribunal Regional 15.052 11.226 10.492
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*0s dados de 2022 consideram as informações compreendidas entre 19/1 e 30/4/2022 e foram 
extraídos, do sistema e-Gestão, em 8/6/2022.

Nos Tribunais de idêntico porte
9.769,91 8.993,36 9.055,18

No País 48.649,17 49.289,29 49.605,5

Nos três anos avaliados, a Região Judiciária apresentou menos processos pendentes de 
solução do que a média do país e mais do que a média dos tribunais de pequeno porte.

Em 30 de abril de 2022, 650 processos, ou seja, 3,2% dos processos pendentes de 
solução na fase de conhecimento, eram do ano de 2019 ou mais antigos.

Entre as 1.573 varas do trabalho no país no ano de 2021, a 24§ Região possui duas 
varas do trabalho entre as 50 com as menores pendências de solução no país, a saber: 
a lã VT de Amambaí, com 19 processos pendentes de solução, obteve o 69 menor 
quantitativo do país e a lã VT de São Gabriel do Oeste, com 63 processos pendentes 
de solução, apresentou o 339 menor quantitativo do país.

As duas tabelas a seguir indicam a quantidade de processos recebidos e solucionados 
por Municípios sedes das Varas do Trabalho e de cada Vara do Trabalho:

Detalhamento da quantidade de processos Recebidos e Solucionados por 
Municípios sedes de Varas do Trabalho - anos de 2020 a Abr/2022

Município 
Sede de Vara

Quanti
dade de 
Varas do

Recebidos Soluciona
dos

Percentual 
Soluciona

dos por

Pendentes de 
Solução em 
Abr/2022

Trabalho 
Instaladas Excluídos 

os Redistri
buídos

Excluídos os 
soluciona

dos por 
declaração 

de incompe
tência

Recebidos

Quanti
dade

Média 
por Vara

Amambaí 1 584 639 9,42 19 19

Aquidauana 1 1.006 1.017 1,09 129 129

Bataguassu 1 816 819 0,37 154 154
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Campo Grande 7 15.724 17.379 10,53 4.522 646

Chapadão do Sul 1 1.812 1.919 5,91 668 668

Corumbá 1 1.117 1.327 18,80 202 202

Coxim 1 859 887 3,26 169 169

Dourados 2 5.175 6.106 17,99 1.150 575

Fátima do Sul 1 898 1.116 24,28 147 147

Jardim 1 929 916 -1,40 201 201

Mundo Novo 1 1.334 1.244 -6,75 225 225

Naviraí 1 949 987 4,00 256 256

Nova Andradina 1 1.231 1.291 4,87 187 187

Paranaíba 1 1.569 1.700 8,35 318 318

Ponta Porã 1 1.177 1.247 5,95 189 189

Rio Brilhante 1 1.509 1.781 18,03 444 444

São Gabriel do 
Oeste

1 725 809 11,59 65 65

Três Lagoas 2 3.579 4.260 19,03 1.447 723,5

Soma: 26 40.993 45.444 10,86 10.492 403,54
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Vara do Trabalho

Recebidos Solucionados Percentual 
Solucionados por 

Recebidos em 
Mar/2022

Pendentes de 
Solução em 
Abr/2022

Incluídos os 
Redistribuídos

Incluídos os 
solucionados por 

declaração de 
incompetência

Amambaí - Ia Vara 591 667 12,86 19

Aquidauana - Ia Vara 1.023 1.020 -0,29 129

Bataguassu -Ia Vara 817 847 3,67 154

Campo Grande -Ia 
Vara

2.408 2.704 12,29 873

Campo Grande - 2a 
Vara

2.337 2.409 3,08 391

Campo Grande - 3a 
Vara

2.320 2.557 10,22 605

Campo Grande - 4$ 
Vara

2.328 2.707 16,28 885

Campo Grande - 5a 
Vara

2.312 2.672 15,57 531

Campo Grande - 6$ 
Vara

2.387 2.644 10,77 636

Campo Grande - 7a 
Vara

2.317 2.262 -2,37 601

Chapadão do Sul - Ia 
Vara

1.819 1.922 5,66 668

Corumbá - Ia Vara 1.123 1.328 18,25 202
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Coxim - Ia Vara 867 894 3,11 169

Dourados - Ia Vara 2.711 3.140 15,82 658

Dourados - 2a Vara 2.751 3.215 16,87 492

Fátima do Sul - Ia 
Vara

908 1.123 23,68 147

Jardim - Ia Vara 938 923 -1,60 201

Mundo Novo - Ia 
Vara

1.344 1.245 -7,37 225

Naviraí - Ia Vara 952 995 4,52 256

Nova Andradina - Ia 
Vara

1.243 1.291 3,86 187

Paranaíba - Ia Vara 1.571 1.707 8,66 318

Ponta Porã - Ia Vara 1.181 1.249 5,76 189

Rio Brilhante - Ia 
Vara

1.522 1.787 17,41 444

São Gabriel do Oeste 
- Ia Vara

741 818 10,39 65

Três Lagoas - Ia Vara 1.833 2.129 16,15 801

Três Lagoas - 2a Vara 1.831 2.206 20,48 646

Soma: 42.175 46.461 10,16 10.492
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Verifica-se que, das 26 varas do trabalho, apenas 4 varas registraram percentual 
negativo, ou seja, solucionaram menos processos em relação aos processos que 
receberam. Já 22 varas do trabalho registraram percentual positivo, ou seja, 
solucionaram mais processos do que receberam.

As duas próximas tabelas indicam a taxa de produtividade e a taxa de 
congestionamento no primeiro grau:

*RK = Ranking

TAXA DE PRODUTIVIDADE 2020 RK* 2021 RK* 2022** RK*

Média do Tribunal da 243 Região 97,86% 124,22% 113,61%

Média dos Tribunais de mesmo 
porte

93,12% 5o 105,13% 1° 99,27% 2o

Média nacional 85,29% 7o 99,61% 1° 98,69% 2°

**Os dados de 2022 consideram as informações compreendidas entre 1-/1 e 30/4/2022 e foram 
extraídos, do sistema e-Gestão, em 8/6/2022.

A taxa de produtividade no primeiro grau, em todo o período avaliado, foi superior à 
média nacional e dos tribunais de mesmo porte.

Destaca-se que o primeiro grau do TRT24, em 2021, obteve a melhor taxa de 
produtividade em relação a todo o país. E, em 2022 (até abril), obteve a segunda 
melhor taxa de produtividade.

*RK= Ranking

TAXA DE CONGESTIONAMENTO 2020 RK* 2021 RK* 2022* RK*

Média do Tribunal da 243 Região 48,26% 39,51% 65,52%

Média dos Tribunais de mesmo porte 42,56% 9o 38,98% 7o 65,11% 8o

Média nacional 48,40% 16° 48,04% 11° 73,29% 12°

**Os dados de 2022 consideram as informações compreendidas entre 19/1 e 30/4/2022 e foram 
extraídos, do sistema e-Gestão, em 8/6/2022.

A taxa de congestionamento no primeiro grau, em todo o período avaliado, foi 
ligeiramente superior à média dos tribunais de mesmo porte e inferior à média do 
país.

Destaca-se que, em dezembro de 2021, o resíduo do TRT24 era de 11.226 processos, o 
que representou um decréscimo de 25,4% em relação a dezembro de 2020. Em média, 
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o resíduo de processos, por vara do trabalho no Tribunal Regional, foi de 432 
processos. Verifica-se que o TRT24 apresenta um resíduo coerente, pois, em 2021, 
julgou mais do que recebeu e o resíduo diminuiu. Ademais, possui uma diferença de 
1,9% entre o resíduo calculado e o resíduo informado.

b) Prazos Médios:

PRAZO MÉDIO do 
ajuizamento da ação até a 

prolação da sentença
2020 RK* 2021 RK* 2022** RK*

Média do Tribunal analisado 276 dias 287 dias 265 dias

Média dos Tribunais de 
mesmo porte

170 dias 10- 192 dias 11- 197 dias 105

Média nacional 216 dias 21° 252 dias 205 285 dias 165

**Os dados de 2022 consideram as informações compreendidas entre 19/1 e 30/4/2022 e foram 
extraídos, do sistema e-Gestão, em 8/6/2022.

Em 2020, o prazo médio do ajuizamento da ação até a realização da lg audiência foi 
superior à média dos tribunais de mesmo porte e à média nacional. Já em 2021 e 2022

* RK = ranking

**Os dados de 2022 consideram as informações compreendidas entre 12/1 e 30/4/2022 e foram 
extraídos, do sistema e-Gestão, em 8/6/2022.

Em 2020 e 2021, o prazo médio do ajuizamento da ação até a prolação de sentença foi 
superior à média dos tribunais de mesmo porte e à média nacional. Já em 2022 (até 
abril), o referido prazo médio foi inferior à média nacional e superior à média dos 
tribunais de mesmo porte.

* RK = ranking

PRAZO MÉDIO do 
ajuizamento da ação até a 
realização da 15 audiência

2020 RK* 2021 RK* 2022** RK*

Média do Tribunal analisado 125 dias 105 dias 98 dias

Média dos Tribunais de 
mesmo porte

89 dias 115 103 dias 85 90 dias 55

Média nacional 105 dias 215 120 dias 115 141 dias 85
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(até abril), o referido prazo médio foi inferior à média nacional e ligeiramente superior 
à média dos tribunais de mesmo porte.

* RK = ranking

PRAZO MÉDIO da realização da 
is audiência até o 

encerramento da instrução
2020 RK* 2021 RK* 2022** RK*

Média do Tribunal analisado 211 dias 384 dias 413 dias

Média dos Tribunais de mesmo 
porte

120 dias 10- 127 dias 115 114 dias 115

Média nacional 156 dias 195 220 dias 215 179 dias 225

**Os dados de 2022 consideram as informações compreendidas entre 1-/1 e 30/4/2022 e foram 
extraídos, do sistema e-Gestão, em 8/6/2022.

Em todo o período avaliado, o prazo médio da realização da lg audiência até o 
encerramento da instrução foi bem superior à média dos tribunais de mesmo porte e à 
média nacional.

c) Recursos Interpostos:

No ano de 2020, foram interpostos, nas varas do trabalho do Tribunal Regional, 9.305 
recursos, ou seja, 34,31% a menos do que no ano de 2019, quando foram interpostos 
14.166 recursos. Em 2021, foram interpostos, nas varas do trabalho do Tribunal 
Regional, 9.586 recursos, ou seja, 3,01% a menos do que no ano de 2020. Já no ano de 
2022, até abril, foram interpostos 3.628 recursos nas varas do trabalho do Tribunal 
Regional.

d) Processos com instrução encerrada aguardando prolação de sentença:

Em consulta ao sistema e-Gestão, em 8/6/2022, verifica-se que, em 30/4/2022, do 
total de 600 processos do TRT da 242 Região com instrução encerrada aguardando a 
prolação de sentença, 35 estão com mais de 30 dias para a prolação de sentença, 
sendo que, destes, 2 processos estão com mais de 60 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 n2 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 pendentes (iniciais 
e de instrução). Em consulta ao portal e-Gestão, segue abaixo quadro demonstrativo 
com quantitativo de processos, não suspensos, com audiências iniciais não realizadas e 
de processos aguardando o encerramento de instrução, separados por períodos de 30 
em 30 dias, em 2022 (até abril):
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Situação dos processos na mesma tarefa no PJe, por períodos (2022**)

Período Aguardando a lã 
audiência*

Aguardando o encerramento 
da instrução*

até 30 dias 369 9

de 31 a 60 dias 273 4

de 61 a 90 dias 119 3

de 91 a 120 dias 53 1

de 121 a 150 dias 70 3

de 151 a 180 dias 77 6

de 181 a 210 dias 25 2

de 211 a 240 dias 26 2

de 241 a 270 dias 26 3

de 271 a 300 dias 11 1

de 301 a 330 dias 25 1

acima de 330 dias 287 241

*Dados passíveis de atualização até 31/3/2022 - consulta no portal e-Gestão em 8/6/2022.

**Os dados de 2022 consideram as informações compreendidas entre le/l e 30/4/2022.

*Dados passíveis de atualização até 31/3/2022 - consulta no portal e-Gestão em 8/6/2022.

**Os dados de 2022 consideram as informações compreendidas entre 12/1 e 30/4/2022.

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

4.1.2.1. MOVIMENTAÇÃO PROCESSUAL NA FASE DE LIQUIDAÇÃO

MOVIMENTAÇÃO PROCESSUAL 
NA FASE DE LIQUIDAÇÃO

2020 2021 2022*

Liquidações Iniciadas 8296 7470 2428

Liquidações Encerradas 8085 7694 2478

Encerradas por Iniciadas 97% 103% 102%

Liquidações de Sentença 
Pendentes

2978 2546 2966

Saldo em Arquivo Provisório 421 184 116

*Dados de 2022 consideram as informações compreendidas entre 19/1 e 28/2/2022.

**Dados passíveis de alteração até 31/3/2022.

No ano de 2021, as liquidações iniciadas diminuíram aproximadamente 10% em 
relação ao ano de 2020, tendo cada vara iniciado, em média, 287 liquidações. No

Dados de 2022 consideram as informações compreendidas entre l2/l/2020 e 30/4/2022.

** Dados acessados em 20/5/2022, passíveis de alteração até 30/4/2022.

A taxa de produtividade na liquidação verificada, em 2020, foi de 97,5%; de 103%, em 
2021; e, em 2022 (até abril), de 102,1%. No ano de 2021, cada vara do trabalho iniciou, 
em média, 287,3 liquidações; e encerrou, em média, 295,9 liquidações.

4.1.2.2. MÉDIA DE LIQUIDAÇÕES INICIADAS POR ANO

MÉDIA DE LIQUIDAÇÕES INICIADAS 2020 2021 2022*

No Tribunal Regional 8.296 7.470 2.428

Nos Tribunais de idêntico porte 5.927,18 4.850,18 1.123,45

No País 26.195,33 21.778,38 5.330,75
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referido ano, o TRT24 iniciou menos liquidação em relação à média nacional e iniciou 
54% a mais do que os tribunais de idéntico porte.

Nos três anos avaliados, o Tribunal Regional iniciou, em média, menos liquidações do 
que a média do país e aproximadamente 53% a mais quando comparado à média dos 
tribunais de pequeno porte.

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

MÉDIA DE LIQUIDAÇÕES ENCERRADAS 2020 2021 2022*

No Tribunal Regional 8.085 7.694 2.478**

Nos Tribunais de idêntico porte 6.085,00 5.228,36 1.499,27**

No País 26.842,83 22.829,29 5.931,13**

*Dados de 2022 consideram as informações compreendidas entre 1-/1 e 30/4/2022.

**Dados acessados em 20/5/2022, sujeitos à alteração.

No ano de 2021, as liquidações encerradas diminuíram 5% em relação ao ano de 2020, 
tendo cada vara encerrado em média 296 liquidações. Verifica-se que, no período, o 
número de liquidações encerradas pelo TRT24 supera a média dos tribunais de 
pequeno porte em, aproximadamente, 47%. Já em 2022 (até abril), o Tribunal Regional 
encerrou 65% a mais que os tribunais de idêntico porte.

No período correicionado, em média, a 24^ Região encerrou menos liquidações em 
relação à média do país e 42% a mais do que a média dos tribunais de idêntico porte.

4.1.2.4. MÉDIA DE RESÍDUO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO POR ANO

MÉDIA DE RESÍDUO NA FASE DE 
LIQUIDAÇÃO

2020 2021 2022*

No Tribunal Regional 3.399 2.730 3.082

Nos Tribunais de idêntico porte 3.067,18 2.652,91 2.717,64

No País 15.292,25 13.049,75 13.658,88

*Dados de 2022 consideram as informações compreendidas entre 19/1 e 30/4/2022.

**Dados acessados em 20/5/2022, sujeitos à alteração.
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Quanto ao resíduo na fase de liquidação, em dezembro de 2021, restavam 2.730 
liquidações pendentes, incluídas as que estavam em arquivo provisório, o que 
corresponde a uma redução de 20% em relação a dezembro de 2020. Até abril de 
2022, o resíduo acumulado na liquidação foi 13% superior aos tribunais de idêntico 
porte.

O resíduo médio por vara do trabalho no Tribunal Regional foi de 105 liquidações 
pendentes, incluídos os processos em arquivo provisório na fase de liquidação.

Nos três anos avaliados, a 24^ Região registrou um resíduo médio 9% maior do que a 
média dos Tribunais de pequeno porte; no período de 2020 a 2022 (até abril), o TRT24 
teve como resultado um resíduo médio inferior à média do país.

4.1.2.5. PRAZO MÉDIO DO INÍCIO AO ENCERRAMENTO DA LIQUIDAÇÃO

PRAZO MÉDIO DO INÍCIO AO 
ENCERRAMENTO DA 
LIQUIDAÇÃO

2020 2021 2022*

Prazo médio na liquidação no 
TRT

138 dias 163 dias 192 dias

Prazo médio na liquidação nos 
Tribunais de idêntico porte

210,15 dias 206,49 dias 241,27 dias

Prazo médio na liquidação no 
país

231,19 dias 209,86 dias 243,28 dias

*Dados de 2022 consideram as informações compreendidas entre l9/l/2022 e 30/4/2022.

**Dados acessados em 20/5/2022, sujeitos à alteração.

O prazo médio entre o início e o encerramento da liquidação, que era de 138 dias em 
2020 (menor que a média nacional, de 231 dias e a média dos tribunais de pequeno 
porte, que era de 210 dias no mesmo período), aumentou para 163 dias em 2021 
(menor que a média nacional, de 210 dias, e a média dos tribunais de idêntico porte, 
que era de 206 dias no mesmo período) e para 192 em 2022, até abril, (menor do que 
a média nacional, de 243 dias, e a média dos tribunais de pequeno porte, que era de 
241 dias no mesmo período).

Ainda com relação ao aludido prazo médio, em 2021, o Tribunal Regional registrou o 
11- menor prazo médio no país e, considerando somente os regionais de mesmo porte 
(11^, 135, 14^, 165, 17$, 19$, 20$, 21^, 22^, 235 e 24^ Regiões), registrou o sexto menor 
prazo.

4.1.2.6. SENTENÇAS LÍQUIDAS PROFERIDAS
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PERCENTUAL DE SENTENÇAS 
LÍQUIDAS POR ANO

2020 2021 2022*

Percentual de sentenças líquidas 
no TRT

15,50% 19,32% 20,00%**

Média de percentual de 
sentenças líquidas nos Tribunais 
de idêntico porte

49% 55% 58%**

Média de percentual de 
sentenças líquidas no país

19% 21% 21%**

*Dados de 2022 consideram as informações compreendidas entre l9/l/2022 e 30/04/2022.

**Dados acessados em 20/5/2022, sujeitos à alteração.

No período avaliado, em relação ao percentual de sentenças líquidas, o Tribunal 
Regional obteve um resultado inferior à média dos tribunais de pequeno porte e à 
média do país. O percentual de sentenças líquidas nas varas do trabalho foi de 
aproximadamente 15,5%, em 2020; 19,32%. em 2021; e 20%, em 2022 (até abril).

Das 26 varas do trabalho do TRT24, três Varas do Trabalho da Região estiveram acima 
da média nacional nos três anos avaliados: a 1- VT de Amambaí, a 25 VT de Campo 
Grande e a lã VT de Jardim.

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

4.1.3.1. MOVIMENTAÇÃO PROCESSUAL NA FASE DE EXECUÇÃO

MOVIMENTAÇÃO PROCESSUAL NA 
FASE DE EXECUÇÃO**

2020 2021 2022*

Execuções iniciadas 9.823 9.077 2.177

Execuções encerradas 11.318 11.929 3.490

Pendentes de execução 22.861 22.567 22.506

Saldo de Processos no Arquivo 
Provisório na Execução

5.569 3.216 2.521

*Dados de 2022 consideram as informações compreendidas entre l9/l/2022 e 30/4/2022.
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**Dados acessados em 3/6/22.

A taxa de produtividade na execução, em 2020, foi de 115,4%; em 2021, foi de 131,5%;
e, em 2022 (até abril), foi de 160,3%.

4.I.3.2. EXECUÇÕES INICIADAS POR ANO

EXECUÇÕES INICIADAS** 2020 2021 2022*

Execuções iniciadas no TRT 9.823 9.077 2.177

Média de execuções iniciadas 
nos Tribunais de idêntico 
porte.

11.122,27 9.133,36 1.988,64

Média de execuções iniciadas 
no País

31.884,00 27.265,00 5.478,67

*Dados de 2022 consideram as informações compreendidas entre 12/1/2022 e 30/4/2022.

**Dados acessados em 3/6/22.

Verifica-se que, no ano de 2021, houve um decréscimo de aproximadamente 8% no 
quantitativo de execuções iniciadas, em relação ao ano de 2020. No período, o número 
de execuções iniciada pelo TRT24 foi, aproximadamente, 12% menor do que os 
tribunais de idêntico porte.

Em 2021, o TRT24 registrou um quantitativo 1% inferior em relação aos tribunais de 
pequeno porte, tendo cada vara do trabalho iniciado, em média, 349 execuções.

Considerando os três anos avaliados, o TRT24 apresentou uma média 
aproximadamente 5% inferior aos tribunais de pequeno porte e inferior à média 
nacional.

Entre as 1.573 varas do trabalho no país, no ano de 2021, a 24^ Região possui cinco 
varas entre as 50 com os menores quantitativos de execuções iniciadas no País: a l5 VT 
de Mundo Novo em 99 posição com 56; a VT de Amambaí em 14^ posição com 62; a 1- 
VT de Bataguassu em 43^ posição com 99; a 1§ VT de Nova Andradina em 489 posição 
com 108 e a 1^ VT de São Gabriel do Oeste em 50^ posição com 110 execuções 
iniciadas

4.1.3.3. EXECUÇÕES ENCERRADAS POR ANO

EXECUÇÕES ENCERRADAS** 2020 2021 2022*
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*Dados de 2022 consideram as informações compreendidas entre le/l/2022 e 30/4/2022.

**Dados acessados em 3/6/22.

Nos Tribunais de idêntico porte 12.353,82 11.899,09 2.687,45

No País 30.420,92 29.409,46 7.290,21

No ano de 2021, houve um acréscimo de, aproximadamente, 5% no quantitativo de 
execuções encerradas em relação ao ano de 2020.

O TRT24, no ano de 2020, encerrou 8% menos execuções em relação aos tribunais de 
pequeno porte. Em 2021, o resultado apresentado pelo Tribunal Regional foi 
equivalente à média dos tribunais de pequeno porte, tendo cada vara do trabalho 
encerrado em média 459 execuções.

Entre as 1.573 varas do trabalho no país, no ano de 2021, a 24$ Região possui uma 
vara entre as 50 com os menores quantitativos de execuções encerradas no país: a lã 
VT de Mundo Novo, com 75 execuções encerradas, foi o 139 menor no País. Por outro 
lado, duas varas do trabalho ficaram entre as 50 com os maiores quantitativos de 
execuções encerradas: a 1- VT de Três Lagoas, com 1.433 execuções encerradas, foi o 
145 maior quantitativo do País e a 3ã VT de Campo Grande, com 1.210 execuções 
encerradas, foi o 26e maior do País.

4.1.3.4. RESÍDUO NA FASE DE EXECUÇÃO POR ANO

RESÍDUO NA FASE DE 
EXECUÇÃO**

2020 2021 2022*

No Tribunal Regional 28.430 25.783 25.027

Nos Tribunais de idêntico porte 33.697,00 31.659,09 31.111,91

No País 121.727,63 114.241,29 112.648,25

*Dados de 2022 consideram as informações compreendidas entre 1-/1/2022 e 30/4/2022.

**Dados acessados em 3/6/22.

O resíduo do Tribunal Regional, em dezembro de 2021, foi de 25.783 execuções, 
incluídos os processos que estavam em arquivo provisório. Isso representa um 
decréscimo de 9% em relação a dezembro de 2020. Em média, o resíduo de execuções 
por vara do trabalho foi de 992 processos.

Depreende-se dos dados estatísticos que, em 2020, o resíduo do TRT24 na fase de 
execução foi 16% menor do que os tribunais de idêntico porte e, em 2021, esse 
resultado foi 19% inferior.
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Entre as 1.573 varas do trabalho no país, em dezembro de 2021, a 243 Região teve 
cinco varas com os menores resíduos na fase de execução: a 13 VT de Mundo Novo em 
79 posição, com 131; a 13 VT de São Gabriel do Oeste em 12$ posição, com 181; a 13 
VT de Fátima do Sul em 143 posição, com 190; a 13 VT 25$ de Amambaí em 25$ 
posição, com 235; a 13 VT de Bataguassu em 262 posição, com 236 processos 
pendentes.

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

*Dados de 2022 consideram as informações compreendidas entre le/l/2022 e 30/4/2022.

**Dados acessados em 3/6/22.

PRAZO MÉDIO DO INÍCIO DA FASE 
DE EXECUÇÃO ATÉ O SEU 

ENCERRAMENTO**
2020 2021 2022*

No Tribunal Regional 947,24 1.242,13 1.166,52

Nos Tribunais de idêntico porte 992,64 998,44 1.145,34

No País 950,02 918,17 1.186,57

O prazo médio do início da fase de execução até o seu encerramento, que era de 947 
dias, em 2020, (inferior à média nacional, de 950 dias, e à média dos tribunais de 
mesmo porte, que era de 993 dias no período), aumentou para 1242 dias, em 2021, 
(superior à média nacional, de 918 dias, e à média dos tribunais de mesmo porte, que 
era de 998 dias no período). Se comparado aos tribunais de pequeno porte, no ano de 
2020, o prazo médio do TRT24 foi 5% menor e, em 2021, a sua média foi 24% superior.

Ainda com relação ao aludido prazo médio, em 2021, a 243 Região registrou o quinto 
maior prazo médio no país e, considerando somente os regionais de mesmo porte 
(113, 13a, 143, 163, 173, 19a, 203, 213, 223, 23§ e 243 Regiões), o Tribunal Regional 
registrou o segundo maior prazo.

4.1.3.6. PRAZO MÉDIO DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO ATÉ O ENCERRAMENTO DA FASE 
DE EXECUÇÃO

PRAZO MÉDIO DO 
AJUIZAMENTO DA AÇÃO AO 
ENCERRAMENTO DA 
EXECUÇÃO

2020 2021 2022
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*Dados de 2022 consideram as informações compreendidas entre l9/l/2022 e 30/4/2022.

**Dados acessados em 3/6/22.

No Tribunal Regional 1.655 1.937 1.898

Nos Tribunais de idêntico 
porte

1.607,80 1.541,34 1.721,33

No País 1.586,31 1.586,43 1.822,22

O prazo médio do ajuizamento da ação ao encerramento da execução, era de 1.655 
dias, em 2020 (superior que a média nacional, de 1.586 dias, e a média dos tribunais 
de mesmo porte, que era de 1.608 dias no período), aumentou para 1.937 dias, em 
2021 (superior à média nacional, de 1586 dias, e à média dos tribunais de mesmo 
porte, que era de 1541 dias no período). Em relação aos tribunais de mesmo porte, o 
prazo médio do TRT24, no ano de 2020, foi 3% maior e, em 2021, a média foi 26% 
superior.

Ainda com relação ao prazo médio entre o ajuizamento da ação e o encerramento da 
execução, em 2021, o TRT24 registrou o segundo maior prazo médio no país e, 
considerando somente os regionais de mesmo porte (11a, 13a, 14a, 16a, 17a, 19a, 20a, 
21a, 22a, 23a e 24a Regiões), registrou também o segundo maior 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, bem como não podem estar pendentes de 
execução e no saldo do arquivo provisório ao mesmo tempo.

Partindo-se dessas premissas, em consulta ao sistema e-Gestão, em abril de 2022, não 
foram identificados processos pendentes de execução em mais de um sistema ou 
vara do trabalho simultaneamente.

4.I.3.8. EXECUÇÕES EXTINTAS

Foram extraídas as seguintes informações do sistema e-Gestão:

- No período de 12/1/2020 a 31/12/2020: 2.397 execuções extintas por acordo; 3.923 
execuções extintas por pagamento do crédito do exequente; 707 execuções extintas 
pela prescrição intercorrente; 50 execuções extintas por cumprimento de obrigação de 
fazer ou não fazer e 8.213 execuções extintas por outras formas de extinção, 
totalizando 15.290 extinções.

- De 12/1/2021 a 31/12/2021: 1.932 execuções extintas por acordo; 3.947 execuções 
extintas por pagamento do crédito do exequente; 2.070 execuções extintas pela 
prescrição intercorrente; 36 execuções extintas por cumprimento de obrigação de 
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fazer ou não fazer e 10.548 execuções extintas por outras formas de extinçãoi 
totalizando 18.533 extinções.

- No período de 12/1/2022 a 30/04/2022: 214 execuções extintas por acordo; 2.236 
extintas por pagamento do crédito do exequente; 552 execuções extintas pela 
prescrição intercorrente; 4 execuções extintas por cumprimento de obrigação de fazer 
ou não fazer e 529 execuções extintas por outras formas de extinção, totalizando 
3.535 extinções.

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

a) Movimentação Processual

*Os dados de 2022 consideram as informações compreendidas entre le/01 e 30/4/2022 e 
foram extraídos, do sistema e-Gestão, em 8/6/2022.

MOVIMENTAÇÃO PROCESSUAL 2020 2021 2022*

Estoque remanescente do ano 
anterior

4.968 3.393 2.311

Casos novos 7.983 7.769 2.633

Processos recebidos 11.072 10.463 3.338

Recursos e ações originárias 
julgados

9.553 8.561 2.242

Total julgado 12.284 10.925 2.929

Pendentes de solução para o ano 
seguinte

3393 2.311 2.604

As duas tabelas a seguir indicam a taxa de produtividade e a taxa de 
congestionamento no segundo grau:

TAXA DE PRODUTIVIDADE 2020 RK* 2021 RK* 2022** RK*

Média do Tribunal
Regional

110,95% 104,42% 87,75%
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*RK = ranking.

Média dos Tribunais de 
mesmo porte

106,81% 3o 100,34% 4o 86,07% 5o

Média nacional 94,71% 5o 101,59% 8o 83,55% 12°

**0s dados de 2022 consideram as informações compreendidas entre 1-/1 e 30/4/2022 e foram 
extraídos, do sistema e-Gestão, em 8/6/2022.

O TRT24, no ano de 2021, reduziu a sua produtividade em 5,9% em relação ao ano de 
2020, passando a figurar na 83 posição em ordem decrescente entre todos os tribunais 
regionais e na 53 posição, considerando somente os tribunais de mesmo porte (113, 
13-, 143, 165, 173, 193, 203, 213, 223, 233 e 243 Regiões). A taxa de produtividade 
verificada, no ano de 2021, foi de 104,4%, menor que a taxa de 110,9% registrada no 
ano de 2020.

Nos três anos avaliados, a taxa de produtividade do TRT24, no segundo grau, esteve 
acima da média do país e da média dos tribunais de mesmo porte.

*RK= Ranking

TAXA DE 
CONGESTIONAMENTO

2020 RK* 2021 RK* 2022** RK*

Média do Tribunal
Regional

34,69% 31,59% 61,91%

Média dos Tribunais de 
mesmo porte

41,27% 3o 35,04% 4o 65,15% 5o

Média nacional 44,60% 6o 40,59% 6o 70,62% 8o

**Os dados de 2022 consideram as informações compreendidas entre 19/1 e 30/4/2022 e foram 
extraídos, do sistema e-Gestão, em 8/6/2022.

Em todo o período avaliado, a taxa de congestionamento do segundo grau esteve 
abaixo da média dos tribunais de mesmo porte e da média nacional.

Por sua vez, nas duas tabelas seguintes extraem-se os seguintes dados sobre os 
processos recebidos e solucionados por Desembargador:

NÚMERO DE PROCESSOS RECEBIDOS POR 
DESEMBARGADOR 2020 2021 2022*

Média do Tribunal analisado 1.845 1.744 556
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*0s dados de 2022 consideram as informações compreendidas entre le/01 e 30/04/2022 e foram 
extraídos, do sistema e-Gestão, em 8/06/2022.

Média dos Tribunais de mesmo porte 1.465 1.432 477

*Os dados de 2022 consideram as informações compreendidas entre 1-/1 e 30/4/2022 e foram 
extraídos, do sistema e-Gestão, em 8/6/2022.

NÚMERO DE PROCESSOS SOLUCIONADOS POR 
DESEMBARGADOR 2020 2021 2022*

Média do Tribunal analisado 2.047 1.821 488

Média dos Tribunais de mesmo porte 1.564 1.437 410

No ano de 2021, em média, cada Desembargador do TRT24 recebeu 1.744 processos, 
sendo 145 processos por mês; julgou 1.821 processos, sendo 152 processos por mês; e 
teve uma pendência de julgamento de 385 processos, sendo 32 processos por mês.

Em 2021, o número de processos solucionados por Desembargador diminuiu 11,05% 
em relação ao ano de 2020.

No ano de 2021, os processos pendentes de julgamento formavam um saldo de 2.311 
processos. Desses, 63 processos, ou seja, 2,7% em relação ao total de pendentes de 
julgamento no TRT24, foram informados nas parcelas que compõem a pendência de 
julgamento, mas não foram informados na pendência total.

Verifica-se também que, no ano de 2021, o TRT24 apresentou uma pendência de 
julgamento coerente, pois julgou mais do que recebeu e o quantitativo de pendente 
de julgamento informado no período diminuiu, em relação ao informado no ano de 
2020. Entretanto, a diferença entre o quantitativo de pendente de julgamento 
informado e o quantitativo de pendente de julgamento calculado foi de 620 processos, 
ou 26,8%, superando, portanto, o limite estipulado de 10%.

Segundo os dados informados pelo TRT24, em 2021, foram pautados, em média, 94,24 
processos e julgados, em média, 74,8 processos por sessão. Em 2022 (até 30/4), foram 
pautados, em média, 112,64 processos e julgados, em média, 90,48 processos por 
sessão.

b) Prazos Médios

PRAZO MÉDIO da 
distribuição à restituição 
com visto do relator

2020 RK* 2021 RK* 2022** RK*

Média do Tribunal Regional 124 dias 81 dias 63 dias
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Média dos Tribunais de 
mesmo porte

122 dias 9o 94 dias 8o 84 dias 4o

Média nacional Ilidias 18° 95 dias 14° 88 dias 8o

*RK = ranking.

**0s dados de 2022 consideram as informações compreendidas entre 1-/1 e 30/4/2022 e foram 
extraídos, do sistema e-Gestão, em 8/6/2022.

Em 2020, o prazo médio da distribuição à restituição com visto do relator esteve 
ligeiramente acima da média dos tribunais de mesmo porte e acima da média nacional. 
Já em 2021 e 2022 (até abril), o referido prazo médio ficou abaixo da média dos 
tribunais de mesmo porte e da média nacional.

PRAZO MÉDIO da 
distribuição ao julgamento 
do recurso

2020 RK* 2021 RK* 2022** RK*

Média do Tribunal Regional 168 dias 126 dias 104 dias

Média dos Tribunais de 
mesmo porte

165 dias 9o 135 dias 7o 126 dias 5o

Média nacional 168 dias 16° 160 dias 13° 149 dias 9o

*RK = ranking.

**Os dados de 2022 consideram as informações compreendidas entre 12/1 e 30/4/2022 e foram 
extraídos, do sistema e-Gestão, em 8/6/2022.

Em 2020, o prazo médio da distribuição ao julgamento do recurso esteve 
ligeiramente acima da média dos tribunais de mesmo porte e igual à média nacional. 
Já em 2021 e 2022 (até abril), o referido prazo médio ficou abaixo da média dos 
tribunais de mesmo porte e da média nacional.

PRAZO MÉDIO total, da 
distribuição até a baixa do 
recurso

2020 RK* 2021 RK* 2022** RK*

Média do Tribunal Regional 276 dias 213 dias 189 dias

Média dos Tribunais de 
mesmo porte

285 dias 6o 278 dias 4o 252 dias 2°
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*RK = ranking.

Média nacional 321 dias 12° 300 dias 8o 297 dias 6o

**0s dados de 2022 consideram as informações compreendidas entre 19/1 e 30/4/2022 e foram 
extraídos, do sistema e-Gestão, em 8/6/2022.

Em todo o período avaliado, o prazo médio da distribuição até a baixa do recurso 
manteve-se abaixo da média nacional e da média dos tribunais de idêntico porte.

c) Carga de trabalho per capita dos Desembargadores

CARGA DE TRABALHO PER CAPITA DOS 
DESEMBARGADORES 2020 2021 2022*

Magistrados atuando em turmas e que participaram da 
distribuição de processos

6 6 6

Estoque inicial por magistrado 828 566 385

Processos recebidos por magistrado 1.845 1.744 556

Carga de trabalho por magistrado 2.673 2.309 942

Processos solucionados por magistrado 2.047 1.821 488

*Os dados de 2022 consideram as informações compreendidas entre 1-/1 e 30/4/2022 e foram 
extraídos, do sistema e-Gestão, em 8/6/2022.

Verifica-se que, entre 2020 e 2021, houve queda tanto no número de processos 
recebidos (-5,48%) quanto no número de processos solucionados (-11,05%) por 
Desembargador.

Por sua vez, segue tabela, extraída do sistema e-Gestão, informando os processos com 
mais de 90 dias com o relator em 30/4/2022:

d) Movimentação Processual dos Desembargadores em exercício:

PROCESSOS COM MAIS DE 90 DIAS COM O RELATOR EM 30/4/2022

TOTAL DE PROCESSOS COM O PRAZO 
VENCIDO

0
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MOVIMENTAÇÃO 
PROCESSUAL DOS 
DESEMBARGADORES 
EM EXERCÍCIO

2020 2021 2022*

RECEBIDOS JULGADOS RECEBIDOS JULGADOS RECEBIDOS JULGADOS

AMAURY RODRIGUES 
PINTO JUNIOR

519 486 15 21 2 -

ANDRÉ LUÍS MORAES 
DE OLIVEIRA

1.696 1.751 442 612 34 2

BEATRIZ MAKI
SHINZATO CAPUCHO

- - 349 294 9 6

FATIMA REGINA DE 
SABOYA SALGADO

412 384 28 27 4 -

FRANCISCO DAS
CHAGAS LIMA FILHO

1.585 2.028 1.387 1.805 574 533

JOÃO DE DEUS 
GOMES DE SOUZA

1.601 2.040 1.722 1.518 550 290

JOÃO MARCELO
BALSANELLI

109 7 980 1.095 193 198

JÚLIO CÉSAR BEBBER 84 561 478 558

KELLY CRISTINA
MONTEIRO DIAS
ESTADULHO

390 355 24 10 - -

LEONARDO ELY 1.507 1.899 6 87 - -

LUIZ DIVINO
FERREIRA

- - 365 248 - 3
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MARCIO VASQUES
THIBAU DE ALMEIDA

1.531 1.481 1.782 1.775 541 426

NEIVA MARCIA
CHAGAS

243 167 21 43 5 1

NERY SÁ E SILVA DE 
AZAMBUJA

1.600 1.551 1.701 1.115 169 1

NICANOR DE ARAUJO 
LIMA

4 4 1.707 1.246 539 450

RENATO LUIZ
MIYASATO DE FARIA

241 130 54 127 2 3

RICARDO GERALDO 
MONTEIRO 
ZANDONA

2 1 - - - -

TOMAS BAWDEN DE 
CASTRO SILVA

- - 647 341 568 458

*0s dados de 2022 consideram as informações compreendidas entre 19/1 e 30/4/2022 e foram 
extraídos, do sistema e-Gestão, em 8/6/2022.

e) Resíduo processual

RESÍDUO PROCESSUAL 2020 2021 2022*

Aguardando manifestação do MPT 77 31 45

Pendentes de conclusão ao relator 25 17 46

Pendentes com o relator 1.661 834 858

Pendentes em diligência 25 18 11

Pendentes suspensos ou sobrestados 255 304 332

Resíduo total 3.393 2.311 2.604

*Os dados de 2022 consideram as informações compreendidas entre 19/1 e 30/4/2022 e foram 
extraídos, do sistema e-Gestão, em 8/6/2022.
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4.1.5. PRAZO TOTAL DE DURAÇÃO DO PROCESSO (fonte: e-Gestão)

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

2020 RK* 2021 RK* 2022** RK*

Média do Tribunal
Regional

1.051 dias 1.207 dias 1.206 dias

Média dos Tribunais de 
mesmo porte

1.034 dias 5o 1.041 dias 10° 1.048 dias 8°

Média nacional 935 dias 17° 1.020 dias 23° 1.048 dias 20°

*RK = ranking.

**Os dados de 2022 consideram as informações compreendidas entre 19/1 e 30/4/2022 e foram 
extraídos, do sistema e-Gestão, em 8/6/2022.

Em todo o período avaliado, o TRT24 registrou prazo médio total de duração do 
processo (do ajuizamento da ação até o seu arquivamento definitivo) bem acima da 
média nacional e da média dos tribunais de idêntico porte.

4.2. ARRECADAÇÃO (fonte: e-Gestão)

ARRECADAÇÃO NO ie 
GRAU

2020 2021 2022*

Recolhimentos 
previdenciários

R$ 38.297.180,72 R$ 36.879.452,86 R$ 11.750.744,03

Recolhimentos fiscais R$ 3.303.728,76 R$4.431.813,97 R$ 1.822.852,88

Custas processuais e 
emolumentos

R$ 5.005.798,30 R$4.085.222,47 R$ 1.480.911,87

Multas 0,00 (**) R$ 13.210,73 0,00 (**)

TOTAL R$ 46.606.707,78 R$ 45.409.700,03 R$ 15.054.508,78
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*Os dados de 2022 consideram as informações compreendidas entre 1-/1 e 30/4/2022 e foram 
extraídos, do sistema e-Gestão, em 8/6/2022.

** Acerca da total ausência de valores na Arrecadação no l9 Grau, no item "multas", em 2020 e 2022 
(até abril), a Secretaria Judiciária do TRT24, em consulta no dia 9/6/2022, assim informou:

"Não constam, até 30.04.2022, valores quanto ao item "multas" referentes aos anos 2020 e 2022 no 
Sistema e-Gestão, pois, apesar de existir o valor "7173-multa aplicada por órgão de fiscalização" para o 
complemento "5025-objeto do pagamento" do movimento "50042 (Pagamento efetuado)" nas Tabelas 
Processuais Unificadas de Movimentos, o Sistema PJe (Módulos 1- e 2- Graus), até a atual versão 
(2.4.7.1), não possibilita ao usuário lançar, na funcionalidade "Pagamento" (no menu do processo), 
valores relativos a multa aplicada por órgão de fiscalização ou "multa" genérica.

No ano de 2021, consta o valor de R$ 13.210,73, pois o lançamento foi realizado no sistema de 
andamento de processos físicos do TRT da 243 Região, uma vez que o processo tramitava, à época, no 
meio físico.

Para solução foi aberto o lira 5267 - Item 90.260 - Arrecadação do 13 Grau - Multas-2."

*Os dados de 2022 consideram as informações compreendidas entre 19/1 e 30/4/2022 e foram 
extraídos, do sistema e-Gestão, em 8/6/2022.

ARRECADAÇÃO NO 29 
GRAU

2020 2021 2022*

Recolhimentos 
previdenciários

0,00 0,00 0,00

Recolhimentos fiscais 0,00 0,00 0,00

Custas processuais e 
emolumentos

R$ 556,00 R$ 5.392,56 0,00 (**)

TOTAL R$ 556,00 R$ 5.392,56 0,00

**Acerca da total ausência de valores na Arrecadação no 29 Grau, no item "custas processuais e 
emolumentos", em 2022 (até abril), a Secretaria Judiciária do TRT24, em consulta no dia 9/6/2022, 
assim informou:

"Em consulta ao Relatório Gerenciais do sistema e-Gestão - C.01- Arrecadação por TRT, percebe-se que 
apenas os valores nos anos de 2020 e 2021, sendo que, para o ano 2022 (até 30.04.2022), não há valores 
contabilizados.

Da análise do relatório extraído constata-se que o mesmo problema está acontecendo com outros 
Regionais, e que já existe a abertura delira pelo TRT123 Região (EG-5212), reportando a situação.

Desse modo, este Tribunal procedeu à abertura do lira EG-5268 - Item 92442 - Arrecadação do 23 Grau - 
Custas, para solucionar a ausência de dados."
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4.3. VALORES PAGOS AOS RECLAMANTES (fonte: e-Gestão)

VALORES PAGOS AOS 
RECLAMANTES 2020 2021 2022*

Decorrentes de 
execução

R$ 188.475.994,11 R$ 167.504.592,97 R$ 58.239.133,88

Decorrentes de acordo R$ 217.290.030,46 R$ 230.186.939,47 R$ 79.274.831,18

Decorrentes de 
pagamento 
espontâneo

R$ 49.454.528,19 R$ 42.485.264,09 R$ 14.125.997,02

TOTAL R$ 455.220.552,76 R$ 440.176.796,53 R$ 151.639.962,08

Os dados de 2022 consideram as informações compreendidas entre 12/1 e 30/4/2022 e foram extraídos, 
do sistema e-Gestão, em 8/6/2022.
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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: e- 
Gestão (dados extraídos no dia 18/5/2022) e CESTP

Em relação ao percentual de conciliação líquida nos anos de 2020, 2021 e 2022 até 30 
de abril, o Tribunal Regional do Trabalho da 24ã Região apresentou percentual acima 
dos tribunais de pequeno porte e da média nacional.

Os dados apresentados foram extraídos do e-Gestão considerando a regra de negócio 
da meta 3 do CNJ disposta no Glossário de Indicadores de 2022.

ANO DE 2020: Total de processos conciliados: 7.741; processos solucionados: 17.195; 
percentual de conciliação líquida: 45,02% (média nacional: 43,72%; média dos TRTs de 
pequeno porte: 38,01%). No ano de 2020, das 26 Varas do Trabalho do TRT 24, 14 
Varas apresentaram média superior à média nacional de 43,72%. São elas: Amambaí 
(63,9%); Aquidauana (58,8%); Bataguassu (55,1%); Campo Grande - 1^ Vara (49,9%); 
Chapadão do Sul (66,6%); Coxim (45,4%); Fátima do Sul (64%); Jardim (44,9%); Mundo 
Novo (76,7%); Naviraí (55,4%); Nova Andradina - (60,2%); Ponta Porã (52,7%); Rio 
Brilhante (57,7%); São Gabriel do Oeste (52,6%).

ANO DE 2021: Total de processos conciliados: 9.138; processos solucionados: 19.889; 
percentual de conciliação líquida: 45,94% (média nacional: 44,5%; média dos TRTs de 
pequeno porte: 37,28%). No ano de 2021, das 26 Varas do Trabalho do TRT 24, 16 
Varas apresentaram média superior à média nacional de 44,5%. São elas: Amambaí 
(58,1%); Aquidauana (52,3%); Bataguassu (53,1%); Campo Grande - 1§ Vara (54,7%); 
Campo Grande - 3ã Vara (44,8%); Campo Grande - 6- Vara (44,9%); Chapadão do Sul 
(57,6%); Coxim (47,6%); Dourados - 1^ Vara (46,1%); Fátima do Sul (51,4%); Jardim 
(48,7%); Mundo Novo (81,2%); Naviraí (47,4%); Nova Andradina (53,7%); Ponta Porã 
(49,4%); São Gabriel do Oeste (48,5%).

ANO 2022 (até 30 de abril): Total de processos conciliados: 2.719; processos 
solucionados: 6.425; percentual de conciliação líquida: 42,32% (média nacional: 
40,49%; média dos TRTs de pequeno porte: 35,41%). No ano de 2022, das 26 Varas do 
Trabalho do TRT 24, 13 Varas apresentaram média superior à média nacional de 
40,49%. São elas: Amambaí (70,9%); Aquidauana (49,2%); Bataguassu (43,8%); Campo 
Grande - 1^ Vara (51%); Campo Grande - 3ã Vara (46,2%); Campo Grande - 6- Vara 
(46,6%); Chapadão do Sul (52,4%); Fátima do Sul (43,9%); Jardim (54,9%); Mundo 
Novo (77,7%); Nova Andradina (55,7%); São Gabriel do Oeste (55,7%); Três Lagoas - 1^ 
Vara (43%).

5.1.2. FASE DE LIQUIDAÇÃO (fonte: e-Gestão - dados retirados no dia 18/5/2022)

ANO DE 2020: Total de liquidações finalizadas por acordo: 356; liquidações 
encerradas: 8.085; percentual de conciliação: 4,40%.
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ANO DE 2021: Total de liquidações finalizadas por acordo: 304; liquidações encerradas: 
7.694; percentual de conciliação: 3,95%.

ANO DE 2022 (até 30 de abril): Total de liquidações finalizadas por acordo: 178; 
liquidações encerradas: 2.478; percentual de conciliação: 7,18%.

5.1.3. FASE DE EXECUÇÃO (fonte: e-Gestão - dados retirados no día 18/5/2022)

ANO DE 2020: Total de processos extintos por acordo: 2.397; execuções encerradas: 
11.318; percentual de conciliação: 21,17%.

ANO DE 2021: Total de processos extintos por acordo: 1.932; execuções encerradas: 
11.929; percentual de conciliação: 16,19%.

ANO DE 2022 (até 30 de abril): Total de processos extintos por acordo: 214; execuções 
encerradas: 3.490; percentual de conciliação: 6,87%.

5.2. NÚCLEO PERMANENTE DE MÉTODOS CONSENSUAIS DE SOLUÇÃO 

DE DISPUTAS E CENTROS JUDICIÁRIOS DE MÉTODOS CONSENSUAIS DE 

SOLUÇÃO DE DISPUTAS

5.2.1. ESTRUTURA, COMPOSIÇÃO E ATRIBUIÇÕES (fonte: TRT24)

O Tribunal Regional do Trabalho da 24^ Região informou que observa e aplica as 
diretrizes contidas na Resolução CSJT n° 174/2016, aprovada em 30 de setembro de 
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 de Io e 2o 
Graus encontram-se regulamentados pela Resolução Administrativa n° 99/2021.

De acordo com informações constantes no questionário de correição, o NUPEMEC 
possui uma secretaria localizada no andar térreo do prédio sede do TRT24 e utiliza o 
apoio dos servidores lotados no CEJUSC de 2o Grau.

Segundo o art. 5o da Resolução GP n° 99/2021, o NUPEMEC tem a seguinte 
composição mínima: I - o magistrado coordenador do NUPEMEC-JT, que, 
preferencialmente, será o Desembargador Vice-Presidente do Tribunal; II - o 
magistrado coordenador do CEJUSC-JT/25 Grau, se houver; III - o magistrado 
coordenador do CEJUSC-JT/l^ Grau; IV - o secretário judiciário; V - o coordenador da 
Coordenadoria de Apoio à Execução e Conciliação; VI - o chefe do Gabinete de Apoio 
ao NUPEMEC-JT e CEJUSC-JT 2o grau.

De acordo com o § 1^ do art. 5$, os membros do NUPEMEC serão designados pela 
Presidência do Tribunal, observada a composição mínima descrita.

A norma interna prevê que a coordenação do NUPEMEC será obrigatoriamente 
exercida por desembargador do trabalho em atividade que atenda aos requisitos das 
alíneas "a", "b" e "c" do inciso IV do artigo 4o da Resolução CSJT n° 288/2021, o qual 
exercerá as atividades sem prejuízo de suas demais funções judicantes ou 
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administrativas. A indicação será feita pelo Presidente do Tribunal, fundamentada em 
critérios objetivos, podendo ocorrer a acumulação com a coordenação de CEJUSC. Se 
não houver desembargador do trabalho interessado e habilitado, o Tribunal designará 

magistrado de primeiro grau, observados os mesmos requisitos.

O coordenador do NUPEMEC será substituído em seus afastamentos e impedimentos 
pelos seguintes membros: o magistrado coordenador do CEJUSC-JT/29 Grau ou o 
magistrado coordenador do CEJUSC-JT/19 Grau, nessa ordem, ou, na sua falta, por Juiz 
Auxiliar da Vice-Presidência, da Presidência, ou da Corregedoria.

As competências do coordenador do NUPEMEC são as seguintes: exercer as 
atribuições previstas no art. 2o da Resolução Administrativa n° 99/2021, sem prejuízo 
das atividades judicantes e administrativas regulares; convocar reunião do NUPEMEC, 
que ocorrerá uma vez por trimestre; organizar as reuniões, pautas e prioridades do 
NUPEMEC; responder pelas atividades do NUPEMEC perante o Presidente do TRT24; 
atuar na interlocução com os NUPEMEC, CEJUSC dos Tribunais Regionais do Trabalho e 
com o NUPECdoTST.

O Tribunal informou que, atualmente, a juíza Beatriz Maki Shinzato Capucho exerce a 
função de coordenadora do NUPEMEC. A função foi assumida pela mencionada 
magistrada em razão de o Desembargador André Luís Moraes de Oliveira, que ocupava 
o cargo de Vice-Presidente do Tribunal, ter assumido a Presidência do Tribunal e não 
haver, atualmente, desembargadores com 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. Acrescentou, 
ainda, que esta faculdade é prevista no §2° do art. 3° da RA n° 99/2021.

Os Centros Judiciários de Métodos Consensuais de Solução de Disputas de Io e 2o 
Graus têm sede em Campo Grande. A coordenação do CEJUSC de Io Grau é exercida 
pela juíza Déa Marisa Brandão Cubei Yule, por meio da Portaria TRT/GP n° 21/2020. Já 
a coordenação do CEJUSC de 2° Grau é feita pela juíza Beatriz Maki Shinzato Capucho.

O CEJUSC de Io Grau ocupa um espaço delimitado, que no 7o andar comporta a 
secretaria, sala do juiz coordenador, sala do juiz supervisor e 8 computadores; e no 
térreo há a sala do juiz coordenador e 4 mesas de audiências com computador e 
monitor.

O quadro de servidores do CEJUSC de Io Grau é composto por um Chefe de Gabinete, 
um assistente, três conciliadores e quatro estagiários.

O art. 29 da Resolução Administrativa n° 99/2021 dispõe que o CEJUSC de 1° Grau, 
instalado em Campo Grande, tem competência para atuar nos processos submetidos à 
jurisdição das demais unidades judiciárias de l9 grau, preferencialmente de modo 
telepresencial para aquelas sediadas em circunscrição distinta de sua sede, até que 
outro(s) CEJUSCs-JT sejam criados e absorvam suas respectivas competências.

Já o CEJUSC de 2o Grau ocupa sala no térreo do prédio sede do TRT24. O quadro de 
servidores é composto por um chefe de gabinete, um servidor que auxilia nos 
trabalhos de secretaria e um calculista, e os dois primeiros atuam, ainda, como 
conciliadores/mediadores.
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O CEJUSC de 2° Grau possui competência para atuar em processos em fase recursal, 
incluídos aqueles pendentes de julgamento no TST, bem como aqueles de 
competência originária do Tribunal, podendo ser exercida, também, pelo CEJUSC de Io 
Grau ou pelo juiz natural. Ademais, conforme dispõe o art. 24 da Resolução 
Administrativa n° 99/2021, podem ser submetidos ao CEJUSC de 2o Grau: a mediação 
na fase pré-processual dos conflitos de natureza coletiva ou envolvendo matéria de 
competência originária do Tribunal; a conciliação em processos com interposição de 
Recurso de Revista; os demais casos que comportem conciliação, desde que haja 
pedido das partes ou do desembargador condutor do processo.

Destaca-se que o inciso III do aludido art. 24, que permitia ao CEJUSC de 2o Grau 
realizar a conciliação em Precatórios e Requisições de Pequeno Valor, foi revogado 
pela Resolução Administrativa n2 40/2022.

O Tribunal informou, ainda, que se utiliza de meios tecnológicos para realizar contato 
com as partes, objetivando iniciar as tratativas de conciliação. Em relação à 
homologação de acordos, esclareceu que não há homologação sem o comparecimento 
da parte em juízo, sendo possível o comparecimento por meio de audiências 
telepresenciais e/ou videoconferência, que, conforme Resolução Administrativa n° 
40/2021, equipara-se ao comparecimento presencial.

5.2.2. CRITÉRIOS UTILIZADOS PARA DESIGNAÇÃO DOS COORDENADORES DOS 
CENTROS JUDICIÁRIOS DE MÉTODOS CONSENSUAIS DE SOLUÇÃO DE DISPUTAS 
(fonte: TRT24)

De acordo com a Resolução Administrativa n2 99/2021, art. 12, a coordenação do 
CEJUSC de Io Grau será exercida por magistrado nomeado por ato fundamentado do 
Presidente do Tribunal, após processo de seleção e observados os seguintes requisitos: 
I - 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; II - tenha cumprido a carga horária mínima de formação 
continuada de 30 (trinta) horas nos 2 (dois) semestres anteriores; III - não tenha sido 
punido disciplinarmente nos últimos dois anos; IV - manifestação voluntária de 
interesse do magistrado, que revele alto nível de envolvimento nos processos de 
mediação e conciliação; V - antiguidade na carreira.

A designação de magistrado para atuação perante os CEJUSCs-JT será feita para o 
período máximo de 2 (dois) anos.

O §3° do art. 12 da norma interna prevê que, conforme necessidade, o Presidente do 
Tribunal poderá designar, de forma temporária ou permanente, magistrado supervisor 
para atuar perante os CEJUSCs, desde que preencha os requisitos elencados no artigo 
8o da norma interna.

A coordenação do CEJUSC de 2o Grau, por sua vez, será exercida, preferencialmente, 
por magistrado coordenador do NUPEMEC.

O Tribunal informou, ainda, que os magistrados coordenadores dos CEJUSCs de Io e 2° 
Graus atuam com dedicação exclusiva.
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5.2.3. FORMA DE SUBMISSÃO DOS PROCESSOS AO CENTRO JUDICIÁRIO DE 
MÉTODOS CONSENSUAIS DE SOLUÇÃO DE DISPUTAS (fonte: TRT24)

O Tribunal informou que o CEJUSC de 1° Grau atende todas as varas de Campo Grande 
e há cooperação com as varas do interior, quando solicitado.

Segundo o art. 30 da Resolução Administrativa n° 99/2021, a prévia indicação dos 
processos aptos à mediação e à conciliação no CEJUSC de l2 Grau compete ao juiz 
natural da causa, observado o seguinte: I - poderão ser remetidos ao CEJUSC-JT de l2 
Grau os processos sob as classes judiciais: rito ordinário, rito sumaríssimo; rito 
sumário; homologação de transação extrajudicial e reclamação pré processual; II - as 
demais classes processuais somente serão remetidas ao CEJUSC de l2 grau quando 
ambas as partes, provocadas por prévia intimação do juízo, manifestarem interesse em 
conciliar, em especial, ações civis públicas, ações civis coletivas, mandados de 
segurança, ações de consignação em pagamento e ações ajuizadas em face da 
Administração Pública direta, autárquica e fundacional, inclusive na condição de 
responsável solidária ou subsidiária.

Ademais, conforme dispõe o art. 32 da norma interna, o CEJUSC de l2 Grau poderá 
solicitar ao juízo de origem a remessa de processos para tentativa de conciliação 
quando: I - houver manifestação de interesse de ao menos uma das partes, por meio: 
a) do preenchimento do formulário eletrônico disponibilizado no portal do TRT da 24- 
Região no endereço: http://www.trt24.jus.br/web/guest/solicite-uma-audiencia; ou b) 
de petição protocolada nos autos e dirigida ao juiz natural; ou c) de requerimento 
encaminhado ao e-mail cejusc.cg@trt24.jus.br; d) da realização de mutirões, pautas 
temáticas e pautas com grandes litigantes, dentre outras políticas conciliatórias que 
atuem com processos em lotes.

Em relação à submissão dos processos ao CEJUSC de 2o Grau, o art. 25 da Resolução 
Administrativa n° 99/2021 dispõe que a solicitação de audiência de mediação e 
conciliação no CEJUSC de 2° Grau poderá ser requerida: a) por formulário eletrônico 
disponibilizado no portal do TRT da 242 Região no endereço: 
http://www.trt24.jus.br/web/guest/soliciteuma-audiencia; b) por petição protocolada 
nos autos e dirigida ao relator; c) por meio de requerimento encaminhado ao e-mail 
cejusc2@trt24.jus.br; d) pelo magistrado responsável pelo processo; e) para atender 
solicitação das partes em reuniões, audiências ou sessões de julgamento; f) por outros 
canais oficiais de atendimento deste Tribunal. Ademais, em caso de urgência e 
independentemente do recebimento dos autos, a norma interna estabelece que o 
CEJUSC de 22 Grau poderá incluir o processo em pauta de audiência conciliatória, 
desde que a requerimento das partes e com aquiescência do relator.

O Tribunal salientou que não há avocação de processos, conforme prevê o §3° do art. 
6o da Resolução CSJT n° 174/2016.

Ressaltou, ainda, que o encaminhamento do processo ao CEJUSC pelo órgão de origem 
é feito por meio de sistema, bem como por registro nos autos por certidão ou 
despacho. Afirmou que providencia a juntada também dos e-mails contendo pedidos 
das partes.
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5.2.4. AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E ACORDOS EFETIVADOS NO ÂMBITO DOS 
CENTROS JUDICIÁRIOS DE MÉTODOS CONSENSUAIS DE SOLUÇÃO DE DISPUTAS 
(fonte: TRT24)

Em 2020 foram realizadas 2.096 audiências, com homologação de 640 acordos, 
resultando em um índice de conciliação no percentual de 30,53%.

Em 2021 foram realizadas 2.824 audiências, com homologação de 1.257 acordos, 
resultando em um índice de conciliação no percentual de 44,51%.

Em 2022 (até 30 de abril) foram realizadas 512 audiências, com homologação de 300 
acordos, resultando em um índice de conciliação no percentual de 58,59%.

5.2.5. AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO REALIZADAS NO ÂMBITO DOS CENTROS 
JUDICIÁRIOS DE MÉTODOS CONSENSUAIS DE SOLUÇÃO DE DISPUTAS. CONCILIAÇÃO 
FRUSTRADA. ATOS PROCESSUAIS SUBSEQUENTES REALIZADOS NA PRÓPRIA 
AUDIÊNCIA (fonte: TRT24)

No questionário de correição, o Tribunal Regional informou que, para processos 
provenientes das 1- e 4ã Varas do Trabalho de Campo Grande, caso frustrada a 
tentativa de conciliação, há o recebimento da defesa e de outros documentos, bem 
como a designação de audiência de prosseguimento. Asseverou que para as outras 
varas não há adoção dos mencionados procedimentos.

O Tribunal salientou, ainda, que não há exame de questão jurídica envolvendo a 
matéria e não há a realização de outros atos processuais na própria audiência de 
conciliação.

5.2.6. ATUAÇÃO DA CORREGEDORIA REGIONAL NO ÂMBITO DOS CENTROS 
JUDICIÁRIOS DE MÉTODOS CONSENSUAIS DE SOLUÇÃO DE DISPUTAS (fonte: TRT24)

No questionário de correição, o Tribunal salientou que a Corregedoria Regional realiza 
correições ordinárias no âmbito do CEJUSC de Io Grau.

Informou que nas correições são analisadas a assiduidade da Juíza Coordenadora do 
CEJUSC de Io Grau, bem como a sua residência nos limites da jurisdição. Há análise da 
estrutura administrativa, instalações físicas, pautas de audiências, número de 
audiências e acordos homologados, gestão ambiental, participação na Semana 
Nacional de Execução e Semana Regional de Conciliação, além da análise das 
providências adotadas em relação à correição anterior.

Destacou que a correição do CEJUSC está prevista no Provimento SGP/GCR n° 7/2020 e 
que o CEJUSC de Io Grau realiza autoinspeção, conforme Provimento n° 4/2020.

No ano de 2021, a Correição Ordinária no CEJUSC de l9 Grau foi realizada em 6 de 
dezembro. A partir do exame da ata, verifica-se que há uma extensa análise da rotina, 
da movimentação processual, da produtividade, bem como a apresentação de 
recomendações para melhoria dos serviços prestados pelos centros.
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5.3. AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E ACORDOS EFETIVADOS NO 

ÂMBITO DAS VARAS DO TRABALHO (fonte: e-Gestão - dados retirados 

no dia 18/5/2022)

No ano de 2020, foram realizadas 20.086 audiências, das quais 2.625 foram de 
conciliação, (2.210 realizadas na fase de conhecimento e 415 na fase de execução). No 
total, foram homologados 9.917 acordos (8.065 na fase de conhecimento, 356 na fase 
de liquidação e 1.496 na fase de execução).

No ano de 2021, foram realizadas 29.020 audiências, das quais 4.303 foram de 
conciliação, (2.196 realizadas na fase de conhecimento e 2.107 na fase de execução). 
No total, foram homologados 12.122 acordos (9.798 na fase de conhecimento, 304 na 
fase de liquidação e 2.020 na fase de execução).

No ano de 2022 (até 30 de abril), foram realizadas 9.198 audiências, das quais 973 
foram de conciliação, (498 realizadas na fase de conhecimento e 475 na fase de 
execução). No total, foram homologados 3.534 acordos (2.883 na fase de 
conhecimento, 178 na fase de liquidação e 473 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: TRT24)

No ano de 2020, foram realizadas 313 audiências de conciliação e homologados 232 
acordos; índice de conciliação: 74,12%.

No ano de 2021, foram realizadas 262 audiências de conciliação e homologados 184 
acordos; índice de conciliação: 70,22%.

No ano de 2022, foram realizadas 81 audiências de conciliação e homologados 54 
acordos; índice de conciliação: 66,66%.

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: TRT24)

O Tribunal informou que os processos em que há interposição de recurso de revista 
são encaminhados ao CEJUSC de 2o Grau pela Assessoria da Presidência, conforme 
dispõe o art. 24, II, da Resolução Administrativa n° 99/2021. O CEJUSC de 2o Grau 
consulta as partes por meio de despacho e verifica se há interesse na inclusão do 
processo em pauta para tentativa de conciliação. Existindo interesse, o processo é 
incluído em pauta e as partes intimadas para a audiência.
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Em 2020, foram realizadas 478 audiências, com 315 acordos homologados; índice de 
conciliação: 65„89%.

Em 2021, foram realizadas 797 audiências, com 496 acordos homologados; índice de 
conciliação: 62,23%.

Em 2022 (até 30 de abril) foram realizadas 322 audiências, com 138 acordos 
homologados; índice de conciliação: 42,85%.

5.6. CONCILIAÇÃO EM DISSÍDIO COLETIVO. FASE PRÉ-PROCESSUAL 

(fonte: TRT24)

Em 2020, foram realizadas 15 audiências, com 13 acordos; índice de conciliação: 
86,66%.

Em 2021, foram realizadas 40 audiências, com 19 acordos homologados; índice de 
conciliação: 47,50%.

Em 2022 (até 30 de abril), foram realizadas 5 audiências, com 1 acordo homologado; 
índice de conciliação: 20%.

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

O Tribunal Regional do Trabalho da 24- Região afirmou que participou das Semanas 
Nacionais de Conciliação do CNJ de 2020 e 2021 e das Semanas Nacionais da Execução 
Trabalhista do CSJT de 2020 e 2021.

Os resultados alcançados que foram informados pelo Tribunal Regional são os 
seguintes:

Semana Nacional de Conciliação do CNJ (de 30/11/2020 a 4/12/2020):

Audiências de conciliação realizadas: 609; total de acordos homologados: 178; índice 
de conciliação: 29,22%.

Semana Nacional de Execução Trabalhista do CSJT (de 30/11/2020 a 04/12/2020):

Audiências de conciliação em execução realizadas: 74; total de acordos homologados: 
47; índice de conciliação: 63,51%.

Semana Nacional de Execução Trabalhista do CSJT (de 20/9/2021 a 24/9/2021):

Audiências de conciliação em execução realizadas: 532; total de acordos 
homologados: 363; índice de conciliação: 68,23%.

Semana Nacional de Conciliação do CNJ (de 8/11/2021 a 12/11/2021):

Audiências de conciliação realizadas: 1037; total de acordos homologados: 301; índice 
de conciliação: 29,02%.

5.8. INICIATIVAS EM PROL DA CONCILIAÇÃO (fonte: TRT24)

148

Anexo 1 - ATA DA CORREIÇÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO NO PERÍODO DE 20 A 23 DE JUNHO DE 2022
3503/2022 - Terça-feira, 28 de Junho de 2022 Tribunal Superior do Trabalho



150

O Tribunal Regional do Trabalho da 24- Região informou as seguintes ações realizadas 
a fim de fomentar a conciliação:

Café com CEJUSC: consiste em um encontro, presencial ou remoto, promovido duas 
vezes ao ano, coordenado inicialmente pelo CEJUSC de Io Grau, e, posteriormente, 
incorporado pelo CEJUSC de 2o Grau, em que se promove a escuta ativa dos 
advogados, a capacitação em métodos autocompositivos e o fomento da solução 
conciliatória dos conflitos trabalhistas, inclusive na forma pré-processual. Em 2020, o 
CEJUSC de Io Grau promoveu a capacitação de advogados na realização de audiências 
telepresenciais pela Plataforma Cisco Webex e Zoom. No ano de 2021, o café teve 
como tema os grandes litigantes. Já no ano de 2022, o foco do CEJUSC de Io Grau é 
explanar sobre as vantagens da conciliação para a advocacia, e do CEJUSC de 2o Grau é 
a mediação pré-processual.

Projeto Jovens Mediadores: O projeto consiste em apresentar a estudantes de Direito 
o ambiente de audiências de conciliação e mediação telepresencial, de modo a 
difundir as políticas públicas de tratamento adequado de conflitos, por meio do ensino 
de técnicas de psicologia positiva e comunicação não violenta. Destaca-se que o 
referido projeto foi reconhecido como Boa Prática durante a XI Edição do Prêmio 
Conciliar é Legal do CNJ.

Semana Regional da Conciliação: Em junho de 2021, o Tribunal realizou a Semana 
Regional da Conciliação, na qual foram realizadas 858 audiências e homologados 376 
acordos, resultando em um índice de conciliação de 43,82%.

Projeto ODR TEC: O projeto consiste em promover a customização dos atendimentos 
conciliatórios à realidade de cada jurisdicionado, de modo a promover negociações 
assíncronas, com o objetivo de facilitar a parametrização de acordos, reduzindo de 
forma significativa o tempo de atendimento em audiências e, assim, melhorando a 
entrega da prestação jurisdicional e a celeridade processual. Desde 2020, houve a 
ampliação do volume de negociações assíncronas e de acordos realizados. Nos anos de 
2021 e 2022, os casos mais expressivos são em relação a demandas coletivas e 
complexas, destacando as 803 ações de cumprimento relativas à Ação Coletiva n° 
0024194-64.2014.5.24.0007, que foram resolvidas por acordos homologados no 
período de abril de 2021 a maio de 2022; e o acompanhamento de grandes litigantes, 
como, por exemplo, a ENERGISA, que, a partir da política conciliatória adotada nos 
anos de 2020 e 2021, deixou de configurar em 2022 na lista dos dez maiores litigantes 
do TRT24. Destaca-se que o mencionado projeto foi premiado na categoria Demandas 
Complexas ou Coletivas do XII Prêmio Conciliar é Legal do CNJ.

5.9. CURSOS DE CAPACITAÇÃO (fonte: TRT24)

O Tribunal 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 atualizações.

5.10. MEDIAÇÃO (fonte: TRT24)
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A Resolução Administrativa n° 99/2021 regulamenta no artigo 15 o procedimento de 
mediação e conciliação pré-processual.

Segundo o mencionado artigo, podem ser submetidos ao procedimento de mediação 
pré-processual os conflitos individuais e coletivos, a cargo dos respectivos CEJUSCs-JT 
de primeiro e segundo graus, conforme o caso, mediante registro próprio no Sistema 
PJe-JT, e com garantia de cômputo na produtividade do respectivo magistrado 
condutor do procedimento.

Na hipótese de êxito na mediação pré-processual, deverá ser convertido o 
procedimento (ou efetuado o registro), com os mesmos efeitos da classe Homologação 
de Transação Extrajudicial (HTE), no Sistema PJe-JT. Caso uma das partes esteja sem 
assistência de advogado na mediação pré-processual, a condução do procedimento 
deverá ser feita, necessariamente, pelo juiz supervisor do CEJUSC-JT respectivo.

5.11. DIVULGAÇÃO (fonte: TRT24)

O Tribunal informou que a divulgação das atividades conciliatórias para o público 
externo e interno é feita por meio das redes sociais, listas de transmissão do 
Whatsapp, site do Tribunal, releases para imprensa, entrevistas em rádios e emissoras 
locais e outdoor. Asseverou que a divulgação para o público interno ocorre, ainda, por 
meio de ofício circular e informativo enviado por e-mail.
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6. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO

6.1. ORGANIZAÇÃO (fonte: TRT24 e sítio eletrônico do Tribunal)

No TRT24, o Centro de Execução e de Pesquisa Patrimonial - CEPP - encontra-se 
regulamentado pela Resolução Administrativa n° 77/2021.

A escolha e designação do juiz coordenador do CEPP compete ao Presidente do TRT24, 
observados os seguintes critérios: I - antiguidade na carreira; II - conhecimento sobre: 
a) uso das ferramentas eletrônicas; b) interpretação dos dados e ações a serem 
tomadas antes, durante e após a pesquisa patrimonial; III - conhecimento e 
experiência sobre efetividade e atividades que envolvam a fase de execução; IV - 
ausência de punição disciplinar nos 2 (dois) exercícios forenses anteriores; V - ausência 
de processo administrativo disciplinar em curso; VI - frequência aos cursos da Escola 
Judicial do TRT ou da ENAMAT nos dois semestres do calendário civil anteriores à 
nomeação.

A unidade é coordenada pelo magistrado Christian Gonçalves Mendonça Estadulho, 
que foi designado por meio da Portaria TRT/GP 27/2020. A seção conta, ainda, com o 
auxílio dos servidores: Adriana Boessio Stefanello; Ana Carolina Alves Machado Veloso 
Rodrigues; Andreia Bezerra de Azevedo; Nádia Manvailler de Vargas Pimenta; e Valdir 
Monteiro Junior.

No tocante ao critério da rotatividade dos juízes que ocupam a coordenação da CEPP, 
o art. 3°, §1°, da Resolução Administrativa n° 77/2021 dispõe que o juiz coordenador 
do CEPP terá exercício no período coincidente com o mandato dos cargos de direção 
do TRT da 24^ Região.

O Tribunal afirmou que o juiz responsável pela coordenação da Central de Execução e 
Pesquisa Patrimonial exerce a função com exclusividade. Informou que, 
excepcionalmente, o magistrado pode ser designado para atuar em outras atividades, 
mas há autorização do Pleno, e como essa designação ocorre para atuar em 
determinados atos, não há pagamento de Gratificação por Exercício Cumulativo de 
Jurisdição.

O art. 4° da Resolução Administrativa n° 77/2021 dispõe que o procedimento 
destinado à pesquisa patrimonial será deflagrado pelo juiz coordenador do CEPP, de 
ofício, ou a requerimento das unidades judiciárias do Tribunal. Os requisitos para 
deflagração são: I - execuções relacionadas aos devedores contumazes, com mínimo 
15 (quinze) registros no BNDT - Banco Nacional de Devedores Trabalhistas; II - 
comprovação, por certidão da vara de origem, de que não se obteve êxito na pesquisa 
patrimonial básica (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD/DOI) em relação aos responsáveis 
patrimoniais solidários e secundários, bem como de seus sócios, com a decisão sobre 
IDPJ. A solicitação de pesquisa patrimonial pelo CEPP realizar-se-á mediante 
despacho, com a posterior remessa dos autos eletrônicos pelo sistema PJe. Ademais, o 
juiz coordenador poderá, na medida da relevância, da pertinência e dos limites 
materiais, rejeitar pedidos das unidades judiciárias, mediante decisão fundamentada, 
que será levada à consideração do Corregedor Regional.
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A respeito da disponibilização do relatório circunstanciado, o Tribunal informou que 
este é disponibilizado, preferencialmente, pela intranet. Ademais, há elaboração do 
Manual de Técnicas de Sistemas de Pesquisa com o registo das técnicas de pesquisa 
patrimonial.

6.2. FERRAMENTAS UTILIZADAS (fonte: TRT24)

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

Ferramenta Finalidade

SISBAJUD Realizar bloqueio bancário.

RENAJUD Realizar restrições em veículos.

INFOJUD Acessar dados da Receita Federal.

UIF Acessar dados de operações bancárias.

INFOSEG Acessar dados setor segurança pública.

JUCEMS Acesso aos dados cadastrais de empresas no 
estado do Mato Grosso do Sul.

INCRA Pesquisa de imóveis rurais.

CCS Acesso a dados de contas bancárias

SIMBA Acesso a dados de movimentações 
financeiras.
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CNIB Permite indisponibilizar bens imóveis.

CENSEC Permite consultar procurações e escrituras

DETRAN-MS Consulta de veículos registrados no Mato 
Grosso do Sul.

JUCESP Acesso a cadastro de empresas existentes 
em São Paulo.

Penhora on-line Penhora de imóveis on-line.

Segundo informações prestadas pelo TRT24, 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: TRT24)

o âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 24^ Região, constatou-se que o 
Procedimento de Reunião de Execuções - PRE - encontra-se regulamentado pela 
Resolução Administrativa n° 77/2021, tendo instituído como modalidades de reunião 
de execuções o Plano Especial de Pagamento Trabalhista - PEPT e o Regime Especial 
de Execução Forçada - REEF. Segundo o art. 12 da mencionada Resolução 
Administrativa, a reunião de execuções em face do devedor ou devedores será 
processada pelo Centro de Execução e de Pesquisa Patrimonial, sem prejuízo da 
atuação, no mesmo sentido, em cada unidade jurisdicional, excepcionalmente e 
observados os limites de sua competência funcional e as particularidades de cada caso 
concreto. Ao ser instaurado o Procedimento de Reunião de Execuções, em qualquer 
uma das modalidades, expedir-se-á ofício às varas do trabalho do Tribunal.

São atribuições do Juiz Coordenador do CEPP, centralizador do Procedimento da 
Reunião de Execuções (PRE): I - acompanhar o processamento do PRE, na modalidade 
PEPT, mantendo comunicação com o Tribunal Pleno para gestão do procedimento; II - 
promover de ofício a identificação dos grandes devedores e, se for o caso, dos 
respectivos grupos econômicos, no âmbito do Tribunal Regional, cujas execuções 
poderão ser reunidas para processamento conjunto através da instauração do Regime 
Especial de Execução Forçada (REEF); III - coordenar ações e programas que visem à 
efetividade da execução no âmbito do Tribunal. O CEPP poderá realizar todos os atos 
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inerentes à fase de cumprimento do título executivo, incluindo a realização de 
audiências, bem como a efetivação de penhora, alienação dos bens, satisfação dos 
créditos e extinção da execução.

O Plano Especial de Pagamento Trabalhista - PEPT - tramitará inicialmente no CEPP, 
para posterior apreciação pelo Tribunal Pleno. Ele tem por objeto viabilizar o 
pagamento parcelado do débito, sempre que o executado não possuir capacidade 
financeira de arcar com a dívida consolidada sem comprometer a continuidade da 
atividade econômica. O devedor interessado em realizar um PEPT deverá fazer o 
requerimento inicial junto a qualquer dos processos judiciais em trâmite nas varas do 
trabalho, através do PJe, devendo o juiz da unidade movimentar esse processo para o 
ambiente virtual do CEPP no prazo de 5 (cinco) dias úteis após o pedido.

O Juiz Coordenador do CEPP analisará preliminarmente o PEPT, em 10 dias úteis, se o 
devedor atendeu aos requisitos e, caso positivo, enviará o pedido para apreciação do 
Tribunal Pleno, acompanhado de decisão fundamentada a respeito do preenchimento 
das exigências constantes no artigo 18 da Resolução Administrativa n° 77/2021.

Já o Regime Especial de Execução Forçada tem por objeto unificar a busca, constrição e 
expropriação, com vistas ao adimplemento da dívida consolidada de devedor com 
relevante número de processos em fase de execução, como medida de otimização das 
diligências executórias mediante a utilização de processo piloto. O REEF poderá 
originar-se: I - do insucesso do Plano Especial de Pagamento Trabalhista (PEPT); II - por 
meio de requisição das Unidades Judiciárias de l9 e 29 graus do TRT24; III - por 
iniciativa do Centro de Execução e de Pesquisa Patrimonial. Caso a iniciativa seja do 
CEPP, o juiz da vara de origem poderá recusar a remessa dos autos, desde que já 
existam bens penhorados na data da instauração do REEF, sem prejuízo de que outros 
processos, inclusive do mesmo juízo e que não estejam garantidos pela referida 
penhora, integrem a reunião.

Instaurado o REEF, todos 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 Coordenador do 
CEPP, sendo que este resolverá todos os incidentes e ações incidentais referentes ao 
processo piloto, quanto aos atos praticados durante o REEF.

6.4. EVENTOS PROMOVIDOS EM PROL DA EXECUÇÃO TRABALHISTA 

(fonte: TRT24)

Em 2020, o Tribunal participou da 109 Semana Nacional de Execução Trabalhista, no 
período de 30/11/2020 a 4/12/2020. Os resultados obtidos foram os seguintes: 
audiências realizadas: 74; acordos homologados: 47; valores dos acordos 
homologados: R$16.324.229,64; leilões realizados: 24 (vinte quatro); valor arrecadado 
nos leilões: R$ 9.460.875,56; valor arrecadado com bloqueios efetivados (BACENJUD) - 
R$ 85.909,79.

Em 2021, o Tribunal participou da ll9 Semana Nacional de Execução Trabalhista, no 
período de 20/9/2021 a 24/9/2021. Os resultados obtidos foram os seguintes: 
audiências realizadas: 514; acordos homologados: 345; valores dos acordos 

154

Anexo 1 - ATA DA CORREIÇÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO NO PERÍODO DE 20 A 23 DE JUNHO DE 2022
3503/2022 - Terça-feira, 28 de Junho de 2022 Tribunal Superior do Trabalho



156

homologados: R$10.492.026,61; leilões realizados: 41 (quarenta e um); valor 
arrecadado nos leilões: R$ 5.176.899,75; valor arrecadado com bloqueios efetivados 
(BACENJUD) R$ 41.721.654,52.

6.5. CURSOS VOLTADOS À EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO (fonte: TRT24)

A Escola Judicial do Tribunal Regional do Trabalho da 24^ Região informou que 
ofereceu cursos voltados à efetividade da execução, conforme especificado abaixo:

ANO TEMA MODALIDADE PARTICIPANTES

2020 Execução no Processo do 
Trabalho após a Reforma 
Trabalhista

EAD Magistrados: 1

Servidores: 10

2020 Gestão Estratégica da
Execução Trabalhista

EAD Magistrados: 2

Servidores: 24

2020 Painel On-line Drops de
Execução: Temas
Tormentosos da Efetividade

EAD Magistrados: 0

Servidores: 3

2020 Tratamento dos Depósitos 
Judiciais: Projeto Garimpo 
(P turma)

EAD Magistrados: 0

Servidores: 27

2020 Tratamento dos Depósitos 
Judiciais: Projeto Garimpo 
(2^ turma)

EAD Magistrados: 0

Servidores: 27

2020 Sistemas para Pesquisas de 
Bens

EAD Magistrados: 16

Servidores: 40

2020 Sistemas para Pesquisas de 
Bens e Pessoas

EAD Magistrados: 1

Servidores: 35

2021 Processo de Execução - 
Módulo 2 Planejamento da 
execução com utilização das 
ferramentas de busca e 
penhora de bens do devedor

EAD Magistrados: 29

Servidores: 54
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e outras medidas processuais

2021 Sistema de Gestão de
Precatórios e RPVs - GPREC

EAD Magistrados: 0

Servidores: 36
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7. RESPONSABILIDADE INSTITUCIONAL

7.1. RECURSOS DE REVISTA (fonte: e-Gestão - consulta realizada em 

31/5/2022 - e TRT24)

2020 2021
2022

(até abril)

Interpostos 4.810 3.918 1.063

Despachados

Admitidos 214 181 37

Parcialmente Admitidos 88 213 77

Não Admitidos 5.461 3.351 855

TOTAL 5.763 3.745 969

Taxa de Admissibilidade

No TRT da 24^ Região 5,2% 10,5% 11,8%

No pequeno porte 11% 12,1% 11,8%

Média Nacional 14,7% 13,7% 14%

Pendentes

Exceto suspensos ou 
sobrestados

433 416 381

Suspensos ou 
sobrestados

408 339 318

TOTAL 841 755 679

No ano de 2021, dos 3.745 recursos de revista despachados pelo Tribunal Regional, 
181 foram admitidos, 213 admitidos parcialmente e 3.351 não admitidos. Dessa forma, 
89,5% dos recursos de revista despachados não foram admitidos. Esse percentual ficou 
acima da média de 86,3%, na 2^ Instância, no período.
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7.2. AGRAVO DE INSTRUMENTO (fonte: e-Gestão - consulta realizada 

em 31/5/2022 - e TRT24)

2020 2021 2022 (até abril)

Interpostos 4.682 3.086 781

Remetidos 4.628 3.682 833

Pendentes de Remessa 824 352 320

Em 2021, foram encaminhados ao TST 3.682 agravos de instrumento em recurso de 
revista, ou seja, a relação entre AIRR remetidos e RR não admitidos foi de 109,9%, esse 
percentual ficou acima da média de 99,1%, na 2^ Instância, no período.

7.3. PRAZO MÉDIO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO DE REVISTA - DA 

CONCLUSÃO ATÉ A PROLAÇÃO DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE (fonte: 

e-Gestão - consulta realizada em 31/5/2022 - e TRT24)

2020 2021 2022 (até abril)

No TRT da 24^ Região 31,2 dias 5,4 dias 3,0 dias

No pequeno porte 23,7 dias 22,8 dias 22,4 dias

Média Nacional 28,8 dias 31,8 dias 37,7 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-Gestão - consulta realizada em 31/5/2022 - e TRT24)

2020 2021 2022 (até abril)

No TRT da 242 Região 43,8 dias 9,5 dias 8,9 dias

No pequeno porte 100,9 dias 89,9 dias 62,6 dias

Média Nacional 81,1 dias 95,7 dias 77,6 dias

7.5. SETOR RESPONSÁVEL PELA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO DE 

REVISTA NO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO (fonte TRT24)

O Tribunal Regional do Trabalho da 24^ Região informou no questionário dinâmico que 
a admissibilidade do recurso de revista é realizada pelos servidores do Gabinete da 
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Presidência. Registrou que o referido setor, no ano de 2020, contava com 9 servidores; 
em 2021, passaram a ser 10 servidores; e, em 2022 (até abril), o quantitativo se 
manteve em 10 servidores.

Como medidas de gestão adotadas nos dois últimos anos para redução do resíduo de 
recursos pendentes de admissibilidade, o TRT24 citou a lotação temporária, em 2020, 
de dois assistentes dos Juízes Auxiliares do Gabinete do então Presidente, para 
reforçar o número de servidores na admissibilidade dos recursos de revista, além de 
ter havido o incremento da meta diária de propostas de decisões de admissibilidade 
por servidor.

Consignou que, a partir de 28/7/2021, todos os servidores do Gabinete do atual 
Presidente passaram a elaborar minutas de decisão de admissibilidade de recursos de 
revista, com a colaboração de duas estagiárias.

A partir de janeiro de 2022 uma servidora da Vice-Presidência e o assistente de um dos 
Juízes Auxiliares da Presidência passaram a elaborar minutas de admissibilidade de RR. 
A partir de 15/3/2022 uma servidora da Secretaria Geral da Presidência/Corregedoria 
passou a colaborar na análise dos pressupostos extrínsecos dos recursos de revista. Em 
síntese, trabalham diretamente nos recursos de revista 10 servidores lotados no 
gabinete da Presidência, duas estagiárias e mais 3 servidores de outros setores.

7.5.1. METODOLOGIA DE TRABALHO (DISTRIBUIÇÃO, MOVIMENTAÇÃO, ANÁLISE, 
REVISÃO, GESTÃO, PRODUTIVIDADE)

Por meio do questionário dinâmico, o TRT24 informou que a distribuição é feita por 
um assessor, que também controla a produtividade diretamente no PJe, tendo em 
vista que cada processo tem o seu responsável no sistema a partir da distribuição. 
Esclareceu que os servidores têm o prazo de 10 dias para a elaboração da minuta.

A movimentação, a gestão, a remessa, o sobrestamento e o controle estatístico são 
realizados pela chefe de gabinete, com o auxílio de duas servidoras do setor 
administrativo.

A análise dos pressupostos intrínsecos fica sob a responsabilidade dos assistentes e do 
assessor, os quais elaboram minutas de decisões de admissibilidade dos recursos de 
revista. Os pressupostos extrínsecos dos recursos de revista são analisados pelos 
servidores administrativos e pelas estagiárias, que também têm a atribuição de 
elaborar o arquivo no word. A correção e revisão das decisões, por sua vez, ficam a 
cargo do assessor, sem prejuízo da análise final pelo Presidente.

O TRT24 registrou que, diariamente, o assessor realiza o controle de produtividade da 
equipe no sistema PJe, no qual ficam registradas as datas, assim como os dados dos 
processos e dos respectivos responsáveis. Informou que eventual dificuldade 
enfrentada pelos assistentes é ¡mediatamente levada ao conhecimento do assessor 
para as providências cabíveis. Consignou que o controle também é feito a partir do 
PDF dos processos distribuídos em pastas individualizadas de cada servidor no 
ambiente do gabinete. Assegurou, por fim, que, após o retorno dos feitos do CEJUSC 2, 
não há acúmulo de processos na unidade para elaborar as propostas de decisão de 
admissibilidade.
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7.5.2. PRAZO MÉDIO PARA A ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE REVISTA

Conforme esclarece o Tribunal Regional, quando o processo é inicialmente 
movimentado para o setor responsável pela admissibilidade de recurso de revista há a 
imediata conclusão para a decisão.

Informou que, antes da análise da admissibilidade, os recursos de revista interpostos 
são encaminhados ao CEJUSC 2 para tentativa de conciliação nos termos do art. 180, § 
l9, do Regimento Interno do TRT24. Havendo conciliação os autos são encaminhados à 
origem, porquanto prejudicado o exame do recurso de revista. Não havendo 
conciliação, o feito retorna para a elaboração de minuta de decisão de admissibilidade. 
Esclarece, ainda, que há um prazo de permanência do processo no CEJUSC 2, com a 
finalidade de buscar conciliação entre as partes. Assegura que, assim que retorna à 
assessoria da Presidência, a minuta é elaborada.

Consignou que, após o retorno do CEJUSC 2, a maioria dos processos permanece no 
gabinete por, no máximo, 20 dias (distribuição, elaboração da minuta de 
admissibilidade, revisão pelo assessor e liberação no sistema pelo Presidente). O 
TRT24 destacou, contudo, que muitos são liberados em menos de 5 (cinco) dias e, 
excepcionalmente, nos casos com temas complexos e/ou vários tópicos, o prazo de 20 
dias pode ser superado, sempre com ciência do assessor.

No ano de 2020, o Tribunal Regional registrou o prazo médio de 44 dias da chegada do 
processo no órgão competente até a prolação da decisão de admissibilidade dos 
recursos de revista para o TST; já os tribunais de idêntico porte registraram prazo 
médio de 101 dias e a média nacional ficou em 81 dias. Em 2021, o TRT24 registrou o 
prazo médio de 9 dias e, no mesmo período, os tribunais de pequeno porte 
registraram prazo médio de 89 dias e a média nacional foi de 96 dias. No ano de 2022 
(até abril), os gráficos demonstram que o Tribunal Regional registrou o prazo médio de 
9 dias, enquanto os tribunais do mesmo porte registraram prazo médio de 63 dias e a 
média nacional foi de 78 dias.

Com relação ao prazo médio da conclusão até a prolação da decisão de 
admissibilidade, foi registrado o prazo médio de 31 dias no ano de 2020; já os tribunais 
de pequeno porte apresentaram prazo médio de 27 dias e a média nacional, por sua 
vez, foi de 29 dias. No ano de 2021, o TRT24 registrou o prazo médio de 5 dias e, nesse 
período, os tribunais de mesmo porte apresentaram prazo médio de 23 dias e a média 
nacional foi de 32 dias. No ano de 2022 (até abril), o Tribunal Regional apresentou 
prazo médio de 3 dias, enquanto os tribunais de mesmo porte apresentaram prazo 
médio de 22 dias e a média nacional foi de 38 dias.

7.5.3. PROCEDIMENTO ADOTADO EM CASO DE JUÍZO POSITIVO DE 
ADMISSIBILIDADE

Informou o TRT24 que, em caso de juízo positivo de admissibilidade, sendo recebido 
ou parcialmente recebido o recurso de revista, a parte contrária é intimada para 
apresentar contrarrazões no prazo legal, com a determinação de posterior 
encaminhamento ao Colendo Tribunal Superior do Trabalho, apresentadas ou não as 
contrarrazões. Acrescentou que o Tribunal Regional observa o mesmo procedimento 
para os casos de recursos adesivos.
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7.5.4. CRITÉRIOS DE PRECEDÊNCIA E DE PREFERÊNCIAS LEGAIS NA ANÁLISE DOS 
RECURSOS

O TRT24 informou que observa os critérios de precedência e de preferências legais no 
exame de admissibilidade dos Recursos de Revista.

7.5.5. SOBRESTAMENTOS DAS MATÉRIAS SUBMETIDAS À REPERCUSSÃO GERAL E 
AOS RECURSOS REPETITIVOS

O TRT24 informou que a determinação de sobrestamento dos processos que versem 
sobre questões submetidas à repercussão geral e sobre controvérsia de caráter 
repetitivo ocorre a partir da divulgação da decisão de afetação proferida pelo TST, STJ 
ou STF.

Acrescentou que o sobrestamento do feito ocorre apenas no tocante ao tema afetado, 
com a continuidade do julgamento em relação aos demais temas sem vinculação com 
a decisão dos Tribunais Superiores. No caso de tema único o processo é sobrestado.

O Tribunal Regional registrou que realiza o efetivo controle dos processos sobrestados, 
por meio sistematizado, dotado de ferramenta geradora de relatórios. Acrescentou 
que os processos pendentes de juízo de admissibilidade são atribuídos ao acervo 
"Minutar Despacho/Decisão". E, quando admitidos, os processos ficam no acervo 
"ANALISAR E ASSINAR".

Consignou, ainda, que a retirada do sobrestamento para efetivação de novo juízo de 
conformidade é realizada a partir do julgamento do tema pelo TST, pelo STJ ou pelo 
STF.

7.6. RECORRIBILIDADE INTERNA E EXTERNA (fontes: e-Gestão - 

consulta realizada em 31/5/2022 - e Setor de estatística do TST)

No ano de 2021, a recorribilidade interna foi da ordem de 23,9%. Foram interpostos 
2.682 recursos internos, considerando agravos, agravos regimentais e embargos de 
declaração, em 11.215 acórdãos publicados e decisões monocráticas publicadas. Nesse 
cálculo foram desconsiderados 2.882 recursos internos publicados. No ano de 2020, a 
recorribilidade interna foi de 29,8%.

No ano de 2021, a recorribilidade externa foi da ordem de 35,3%. Foram interpostos 
3.991 recursos de revista e recursos ordinários em 11.296 acórdãos publicados e 
decisões monocráticas publicadas. Nesse cálculo foram desconsiderados 2.801 
embargos de declaração publicados. No ano de 2020, a recorribilidade externa foi de 
46,9%.

No ano de 2021, os recursos encaminhados para o TST totalizaram 3.922 processos, 
1,1%, em relação ao total de recursos, no País; sendo 59 recursos ordinários, 3.682 
agravos de instrumento em recursos de revista e em recursos ordinários e 181 
recursos de revista.
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7.7. REFORMA DE DECISÕES PELO TST (fonte: Sistema de Apoio à 

Decisão - TST)

7.7.1. RECURSOS DE REVISTA

2020 2021 2022 (até 
abril)

RR providos (ainda que parcialmente) 166 388
1

143

RR julgados 359 475
i

176

Taxa de Reforma da Decisão

No TRT da 24^ Região 46,2% 81,7%
i

81,3%

No pequeno porte 42,5% 61,3%
i

61,8%

Média Nacional 45,2% 61,5%
i

66,6%

No ano de 2021, dos 475 recursos de revista julgados pelo TST, 388 foram providos, 
ainda que parcialmente, portanto, a taxa de reforma das decisões proferidas pelo 
regional nos recursos de revista foi de 81,7%; esse percentual ficou acima da média de 
61,5%, na 25 Instância. O TRT24 registrou a 2- maior taxa de reforma da decisão dos 
recursos de revista, no país, e a 2^ maior taxa, considerando somente os tribunais 
regionais de mesmo porte, no período.

7.7.2. AGRAVOS DE INSTRUMENTO

2020 2021
2022 (até 

abril)

AIRR providos (ainda que parcialmente) 168 228 141

AIRR julgados 2.362 3.253 729

Taxa de Reforma da 
Decisão

No TRT da 24a Região 7,1% 7% 19,3%

No pequeno porte 8% 5,2% 6,3%
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Média Nacional 7,9% 4,8% 6,5%

Em 2021, o percentual de provimento dos agravos de instrumento em recurso de 
revista no TST foi de 7%; esse percentual ficou acima da média nacional, de 4,8%, e dos 
tribunais de pequeno porte, 5,2%, no período. No ano de 2022 (até abril), o percentual 
de provimento dos agravos de instrumento em recurso de revista oriundos do TRT24 
foi de 19,3%, acima da média nacional, que está em 6,5% e da média de tribunais de 
mesmo porte, em 6,3%, até o momento.

7.8. INCIDENTES DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA, 

INCIDENTES DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS E INCIDENTES 

DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA (fonte: TRT24)

O TRT24, no questionário dinâmico, informou possuir normatização interna, atualizada 
à luz do CPC/2015, disciplinando os meios necessários para garantir a uniformização de 
sua jurisprudência, bem como sobre a forma de processamento dos incidentes de 
demandas repetitivas (IRDR) e de assunção de competência (IAC). Destacou que as 
regras sobre a referida matéria estão previstas nos arts. 145, 145-A a 145-J, os quais 
disciplinam a Arguição de Divergência (procedimento de estabilização da 
jurisprudência, previsto em substituição ao anterior IUJ - art, 926 do CPC); os arts. 146, 
146-A a 146-J, os quais disciplinam o IRDR; e o art 146-K, que regula o IAC, todos do 
seu Regimento Interno.

7.8.1. INCIDENTES DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS

Por meio do questionário dinâmico, o Tribunal Regional informou que instaurou as 
seguintes Arguições de Divergência:

1. Arguição de Divergência 0024194-75.2020.5.24.0000. Processo instaurado em 
23/6/2020. Processo solucionado em 27/8/2020 com a fixação da seguinte 
tese: "É válida a citação da executada por intermédio de seu representante 
legal, devidamente constituído nos autos, não acarretando em nulidade 
processual a ausência de notificação nos moldes estabelecidos pelo art. 880 da 
CLT";

2. Arguição de Divergência 0024243-19.2020.5.24.0000. Processo instaurado em 
28/7/2020. Processo solucionado em 25/3/2021 com a fixação da seguinte 
tese: "os juros de mora devidos ao empregado, para trabalho prestado a partir 
de 5.3.2009, têm por base de cálculo o valor bruto da condenação, após 
deduzido o importe destinado à previdência, pois os juros moratórios, devidos 
à previdência,têm disciplina específica e serão arcados exclusivamente pelo 
empregador, inclusive quanto à cota retida do trabalhador, restando, neste 
ponto, superada a Súmula 200 do TST por evolução legislativa";

3. Arguição de Divergência 0024353-18.2020.5.24.0000. Processo instaurado em 
22/9/2020. Processo solucionado 18/3/2021 com a fixação da seguinte tese: 
"A condenação em honorários alcança o sucumbente beneficiário da 
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gratuidade, sem restrições, independentemente da existência ou não de 
créditos capazes de suportar a despesa. A exigibilidade, própria da fase 
executiva, é que comporta decisão pela suspensão, integral ou parcial, inclusive 
por limitação de percentual de créditos conquistados em juízo (na própria ação 
ou em outra), mediante exame das circunstâncias particulares de cada caso". 
No banco de dados constante no link 
https://www.trt24.jus.br/documents/20182/1039639/Teses+Jur%C3%ADdicas 
+Prevalecentes+-+atualizado+em+23.02.2022, acessado em 04.06.2022, consta 
a informação de que a tese encontra-se suspensa;

4. Arguição de Divergência 0024010-85.2021.5.24.0000. Processo instaurado em 
26.01.2021. Processo solucionado, sem a fixação de tese;

5. Arguição de Divergência 0024064-51.2021.5.24.0000. Processo instaurado em 
22/3/2021. Processo solucionado em 18/11/2021 com a fixação da seguinte 
tese: "Nos casos de responsabilidade do empregador por doença/acidente, a 
existência do SUS e a universalidade de seu atendimento são irrelevantes, pois 
o princípio da reparação integral impõe ao empregador a obrigação de 
responder também pelas despesas futuras de tratamento (exegese da CF, 
artigo 75, XXVIII, e do CC/2002, artigos 944, 949 e 950, c/c a CLT, artigo 89, § 
l9)"; b) "A especificação da condenação em despesas para tratamento futuro 
exige solução caso a caso, em atenção aos limites do pedido e aos elementos 
que a instrução apresentar na fase de conhecimento. Presente indefinição que 
demande elementos além daqueles colhidos na fase de conhecimento - 
bastantes para conclusão sobre a existência da obrigação, mas insuficientes 
para delimitá-la -, a especificação deve ser relegada para a liquidação, pela 
modalidade que o caso reclame (exegese da CLT, art. 879, caput e do CPC, art. 
509, I e II c/c CC/2002, art. 946), sem prejuízo da possibilidade de definição, na 
própria fase de conhecimento, nas hipóteses em que houver elementos 
suficientes, submetidos ao contraditório regular, especialmente nas situações 
envolvendo urgência (CPC, artigo 49, e CF, artigo 59,LXXVIII)";

6. Arguição de Divergência 0024108-70.2021.5.24.0000. Processo instaurado em 
29/4/2021. Processo solucionado em 18/11/2021 com a fixação da seguinte 
tese: "Nos casos de responsabilidade do empregador por doença/acidente, a 
base de cálculo da indenização por incapacidade laborai (lucros cessantes e/ou 
pensão) é regida pelo princípio da reparação integral, o qual impõe base de 
cálculo equivalente a todas as parcelas com natureza salarial pagas com 
habitualidade, inclusive 139 salário e o terço adicional de férias (exegese da CF, 
artigo 79, XXVIII, do CC/2002, artigos 944, caput, 949 e 950, e da CLT, artigo 82, 
§ 1-), observando-se os limites dos pedidos da inicial";

7. Arguição de Divergência 0024122-54.2021.5.24.0000. Processo instaurado em 
11/5/2021. Processo solucionado em 18/11/2021 com a fixação da seguinte 
tese: "O valor indicado na dedução do pedido mediato quantificável (CLT, 840, 
§ 15) é líquido e limita o montante da condenação (CPC, 492), salvo se houver 
expressa ressalva, na petição inicial de que foi arbitrado por estimativa";
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8. Arguição de Divergência 0024220-39.2021.5.24.0000. Processo instaurado em 
20/7/2021. Processo solucionado em 18/11/2021 com a fixação da seguinte 
tese: "I - O tempo de espera do transporte fornecido pelo empregador ao 
empregado para deslocamento no trecho residência-trabalho e vice-versa, que 
ultrapasse 10 (dez) minutos diários, deve ser computado na jornada de 
trabalho, desde que este seja o único meio de transporte disponível. II - A 
deliberação neste incidente se limita ao exame do tempo de espera ocorrido 
até 10.11.2017, não havendo emissão de tese a partir do início de vigência da 
Lei n. 13.467/2017";

9. Arguição de Divergência 0024231-68.2021.5.24.0000. Processo instaurado em 
3/8/2021. Processo solucionado em 18/11/2021 com a fixação da seguinte 
tese: "São devidos honorários advocatícios em decorrência de sucumbência em 
reconvenção oferecida posteriormente à vigência da Lei n.9 13.467/2017, ainda 
que a ação principal tenha sido ajuizada anteriormente";

10. Arguição de Divergência 0024262-88.2021.5.24.0000. Processo instaurado em 
2/9/2021. Processo solucionado, sem a fixação de tese;

11. Arguição de Divergência 0024276-72.2021.5.24.0000. Processo instaurado em 
10/9/2021. Processo solucionado, sem a fixação de tese;

12. Arguição de Divergência 0024388-41.2021.5.24.0000. Processo instaurado em 
21/10/2021. Processo solucionado, sem a fixação de tese;

13. Arguição de Divergência 0024417-91.2021.5.24.0000. Processo instaurado em 
24/11/2021. Processo solucionado em 10/2/2022 com a fixação da seguinte 
tese: A) "O Município de Coxim-MS é responsável subsidiário pela satisfação 
das obrigações devidas pela Fundação Estatal de Saúde do Pantanal - FESP". B) 
"São nulos os contratos de trabalho mantidos pela Fundação Estatal de Saúde 
do Pantanal após 15.10.2011 sem a realização de prévio concurso público, 
entabulados com fulcro na Lei n.9 1.435/2009 e LC n.9 102/2009, por ofensa ao 
art. 37, II da CF/1988. Reconhecida a nulidade, são devidos aos trabalhadores 
apenas o pagamento da contraprestação pactuada, em relação ao número de 
horas trabalhadas, respeitado o valor da hora do salário mínimo, e os valores 
referentes aos depósitos do FGTS";

14. Arguição de Divergência 0024023-50.2022.5.24.0000. Processo instaurado em 
26/1/2022. Processo solucionado, sem a fixação de tese;

15. Arguição de Divergência 0024109-21.2022.5.24.0000. Processo instaurado em 
1/4/2022. Processo pendente de julgamento;

16. Arguição de Divergência 0024121-35.2022.5.24.0000. Processo instaurado em 
11/4/2022. Processo pendente de julgamento;

17. Arguição de Divergência 0024148-18.2022.5.24.0000. Processo instaurado em 
25/4/2022. Processo pendente de julgamento;

18. Arguição de Divergência 0024150-85.2022.5.24.0000. Processo instaurado em 
26/4/2022. Processo pendente de julgamento;
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O Tribunal Regional também informou que instaurou os seguintes Incidentes de 
Resolução de Demandas Repetitivas:

1. IRDR 0024020-32.2021.5.24.0000. Processo instaurado em 8/2/2021. Processo 
pendente de julgamento;

2. IRDR 0024026-39.2021.5.24.0000. Processo instaurado em 12/2/2021. 
Processo solucionado, sem a fixação de tese.

O TRT24 noticiou, ainda, a instauração do IAC 0024187-49.2021.5.24.0000. O processo 
foi instaurado em 28/6/2021 e está pendente de julgamento.

7.9. NÚCLEO DE GERENCIAMENTO DE PRECEDENTES (fonte: TRT24)

O Tribunal Regional do Trabalho da 249 Região, por meio do questionário dinâmico, 
informou que possui núcleo específico de gerenciamento de precedentes. Registrou 
que, por meio da Resolução Administrativa n9 152/2020 foi criada a Divisão de 
Recursos e Precedentes e pela Resolução Administrativa n9 150/2020 foi instituído o 
Núcleo de Gerenciamento de Precedentes e de Ações Coletivas - NUGEPNAC.

No art. I9 da mencionada Resolução Administrativa n9 152/2020, foi prevista a 
transformação do Núcleo de Gerenciamento de Precedentes - NUGEP para Núcleo de 
Gerenciamento de Precedentes e de Ações Coletivas - NUGEPNAC, vinculado à Vice- 
Presidência.

O art. 39 da Resolução Administrativa n9 152/2020, por sua vez, criou, na estrutura 
organizacional da Secretaria Judiciária, a Divisão de Recursos e Precedentes - DRP e o 
Gabinete de Apoio à Divisão de Recursos e Precedentes - GADRP. Segundo consignado 
pelo TRT24 no questionário dinâmico, as referidas unidades compõem a estrutura do 
NUGEPNAC.

O art. 29 da Resolução Administrativa n9 150/2020 prevê que as atividades do 
NUGEPNAC serão supervisionadas pelo Vice-Presidente do Tribunal Regional do 
Trabalho da 249 Região e coordenadas por Comissão Gestora, composta pelos 
membros do Comitê de Uniformização de Jurisprudência. O referido Núcleo, 
atualmente é composto pelo Juiz Auxiliar, Maria Leonor Rocha; pela Secretária 
Judiciária, Luciana da Costa Higa; pelo Chefe da Divisão de Recursos e Precedentes, 
Elizângela de Souza Melo; e pela Chefe do Gabinete de Apoio à Divisão de Recursos e 
Precedentes, Adriana Espíndola.

O rol de atribuições encontra-se previsto no art. 59 da Resolução Administrativa n9 
150/2020, que dispõe:

Art. 59. O NUGEPNAC deverá zelar pelo atendimento às exigências 
das Resoluções n9. 235/2016 e n9 339/2020 do CNJ, podendo 
solicitar às demais unidades do Regional, com prioridade, a adoção 
das providências necessárias ao cumprimento desse papel. § l9. São 
atribuições do NUGEPNAC referentes ao Gerenciamento de 
Precedentes (Resolução 235/2016 do CNJ):
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I - informar ao NUGEP do CNJ e manter na página do tribunal na 
internet dados atualizados de seus integrantes, tais como nome, 
telefone e e-mail, com a principal finalidade de permitir a integração 
entre os tribunais do país, bem como enviar esses dados, observadas 
as competências constitucionais, ao STF, ao STJ e ao TST, sempre que 
houver alteração em sua composição;

II - uniformizar os procedimentos administrativos decorrentes da 
aplicação da técnica da repercussão geral, do julgamento de casos 
repetitivos, de incidentes de assunção de competência e das 
arguições de divergência, bem como orientar os órgãos julgadores e 
as unidades do Tribunal na gestão do acervo sobrestado, 
notadamente quanto à correta inserção dos andamentos 
pertinentes;

III - acompanhar os processos submetidos à técnica da repercussão 
geral, o julgamento de casos repetitivos, dos incidentes de assunção 
de competência e das arguições de divergência em todas as suas 
fases, providenciando a ampla e específica divulgação desses 
processos, bem como a alimentação do banco de dados que contém 
essas informações;

IV - gerir o banco de dados contendo as informações de repercussão 
geral, dos casos repetitivos, de incidentes de assunção de 
competência, das argüições de divergência e dos processos 
sobrestados, supervisionar a alimentação desse banco de dados e 
auxiliar os órgãos julgadores na gestão do acervo sobrestado;

V - informar a publicação e o trânsito em julgado dos acórdãos dos 
paradigmas para os fins dos artigos 985; 1.035, § 89; 1.039; 1.040 e 
1.041 do Código de Processo Civil;

VI - receber, compilar e transmitir ao NUGEP do CNJ os dados 
referentes aos recursos sobrestados no estado ou na região, 
conforme o caso, bem como nas turmas;

VII - comunicar ao NUGEP do CNJ a existência de processos com 
possibilidade de gestão perante empresas, públicas e privadas, bem 
como agências reguladoras de serviços públicos, para implementação 
de práticas autocompositivas.

§ 29. São atribuições do NUGEPNAC referentes ao Gerenciamento de 
Ações Coletivas (Resolução 339/2020 do CNJ):

I - uniformizar a gestão dos procedimentos decorrentes das ações 
coletivas, com protocolos estaduais, regionais ou por seção, a fim de 
alcançar efetividade processual e das decisões judiciais;

II - realizar estudos e levantamento de dados que subsidiem as 
políticas administrativas, judiciais e de formação relacionadas às 
ações coletivas e aos métodos de solução consensual de conflitos 
coletivos;

III - implementar sistemas e protocolos voltados ao aprimoramento 
da prestação jurisdicional e das soluções consensuais de conflitos de 
modo coletivo;
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IV - auxiliar os órgãos julgadores na gestão do acervo de ações 
coletivas;

V - informar ao CNJ os dados e informações solicitadas;

VI - manter atualizado o Cadastro Nacional de Ações Coletivas; e

Vil - manter, na página do Tribunal na internet, os dados e contatos 
atualizados de seus integrantes, visando a integração entre os 
tribunais do país e a interlocução com o CNJ.

O TRT24 informou que possui uma comissão gestora que supervisiona o NUGEPNAC, 
composta por 3 desembargadores. Registrou, aínda, que a aludida comissão tem se 
reunido semestralmente para definição e acompanhamento das medidas necessárias à 
gestão dos dados e do acervo de processos sobrestados em decorrência da 
repercussão geral, dos casos repetitivos e do incidente de assunção de competência.

Constatou-se, contudo, em pesquisa realizada no sítio eletrônico do Tribunal Regional, 
que foi editada a Resolução Administrativa n^ 62/2021, por meio da qual foi 
adicionado o § 39 ao art. 32 da Resolução Administrativa n^ 150/2020, segundo o qual 
as reuniões da Comissão Gestora do NUGEPNAC ocorrerão, no mínimo, a cada três 
meses.

Durante as atividades correicionais, apurou-se que foi realizada uma reunião no ano de 
2020 (em 19/6/2020) e três em 2021, ocorridas em 3/3/2021, 2/6/2021 e 20/8/2021. 
Não há notícias de reuniões ocorridas em 2022.

7.9.1. GERENCIAMENTO DE DEMANDAS REPETITIVAS E PRECEDENTES 
OBRIGATÓRIOS

Conforme registrado pelo Tribunal Regional, ele realiza a indicação do seu acervo a 
partir do tema de repercussão geral ou de recursos repetitivos, bem como de incidente 
de resolução de demandas repetitivas, conforme a classificação realizada pelos 
tribunais superiores ou pelo próprio Tribunal.

Consignou, ainda, que a informação ao público em geral e às unidades judiciárias, 
acerca do andamento dos recursos repetitivos, dos recursos submetidos ao rito da 
repercussão geral e dos incidentes de resolução de demandas repetitivas e de 
assunção de competência, é feita por meio do portal do Tribunal Regional na internet 
(Link: http://www.trt24.jus.br/web/guest/casos-repetitivos-e-precedentesl).

7.9.2. GERENCIAMENTO DE PROCESSOS SOBRESTADOS E DA ALIMENTAÇÃO DO 
BANCO NACIONAL DE DADOS DO CNJ

O Tribunal Regional informou que realiza o efetivo controle dos processos sobrestados, 
por meio sistematizado, dotado de ferramenta geradora de relatórios, bem como que, 
após a decisão de sobrestamento, realiza o lançamento sistêmico do andamento 
processual com base na tabela processual unificada do CNJ. Registrou que os 
processos pendentes de juízo de admissibilidade são atribuídos ao acervo "Minutar 
Despacho/Decisão" e quando admitidos ficam na tarefa "Analisar e Assinar".

Indicou que utiliza o sistema denominado NUGEP, satélite do PJe, alimentado pela 
Divisão de Recursos e Precedentes, subordinado à Secretária Judiciária.
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Quanto à retirada do sobrestamento, esta é feita a partir do julgamento do tema pelo 
TST, pelo STJ ou pelo STF, com a publicação da ata da sessão de julgamento. Esclareceu 
o TRT24 que a solução apontada variava conforme entendimento de cada magistrado, 
razão pela qual o Tribunal Pleno buscou solucionar, em IRDR, a seguinte questão: "qual 
a interpretação que deve prevalecer para o caput do art. 1040 do CPC (superação do 
sobrestamento tão logo publicado o resultado do julgamento ou somente após 
publicação do Acórdão)?"

O aludido IRDR, contudo, não foi admitido em relação ao tema - referido incidente foi 
admitido parcialmente e ainda está pendente de julgamento -, considerando que "[é] 
sólido o entendimento do STF de que os efeitos erga omnes (Lei n. 9.868/1999, 28, 
parágrafo único), ex tunc (Lei n. 9.868/1999, 27, caput) e vinculante (Lei n. 9.868/1999, 
28, parágrafo único) das decisões que declaram a constitucionalidade ou 
inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, iniciam-se com a publicação da ata da 
sessão de julgamento" - IRDR 0024020-32.2021.5.24.0000 - sessão de 18.11.2021 
(https://pje.trt24.jus.br/consultaprocessual/detalhe-processo/0024020- 
32.2021.5.24.0000/2 ).

O Tribunal Regional consignou, ainda, que disponibiliza em sua página na internet 
banco de dados pesquisável quanto aos casos repetitivos em trâmite no Tribunal, nos 
moldes da Resolução n2 235/2016 do CNJ. Indicou o link 
https://www.trt24.jus.br/web/guest/casos-repetitivos-e-precedentesl.
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8. PRECATÓRIOS E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR (RPVs)

8.1. NORMAS LOCAIS DE REGÊNCIA (fonte: TRT24)

As normas internas que regulamentam o pagamento de precatórios e requisições de 
pequeno valor no âmbito do TRT24 são: a Resolução Administrativa n9 40/1995 
(aprovação do Regulamento Geral do TRT da 249 Região, no qual constou pela primeira 
vez o Gabinete Especializado de Precatórios; Resolução Administrativa n9 7/2021 
(referendou a Portaria TRT GP n9 7/2021, que prorrogou a convocação do Exm9 Juiz 
Flávio da Costa Higa como Juiz Auxiliar da Presidência e alterou a convocação do Exm9 
Juiz Izidoro Oliveira Paniago para Juiz Auxiliar da Vice-Presidência); Resolução 
Administrativa n9 39/2022 (referendou e substituiu a Portaria TRT/GP n9 12/2022, que 
ditou alterações para o Regulamento Geral e a estrutura administrativa do Tribunal, 
modificando o Gabinete de Juízes Auxiliares - GJA, para instituição do Juízo Auxiliar de 
Conciliação em Precatórios); Resolução Administrativa n9 67/2022 (Disciplina, 
complementarmente, no âmbito da Justiça do Trabalho da 249 Região, a execução em 
face da Fazenda Pública). Provimento Geral Consolidado (Da Execução contra a 
Fazenda Pública: art. 169); Provimento Corregedoria n9 009/2021; Regimento Interno 
(Da Execução contra a Fazenda Pública: arts. 197 a 199); Portaria TJ/MS n9 296/2011 
(ato de constituição do Comitê Gestor das Contas Especiais). Portaria TJ/MS n9 
1987/2021, (composição atual do Comitê Gestor das Contas Especiais); Acordo de 
Cooperação Técnica firmado entre o TJ/MS e o TRT/249 Região.

8.2. ESTRUTURA E QUADRO DE PESSOAL (fonte: TRT24)

O TRT24 informou que a unidade responsável pelos precatórios é o Gabinete 
Especializado de Precatórios - GEP, que integra a Secretaria Judiciária. Acrescentou, 
ainda, que o artigo 205-A do Regulamento Geral dispõe que o GEP está 
funcionalmente vinculado à Presidência.

Ademais, consignou que ao Gabinete Especializado de Precatórios compete: auxiliar o 
Gabinete de Juízes Auxiliares da Administração e do Juízo Auxiliar de Conciliação em 
Precatórios - GJA/JACP nas atividades relacionadas à gestão e pagamento de 
precatórios; gerenciar todos os atos referentes à execução contra a Fazenda Pública; 
verificar a regularidade, registrar e autuar os precatórios e RPV's, bem como 
providenciar a inclusão na proposta orçamentária; lançar no sistema de precatórios do 
CSJT os precatórios dos órgãos da Administração Direta e Indireta da União que 
deverão constar da Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO; encaminhar ao CSJT e à 
Coordenadoria de Orçamento e Finanças do Tribunal a relação de RPVs a serem pagas 
no mês e de precatórios quando da descentralização de valores; elaborar estatísticas 
mensais e anuais referentes aos movimentos de precatórios e requisições de pequeno 
valor; encaminhar à área de TI, para inclusão no Sistema de Gestão de Precatórios do 
CNJ, a relação dos precatórios expedidos e pagos no ano; controlar o saldo das contas 
judiciais vinculadas aos repasses do TJ/MS e aos acordos em cumprimento no Tribunal.

A unidade possui os seguintes servidores: Carla Andréa Tedeschi Duro (Chefe do 
Gabinete Especializado de Precatórios, Técnico Judiciário, FC-5) e Rozeni Quintana 
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Villela (Chefe do Setor de Apoio ao Gabinete Especializado de Precatórios, servidora 
requisitada; Agente Administrativo, FC-3).

8.3. PROVIDÊNCIAS ADOTADAS PARA ADAPTAÇÃO ÀS NORMAS DA 

RESOLUÇÃO CNJ 303 E CSJT 314 (fonte: TRT24)

O TRT24 informou que, em vistas a se adaptar às normas da Resolução CNJ n^ 
303/2019, adotou as seguintes providências:

a Implantação e utilização do sistema eletrônico GPrec (Outubro de 2020); expedição 
de ofício precatório e de RPV autônomos em relação aos honorários sucumbenciais; 
confecção de mapa anual de precatórios; atualização da regulamentação interna 
acerca da matéria, de acordo com as normas da referida resolução; liberação dos 
valores dos precatórios e das RPVs federais aos beneficiários finais (por meio de alvará 
eletrônico - transferência para a conta bancária indicada nos autos) diretamente pelo 
Presidente do Tribunal; inclusão de informações complementares no sítio eletrônico 
do TRT da 24^ Região, inclusive viabilizando o acesso aos links disponíveis no portal do 
TJ/MS que contêm informações relativas aos entes devedores inseridos no regime 
especial de pagamento de precatórios.

8.4. DO FLUXO DE PROCEDIMENTOS DA EXPEDIÇÃO DA REQUISIÇÃO 

ATÉ O PAGAMENTO (fonte: TRT24)

O TRT24 informou que atualiza o valor de todos os precatórios antes da requisição ao 
ente público devedor. O GEP acrescentou que, em se tratando de precatórios em que 
os devedores são o Estado, os municípios ou EBCT, logo após o recebimento dos autos, 
o ofício requisitório é expedido ao ente devedor, via PJe. Em seguida, depois do dia 3 
de abril, a comunicação é encaminhada, via postal (com AR) ou em mãos (com 
protocolo de recebimento), com planilha contendo todos os precatórios apresentados 
até 2 de abril, com os valores atualizados. No caso dos entes inseridos no regime 
especial, aguarda-se a data de 3 de abril para o encaminhamento de ofício ao TJ/MS 
com planilha contendo todos os precatórios apresentados até 2 de abril, com os 
valores atualizados. Por fim, em se tratando de precatórios em que a devedora é a 
União (administração direta e indireta), após despachados os autos, aguarda-se a 
abertura do sistema para inclusão na proposta orçamentária e para o 
encaminhamento, via postal (com AR), ao executado, de ofício com planilha contendo 
todos os precatórios apresentados até 2 de abril, com os valores atualizados. Também 
informou que os valores requisitados são depositados em conta da CEF ou do Banco do 
Brasil.

Além disso, consignou que o procedimento se inicia com o cadastro no GPREC, pelas 
respectivas Varas de origem, que os enviam ao Gabinete Especializado de Precatórios - 
GEP. O GEP faz a conferência. Em caso de irregularidade, o expediente é devolvido à 
Vara de origem em diligência. Caso não haja nenhuma irregularidade formal, o 
processo é validado e enviado, no PJe 1$ grau, ao posto avançado "Gabinete 
Especializado de Precatórios". Ato contínuo, autua-se o precatório ou a RPV.
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No caso das RPVs federais (administração direta e indireta), após autuadas e 
despachadas (determinando-se as providências necessárias à requisição de recurso 
para o pagamento), têm o seu valor atualizado e são incluídas em planilha de 
solicitação de recursos financeiros encaminhada mensalmente à SEOFI/CSJT, por e- 
mail. Invariavelmente, no mesmo mês em que é feita a solicitação, o valor é 
disponibilizado, não ocorrendo a hipótese de não pagamento no prazo legal. Assim 
que a COF informa o recebimento do financeiro de RPV, é autorizado o pagamento. Os 
valores respectivos são então depositados em contas judiciais e liberados ao 
beneficiário final por meio de alvará eletrônico. Por fim, quanto às requisições de 
pequeno valor em que é devedor o Estado de Mato Grosso do Sul, os municípios ou a 
EBCT, o mandado é expedido e encaminhado pela Vara do Trabalho diretamente ao 
ente público devedor. Uma vez não atendida a requisição no prazo de 60 (sessenta) 
dias, o juiz da execução determina o sequestro do valor, conforme disposto no art. 191 
do Provimento Geral Consolidado do TRT da 24- Região.

Por fim, registrou que o prazo médio entre a disponibilização dos recursos pelo 
devedor e a efetiva liberação ao credor é de 5 dias úteis no regime comum. No regime 
especial, o prazo médio entre a data do envio da guia/boleto para o TJ/MS e o efetivo 
repasse para o Tribunal é de 15 dias úteis. Já o prazo médio entre a data do repasse 
pelo TJ/MS e a efetiva disponibilização financeira ao beneficiário do precatório 
(depósito em conta bancária do credor) é de 7 dias úteis.

Após pedido de informações complementares, o TRT24 esclareceu que, até o início do 
cadastro dos precatórios/RPV's no PJe de 29 grau, em 30.5.2022, os expedientes eram 
devolvidos para as Varas do Trabalho sem despacho, com o registro no GPREC. 
Registrou que, atualmente, são proferidos despachos de devolução pelo Presidente do 
Tribunal. Além disso, consignou que o processo é cadastrado ¡mediatamente no PJe 2^ 
grau e, caso constatada alguma irregularidade, dá-se ciência do despacho à Vara 
mediante juntada de cópia no PJe 1$ grau, encaminhado para a Vara do Trabalho para 
adequação.

Por fim, cabe destacar que todos os precatórios recebidos pelo TRT24, até 2 de abril de 
2022, foram requisitados aos devedores até 30 de abril do corrente ano.

8.4.1. PADRONIZAÇÃO DO OFÍCIO PRECATÓRIO (fonte: TRT24)

O TRT24 informou que padronizou o ofício precatório conforme modelo disponível no 
GPREC que começou a ser utilizado a partir do mês de outubro de 2020. Acrescentou, 
ainda, que realiza elaboração individual dos ofícios precatórios e a expedição de ofício 
precatório autônomo em relação aos honorários sucumbenciais, como previsto, 
respectivamente, nos artigos 69, 79 e 89 da Resolução CNJ n9 303/2019.

8.4.2. INSCRIÇÃO DOS ENTES PÚBLICOS COM PRECATÓRIOS VENCIDOS NO BANCO 
NACIONAL DE DEVEDORES TRABALHISTAS - BNDT (fonte: TRT24)

O TRT24 afirmou que inclui no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas (BNDT) os 
entes públicos do regime comum que apresentam precatórios vencidos ou em atraso, 
conforme recomendação feita na correição ordinária anterior. O GEP justifica, 
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contudo, que até o momento não foi necessária a inscrição de entes públicos do 
regime comum no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas pelas seguintes razões:

a) todos os precatórios com vencimento nos exercícios anteriores a 2021 estavam 
sendo pagos de forma parcelada, observado que todos foram quitados dentro 
do exercício de 2021;

b) quanto aos precatórios com vencimento no exercício de 2021, havia somente 2 
do município de Campo Grande, 1 do município de Aquidauana e 1 do 
município de Ribas do Rio Pardo pendentes de pagamento em dezembro de 
2021. No entanto, todos eles foram quitados logo no início do corrente ano, 
não tendo sido necessário tomar nenhuma providência por parte deste 
Regional;

c) Ainda, registrou que há 1 precatório com vencimento em 2021, da Fundação de 
Saúde do Município de São Gabriel do Oeste, que está sendo pago de forma 
parcelada, nos termos do artigo 100, § 20, da Constituição Federal, observado 
que a primeira parcela foi paga em novembro de 2021, não havendo falar, 
portanto, em inadimplência.

Portanto, o TRT24 concluiu que com exceção do precatório citado na alínea "c", que 
está sendo pago de forma parcelada, nenhum ente público do regime comum 
apresenta precatório vencido ou em atraso neste Tribunal.

Em relação ao regime especial, afirmou que a orientação é para inclusão no Banco 
Nacional de Devedores Trabalhistas (BNDT). Contudo, afirma que, até o momento, não 
foi necessária a inscrição, tendo em vista que os entes públicos que optaram pelo 
regime especial repassam tempestivamente e de forma regular os valores devidos, 
encontrando-se, portanto, adimplentes com os pagamentos mensais.

8.5. TRANSPARÊNCIA (fonte: TRT24)

O TRT24 informou observar 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://www.trt24.jus.br/web/guest/precatorios-pendentes-de- 
pagamento. O Tribunal afirmou que a divulgação da lista de ordem dos precatórios 
passou a observar a vedação de veicular dados relativos à identificação dos 
beneficiários, cumprindo recomendação da Correição Ordinária anterior, desde 
fevereiro de 2022. O Tribunal afirmou 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.

8.6. DÍVIDA CONSOLIDADA DOS ENTES PÚBLICOS EM 2020 E 2021 

(fonte: TRT24)
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A dívida consolidada, ao tempo da apuração aqui exposta, era composta da seguinte 
forma: (a) pelo saldo devedor de precatórios existentes em 31 de dezembro, (b) pelos 
precatórios requisitados entre 2 de julho do ano anterior ao ano de referência e Io de 
julho do ano de referência, atualizado em 31 de dezembro deste mesmo ano, e (c) 
pelas amortizações informadas pelo ente devedor a título de compensação de tributos, 
excluídos, todavia, os precatórios suspensos sem ordem de provisionamento. Partindo 
desta definição, informou o TRT21 a dívida consolidada dos entes públicos para os 
anos de 2020 e 2021 conforme segue:

DÍVIDA CONSOLIDADA 
2020

UNIÃO FEDERAL 
(Administração Direta 

e Indireta)

Vencimento Regime
Quantidade de 

precatórios
Valor total devido

Dívida Consolidada em 
31/12/2020

Geral 7 1.326.873,66

Dívida Consolidada em 
31/12/2021

5 1.001.802,70

DÍVIDA CONSOLIDADA 
2020

EBCT

Vencimento Regime
Quantidade de 

precatórios
Valor total devido

Dívida Consolidada em 
31/12/2020

Geral 6 687.448,88

Dívida Consolidada em 
31/12/2021

Geral 2 214.020,31

DÍVIDA CONSOLIDADA 
2020

ESTADO DO MATO 
GROSSO DO SUL

Vencimento Regime
Quantidade de 

precatórios
Valor total devido

2013 Especial 10 431.979,98

2014 Especial 15 719.405,15
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2015 Especial 13 1.130.438,24

2016 Especial 9 1.046.429,62

2017 Especial 14 1.589.957,91

2018 Especial 5 294.007,61

2019 Especial 12 558.149,30

2020 Especial 5 239.934,70

2021 Especial 12 1.064.958,67

Dívida Consolidada em 
31/12/2020

95 7.075.261,18

DÍVIDA CONSOLIDADA 
2021

ESTADO DO MATO 
GROSSO DO SUL

Vencimento Regime
Quantidade de 

precatórios
Valor total devido

2017 Especial 11 945.236,48

2018 Especial 6 220.244,53

2019 Especial 4 132.253,38

2020 Especial 3 195.139,21

2021 Especial 1 74.260,49

2022 Especial 3 110.986,43

Dívida Consolidada em 
31/12/2021

28 1.678.120,52

Município Regime
Quantidade de 

precatórios
Valor total devido

Água Clara Geral 2 28.984,16
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Dívida Consolidada em 
31/12/2020

2 28.984,16

Angélica Geral 1 645.302,82

Dívida Consolidada em 
31/12/2021

1 645.302,82

Aparecida do Taboado Geral 1 11.953,97

Dívida Consolidada em 
31/12/2020

1 11.953,97

Aquidauana Geral 1 244.453,74

Dívida Consolidada em 
31/12/2020

1 244.453,74

Aquidauana Geral 1 297.557,31

Dívida Consolidada em 
31/12/2021

1 297.557,31

Bandeirantes Geral 1 24.086,33

Dívida Consolidada em 
31/12/2020

1 24.086,33

Bataguassu Especial 2 79.857,05

Dívida Consolidada em 
31/12/2020

2 79.857,05

Batayporã Geral 1 17.073,69

Dívida Consolidada em 
31/12/2020

1 17.073,69

Bonito Geral 1 298.883,47
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Dívida Consolidada em 
31/12/2020

1 298.883,47

Campo Grande

Dívida Consolidada em 
31/12/2020

Geral 4 406.734,30

Dívida Consolidada em 
31/12/2021

Caracol Geral
1 95.206,24

1 454.848,63

Dívida Consolidada em 
31/12/2020

2 550.054,87

Chapadão do Sul Geral 1 374.824,95

Dívida Consolidada em 
31/12/2020

1 374.824,95

Coxim Geral 5 407.768,44

Dívida Consolidada em 
31/12/2020

5 407.768,44

Dourados Geral 11 238.308,37

Dívida Consolidada em 
31/12/2020

Geral 11 238.308,37

Dívida Consolidada em 
31/12/2021 Geral 9 310.776,16
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Guia Lopes da Laguna Geral 1 79.605,53

Divida Consolidada em 
31/12/2020

1 79.605,53

Ivinhema Geral 1 555.962,96

Divida Consolidada em 
31/12/2021

1 555.962,96

Mundo Novo Especial 1 84.688,23

Divida Consolidada em 
31/12/2020

Especial 1 84.688,23

Divida Consolidada em 
31/12/2021

Especial 1 38.127,57

Na vi raí

Geral

1 58.462,64

Divida Consolidada em 
31/12/2021

1 58.462,64

Nova Andradina

Geral

1 26.435,15

Divida Consolidada em 
31/12/2021

1 26.435,15

Geral

1 109.495,11

Ribas do Rio Pardo 1 49.827,71

1 66.241,16

Divida Consolidada em 
31/12/2020

1 2.984.850,39

Divida Consolidada em 
31/12/2021

1 2.805.031,68

São Gabriel do Oeste 
Fundação de Saúde do 

Municipio de

São Gabriel do Oeste -

Geral
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FUNSAUDE

Dívida Consolidada em 
31/12/2020

Geral 1 2.984.850,39

Dívida Consolidada em 
31/12/2021

Geral 1 2.805.031,68

Três Lagoas Geral

Dívida Consolidada em 
31/12/2020

Geral 1 19.962,27

Dívida Consolidada em 
31/12/2021

1 47.172,50

8.7. PRECATÓRIOS EXPEDIDOS E QUITADOS EM 2020, 2021 E 2022 (ATÉ 

28/02) (fonte: TRT24)

Conforme informações prestadas pelo TRT24, em 2020 foram expedidos (ano civil) 46 
precatórios, no valor total de R$ 4.070.211,97, e pagos pelo Tribunal 103 precatórios, 
no montante de R$6.314.501,4. Em 2021, por sua vez, foram expedidos (ano civil) 56 
precatórios, no valor total de R$ 4.318.231,92, e pagos 148 precatórios, no importe de 
R$ 11.138.057,26. Em 2022 (até 30/04), foram expedidos (ano civil) 48 precatórios, no 
valor total de R$ 2.827.086,06, e pagos pelo Tribunal 24 precatórios, no valor de R$ 
1.371.725,08. Por fim, o Tribunal informou a existência de 14 precatórios aguardando 
pagamento em 31/12/2021, no valor total de R$ 725.030,89, e 25 precatórios com 
prazo vencido em 30/04/2022, no valor total de R$4.438.984,5. Os quadros a seguir 
demonstram os precatórios expedidos e os montantes pagos em cada regime em 
2020, 2021 e 2022 (até 30/04):

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)

0 0 0 0

União (autarquias e 
fundações públicas)

2 180.199,41 0 0

Empresa Brasileira de 4 606.182,04 0 0
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Correios e Telégrafos

Estado(administração 
direta)

0 0 4 R$131.592,86

Estado (autarquias e 
fundações públicas)

0 0 1 R$107.498,65

Municípios(administr 
ação direta)

28 R$1.443.858,49 2 R$71.031,56

Total 34 2.230.239,94 7 310.123,07

PRECATÓRIOS PAGOS - 2020

Regime Geral 
de Pagamento 

(total de 
precatórios)

Valor (R$)

Regime Especial 
de Pagamento 

(total de 
precatórios)

Valor (R$)

União(administração 
direta)

0 0 0 0

União (autarquias e 
fundações públicas)

2 184.199,27 0 0

Empresa Brasileira de 
Correios e Telégrafos

4 630.183,23 0 0

Estado(administração 
direta)

0 0 23 2.310.460,48

Estado (autarquias e 
fundações públicas)

0 0 3 159.384,11

Municípios(administraç 
ão direta)

60 2.348.805,92 11 681.468,39

Total 66 3.163.188,42 37 3.151.312,98

PRECATÓRIOS EXPEDIDOS (ANO CIVIL) - 2020

Regime Geral 
de Pagamento 

(total de 
precatórios)

Valor (R$)

Regime 
Especial de 
Pagamento 

(total de

Valor (R$)
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precatórios)

União(administração 
direta)

3 711.505,61
0 0

União (autarquias e 
fundações públicas)

4 525.354,12
0 0

Empresa Brasileira de 
Correios e Telégrafos

4 524.956,12
0 0

Estado(administração 
direta)

0 0 7 674.254,50

Estado (autarquias e 
fundações públicas)

0 0 10 778.688,17

Municípios(administração 
direta)

14 735.560,00 4 119.893,45

Total 25 2.497.375,85 21 1.572.836,12

PRECATÓRIOS INCLUÍDOS NO ORÇAMENTO - 2021

Regime Geral de 
Pagamento 

(total de 
precatórios)

Valor (R$)

Regime 
Especial de 
Pagamento 

(total de 
precatórios)

Valor (R$)

União(administração 
direta)

1 240.007,04 0 0

União (autarquias e 
fundações públicas)

6 1.047.439,82 0 0

Empresa Brasileira de 
Correios e Telégrafos

6 703.839,62 0 0

Estado(administração 
direta)

0 0 6 548.175,60

Estado (autarquias e 
fundações públicas)

0 0 6 515.766,20

Municípios(administr 20 4.391.305,48 8 170.969,84
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ação direta)

Total 33 6.382.591,96 20 1.234.911,64

PRECATÓRIOS PAGOS - 2021

Regime Geral de 
Pagamento (total 
de precatórios)

Valor (R$)

Regime Especial 
de Pagamento 

(total de 
precatórios)

Valor (R$)

União(administração 
direta)

1 259.805,00 0 0

União (autarquias e 
fundações públicas)

5 792.153,10 0 0

Empresa Brasileira 
de Correios e 
Telégrafos

6 806.923,99 0 0

Estado(administraçã 
o direta)

0 0 65 3.666.695,39

Estado (autarquias e 
fundações públicas)

0 0 32 2.337.534,44

Municípios(administr 
ação direta)

32 3.097.510,71 7 177.434,63

Total 44 4.956.392,80 104 6.181.664,46

PRECATÓRIOS EXPEDIDOS (ANO CIVIL) - 2021

Regime Geral 
de Pagamento 

(total de 
precatórios)

Valor (R$)

Regime 
Especial de 
Pagamento 

(total de 
precatórios)

Valor (R$)

União(administração direta) 1 246.019,92 0 0

União (autarquias e 
fundações públicas)

1 78.356,34 0 0

Empresa Brasileira de 3 317.127,17 0 0
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Correios e Telégrafos

Estado(administração direta) 0 0 5 196.809,51

Estado (autarquias e 
fundações públicas)

0 0 30 1.713.168,01

Municípios(administração 
direta)

15 1.731.389,29 1 35.361,68

Total 20 2.372.892,72 36 1.945.339,20

PRECATÓRIOS INCLUÍDOS NO ORÇAMENTO - 2022 (até 30/04)

Regime Geral 
de 

Pagamento 
(total de 

precatórios)

Valor (R$)

Regime 
Especial de 
Pagamento 

(total de 
precatórios)

Valor (R$)

União(administração 
direta)

2 158.468,73 0 0

União (autarquias e 
fundações públicas)

3 763.249,66 0 0

Empresa Brasileira 
de Correios e 
Telégrafos

2 201.719,33 0 0

Estado(administraçã 
o direta)

0 0 6 370.761,93

Estado (autarquias e 
fundações públicas)

0 0 20 916.874,44

Municípios(administ 
ração direta)

22 1.770.977,95 1 35.713,32

Total 29 2.894.415,67 27 1.323.349,69

PRECATÓRIOS PAGOS - 2022 (até 30/04)

Regime Geral de 
Pagamento 

(total de
Valor (R$)

Regime Especial 
de Pagamento 

(total de
Valor (R$)
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precatórios) precatórios)

União(administração 
direta)

0 0 0 0

União (autarquias e 
fundações públicas)

0 0 0 0

Empresa Brasileira de 
Correios e Telégrafos

0 0 0 0

Estado(administração 
direta)

0 0 1 52.668,71

Estado (autarquias e 
fundações públicas)

0 0 14 725.030,89

Municípios(administraç 
ão direta)

8 553.454,16 1 40.571,32

Total 8 553.454,16 16 818.270,92

PRECATÓRIOS EXPEDIDOS (ANO CIVIL) - 2022 (até 30/04)

Regime Geral 
de Pagamento 

(total de 
precatórios)

Valor (R$)

Regime Especial 
de Pagamento 

(total de 
precatórios)

Valor (R$)

União (administração 
direta)

0 0 0 0

União (autarquias e 
fundações públicas)

2 217.014,16 0 0

Empresa Brasileira de 
Correios e Telégrafos

2 252.923,72 0 0

Estado(administração 
direta)

0 0 1 137.256,77

Estado (autarquias e 
fundações públicas)

0 0 21 1.249.333,77

Municípios(administraç 
ão direta)

22 970.557,64 0 0

Total 26 1.440.495,52 22 1.386.590,54
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PRECATÓRIOS AGUARDANDO PAGAMENTO (até 31/12)

Regime Geral 
de Pagamento 

(total de 
precatórios)

Valor 
(R$)

Regime Especial 
de Pagamento 

(total de 
precatórios)

Valor (R$)

União(administração 
direta)

0 0 0 0

União (autarquias e 
fundações públicas)

0 0 0 0

Empresa Brasileira de 
Correios e Telégrafos

0 0 0 0

Estado(administração 
direta)

0 0 0 0

Estado (autarquias e 
fundações públicas)

0 0 14 725.030,89

Municípios(administraç 
ão direta)

0 0 0 0

Total 0 0 14 725.030,89

PRECATÓRIOS COM PRAZO VENCIDO - 2022 (até 30/04)

Regime Geral 
de Pagamento 

(total de 
precatórios)

Valor 
(R$)

Regime 
Especial de 
Pagamento 

(total de 
precatórios)

Valor (R$)

União(administração 
direta)

0 0 0 0

União (autarquias e 
fundações públicas)

0 0 0 0

Empresa Brasileira de 
Correios e Telégrafos

0 0 0 0

Estado(administração 
direta)

0 0 21
1.319.460,48
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Estado (autarquias e 
fundações públicas)

0 0 3
193.464,59

Municípios(administraç 
ão direta)

1
2.926.059,43

0
0

Total 1 2.926.059,43 24 1.512.925,07

8.8. PRECATÓRIOS. PAGAMENTOS SUPERPREFERENCIAIS (fonte: 

TRT24)

O TRT24 informou que realizou os seguintes pagamentos de parcelas 
superpreferenciais nos anos de 2020, 2021, 2022 (até 30.04):

PAGAMENTOS SUPERPREFERENCIAIS - ANO DE 2020

Ente devedor
Regime Total de Precatórios Valor (R$)

Estado de MS (administração 
direta) Especial 7 338.994,96

Estado de MS (administração 
indireta) Especial 0 0

7 338.994,96

PAGAMENTOS SUPERPREFERENCIAIS - ANO DE 2021

Ente devedor Regime Total de Precatórios Valor (R$)

Estado de MS (administração 
direta) Especial 6 234.647,13

Estado de MS (administração 
indireta) Especial 2 213.931,00

8 448.578,13

PAGAMENTOS SUPERPREFERENCIAIS - ANO DE 2022 (até 30 de abril)

Ente devedor Regime Total de Precatórios Valor (R$)

Estado de MS (administração 
direta) Especial 1 52.668,71

Estado de MS (administração Especial 0 0
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indireta)

1 52.668,71

8.9. ENTES PÚBLICOS COM AS MAIORES DÍVIDAS EM PRECATÓRIO EM 

2020, 2021 E 2022 (ATÉ 28/02/2022) (fonte: TRT24)

O TRT24 informou os 5 (cinco) entes públicos com as maiores dívidas em precatório, 
com os respectivos valores, em 2020, 2021 e 2022 (até 30/04), a saber:

2020

Nome do Ente Número de 
Precatórios Valor devido (R$)

Estado de Mato Grosso do Sul 78 5.196.430,88

Fundação de Saúde do Município de São Gabriel - 
FUNSAUDE 1 2.984.850,39

Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos - 
AGESUL 3 794.032,84

Estado de Pernambuco 6 687.448,88

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos 2 619.816,11

2021

Nome do Ente Número de 
Precatórios Valor devido(R$)

Fundação de Saúde do Município de São Gabriel - 
FUNSAUDE 1 2.805.031,68

Estado de Mato Grosso do Sul 23 1.446.844,54

União Federal (PGFN) 3 827.033,50

Município de Angélica 1 645.302,82

Município de Ivinhema 1 555.962,96

2022 (até 30 de abril)

Nome do Ente Número de 
Precatórios Valor devido(R$)

Fundação de Saúde do Município de São Gabriel - 
FUNSAUDE 1 2.926.059,43

Estado de Mato Grosso do Sul 24 1.532.187,46
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2020

União Federal (PGFN) 3 837.695,87

Município de Angélica 1 653.777,51

DETRAN 12 634.632,96

8.10. PRECATÓRIOS COM PRAZO DE PAGAMENTO VENCIDO E 

VINCENDOS (fonte: TRT24)

Os seguintes entes públicos, tanto do regime comum como do especial, possuem 
precatórios vencidos e vincendos, com os respectivos valores:

PRECATÓRIOS VENCIDOS (SITUAÇÃO EM 30.04.2022)

Ente Público Regime
Quantidade de 

Precatórios
Valor total 

devido (R$)

Estado de Mato Grosso do Sul Especial 21 1.319.460,48

AGESUL Especial 1 113.840,38

UEMS Especial 2 79.624,21

Fundação de Saúde do Município de São Gabriel - 
FUNSAUDE Comum 1 2.926.059,43

25 4.438.984,50

PRECATÓRIOS VINCENDOS ■ A VENCER EM 2022 E 2023 (SITUAÇÃO EM 30.04.2022)

Ente Público Regime
Quantidade de 

Precatórios
Valor total 
devido (R$)

União Federal (PGFN) Comum 3 837.695,87
ANP Comum 2 222.949,09
DNIT Comum 1 87.525,86

IBAMA Comum 1 87.243,34
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Comum 5 609.705,09

Estado de Mato Grosso do Sul Especial 3 212.726,98
AGESUL Especial 7 421.448,42

DETRAN/MS Especial 12 634.632,96
SANESUL Comum 4 534.484,04

Município de Campo Grande Comum 10 382.329,65
Município de Angélica Comum 1 653.777,51

Fundação Estatal de Saúde de Aparecida do 
Taboado - FESAT

Comum 4 329.744,71

Município de Chapadão do Sul Comum 1 82.899,96
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Município de Corumbá Comum 1 176.268,89
Município de Dourados Comum 10 312.844,35

Fundação de Serviços de Saúde de Dourados Comum 2 128.487,09
Município de Ivinhema Comum 1 555.962,96
Município de Naviraí Comum 1 58.462,64

Município de Nova Andradina Comum 1 26.435,15
Município de Porto Murtinho Comum 4 126.537,67

Município de Ribas do Rio Pardo Comum 2 187.211,21
Município de Rio Brilhante Comum 1 77.391,56
Município de Três Lagoas Comum 1 47.172,50

78 6.793.937,50

8.11. 20 MAIORES PRECATÓRIOS PAGOS DESDE 2020 ATÉ 30 DE ABRIL

DE 2022 (fonte: TRT24)

O TRT24 apresentou as seguintes relações dos maiores precatórios desde 2020:

Nome do Ente Número do Precatório Valor devido

1. Fundação Estatal Jornalista Luiz Chagas de Rádio e 
Televisão Educativa de Mato Grosso do Sul - FERTEL

00004/2014
0111000-31.2002.5.24.0005 R$ 532.824,24

2. Fundação de Saúde do Município de São Gabriel do 
Oeste - FUNSAUDE

00042/2019
0024321-37.2015.5.24.0081 R$ 491.174,43

3. Município de Caracol
00031/2019

0024511-44.2017.5.24.0076 R$ 475.522,32

4. Município de Chapadão do Sul
00010/2020

0024671-28.2016.5.24.0101 R$ 398.986,99

5. Município de Nioaque
0000464-79.2012.5.24.0076
0000464-79.2012.5.24.0076 R$ 355.320,00

6. Município de Coxim
00001/2014

0000397-78.2020.5.24.0046 R$312.990,85

7. Município de Campo Grande
00021/2019

0024330-73.2014.5.24.0003 R$ 309.276,74

8. Município de Bonito
00011/2019

0024606-74.2017.5.24.0076 R$ 298.883,47

9. Município de Aquidauana
00043/2019

0024302-50.2016.5.24.0031 R$ 297.557.31

10. Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos
00027/2019

0068400-28.2007.5.24.0002 R$ 294.044,93

11. Município de Campo Grande
0001162-64.2013.5.24.0007
0001162-64.2013.5.24.0007 R$ 268.647,65

12. Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos
00025/2020

0024412-13.2015.5.24.0022 R$ 267.614,93

13. União Federal (PGFN)
00024/2020

0024669-85.2015.5.24.0071 R$ 259.805,00
14. Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e 
Biocombustíveis - ANP

00020/2020
0024330-26.2015.5.24.0072 R$ 249.480,47

15. Município de Campo Grande
0001535-04.2023.5.24.0005
0001535-04.2023.5.24.0005 R$ 240.007,59
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*A equipe de correição examinou os autos acima não há nenhuma observação a ser feita.

16. Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos
-AGESUL

0000832-44.2020.5.24.0000
0024189-89.2016.5.24.0001 R$ 224.525,54

17. Estado de Mato Grosso do Sul
0105500-20.2007.5.24.0001
0105500-20.2007.5.24.0001 R$ 206.266,46

18. Estado de Mato Grosso do Sul
0105500-20.2007.5.24.0001
0105500-20.2007.5.24.0001 R$ 199.042,52

19. Instituto Nacional de Colonização e Reforma 
Agrária - INCRA

00028/2019
0024209-04.2016.5.24.0091 R$ 193.152,02

20. Estado de Mato Grosso do Sul
00009/2020

0024817-03.2015.5.24.0005 R$ 183.206,99

8.12. ENTES PÚBLICOS INSERIDOS NO REGIME COMUM DE PAGAMENTO 

DE PRECATÓRIOS (fonte: TRT24)

De acordo com informações prestadas pelo TRT24, os seguintes entes públicos estão 
submetidos ao regime comum de pagamento de precatórios:

Município de Água Clara, Município de Alcinópolis, Município de Amambai, Município 
de Anastácio, Município de Anaurilândia, Município de Angélica, Município de Antônio 
João, Município de Aparecida do Taboado, Município de Aquidauana, Município de 
Arai Moreira, Município de Bandeirantes, Município de Bataguassu, Município de 
Batayporã, Município de Bela Vista, Município de Bodoquena, Município de Bonito, 
Município de Brasilância, Município de Caarapó, Município de Campo Grande, 
Município de Caracol, Município de Cassilândia, Município de Chapadão do Sul, 
Município de Corguinho, Município de Coronel Sapucaia, Município de Corumbá, 
Município de Costa Rica, Município de Coxim, Município de Deodápolis, Município de 
Dois Irmãos do Buriti, Município de Douradina, Município de Dourados, Município de 
Fátima do Sul, Município de Figueirão, Município de Glória de Dourados, Município de 
Guia Lopes da Laguna, Município de Iguatemi, Município de Inocência, Município de 
Itaporã, Município de Itaquiraí, Município de Ivinhema, Município de Jardim, Município 
de Jatei, Município de Ladário, Município de Laguna Carapã, Município de Maracaju, 
Município de Miranda, Município de Naviraí, Município de Nova Alvorada do Sul, 
Município de Nova Andradina, Município de Novo Horizonte do Sul, Município de 
Paraíso das Águas, Município de Paranaíba, Município de Paranhos, Município de 
Ponta Porã, Município de Porto Murtinho, Município de Ribas do Rio Pardo, Município 
de Rio Brilhante, Município de Rio Negro, Município de Rio Verde de Mato Grosso, 
Município de Rochedo, Município de Santa Rita do Pardo, Município de São Gabriel do 
Oeste, Município de Selvíria, Município de Sete Quedas, Município de Sidrolândia, 
Município de Sonora, Município de Tacuru, Município de Taquarussu, Município de 
Terenos, Município de Três Lagoas, Município de Vicentina, União Federal, e Empresa 
Brasileira de Correios e Telégrafos.

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

Segundo informou o Tribunal, do total de 79 municípios integrantes da sua jurisdição, 
65 não possuem qualquer dívida de precatórios originários de ações trabalhistas, o que 
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representa o percentual de 82,27% aproximadamente. Informou, também, que os 
entes públicos submetidos ao regime geral cumprem regularmente os pagamentos.

8.12.2. MEDIDAS ADOTADAS PELO TRIBUNAL REGIONAL NO CASO DE ATRASO NO 
PAGAMENTO DOS PRECATÓRIOS DO REGIME COMUM (fonte: TRT24)

O TRT24 informou que, de maneira geral, os entes públicos submetidos ao regime 
comum efetuam os pagamentos regularmente. Acrescentou que, em caso de atraso, o 
TRT24, no mês de janeiro posterior ao vencimento, oficia aos devedores para prestar 
informações. O Gabinete Especializado de Precatórios esclareceu que não possui, na 
data de 21/06/2022, precatórios vencidos em atraso dos integrantes do regime 
comum. Portanto, ainda não realizou o procedimento previsto no artigo 20 da 
Resolução CSJT n9 314/2021. Contudo, afirmou que a orientação adotada, para o caso 
de inadimplemento, é a determinação do Presidente do Tribunal para certificar a 
inadimplência e posterior ciência do credor e do devedor quanto à possibilidade de 
sequestro de verba (art. 100, §§ 59 e 69, da Constituição Federal), de inscrição no 
Banco Nacional de Devedores Trabalhistas - BNDT, informação ao Sistema de Gestão 
de Convênios e Contratos de Repasse do Governo Federal - Siconv. Afirmou que, 
normalmente, quando isso ocorre, os devedores entram em contato com o TRT24 e 
efetuam o pagamento. O GEP indica a lista de parcelamentos realizados no período 
entre 2020 e 30/04/2022:

*O acordo, celebrado entre o Município de Terrenos e José Carlos de Assis (as duas partes participaram 
do parcelamento), foi homologado pelo juízo da execução e pago em 9 parcelas (a partir de 10/03/2020) 
e quitado dentro do exercício de 2020. No acordo, houve estabelecimento de multa e vencimento 
antecipado e incidência de juros de mora e correção monetária a partir de 31/03/2020.
**Os acordos do Município de Caracol (12 reclamantes - PROAD 197/2020) foram homologados pelo 
Desembargador Vice-Presidente e pagos em 10 parcelas (a partir de 15/04/2020) e quitado dentro do 
exercício de 2020. Nos acordos, não houve estabelecimento de multa.

PARCELAMENTOS PRECATÓRIOS VENCIDOS - REGIME COMUM - ANO DE 2020

Ente Público

Quantida 
de de 

precatório 
s

Ano de 
vencimen 

to

Número 
de 

parcelas

Início do 
parcelam 

ento

Término 
do 

parcélame 
nto

Valor da 
parcela 

(R$)

Valor total 
pago (R$)

Município de 
Terenos*

1 2016 9
Abril de

2020
Dezembro 
de 2020 5.420,43 48.783,87

Município de 
Caracol**

12
2016,
2017 e
2019

10 Março de 
2020

Dezembro 
de 2020

49.819,45 498.194,55

PARCELAMENTOS PRECATÓRIOS VENCIDOS - REGIME COMUM - ANO DE 2021

Ente Público

Quantida 
de de 

precatório 
s

Ano de 
vencimen 

to

Número 
de 

parcelas

Início do 
parcelam 

ento

Término 
do 

parcélame 
nto

Valor da 
parcela 

(R$)

Valor total 
pago (R$)
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Município de 
Ribas do Rio 

Pardo
1 2019 6

Fevereiro 
de 2021

Julho de 
20201

18.250,00 109.500,00

Município de 
Ribas do Rio 

Pardo ****
1 2020 5

Agosto de 
2021

Dezembro 
de 2021 10.468,55 52.342,75

***0 acordo celebrado entre o Município de Ribas do Rio do Pardo (Processo 0024122- 
24.2016.5.24.0002) foi homologado pelo Presidente do TRT24. O compromisso foi pago em 6 parcelas (a 
partir de 20/02/2021) e quitado dentro do exercício de 2021. No acordo, não houve estabelecimento de 
multa e ficou registrado que estava sendo obedecida a ordem cronológica.
****O acordo celebrado entre o Município de Ribas do Rio do Pardo (Processo 0025603- 
40.2015.5.24.0072) foi homologado pelo Presidente do TRT24 e pago em 5 parcelas (a partir 
10/08/2021) e quitado dentro do exercício de 2021. No acordo, não houve estabelecimento de multa e 
ficou registrado que estava sendo obedecida a ordem cronológica.

*0 acordo, celebrado entre a Fundação de Saúde do Município de São Gabriel e Renato Cesar Oliveira 
Rodrigues (as partes concordaram com o acordo), foi homologado pelo Presidente do TRT24.

PARCELAMENTO COM FULCRO NO ART. 100, § 20, DA CF

Ente Público

Quantida 
de de 

precatório 
s

Ano de 
vencimen 

to

Número 
de 

parcelas

Início do 
parcelam 

ento

Término 
do 

parcélame 
nto

Valor da 
primeira 
parcela 

(R$)

Valor das 
demais 

parcelas

Fundação de 
Saúde do 

Município de 
São Gabriel 

do Oeste*****

1 2021 6 2021 2026
491.174,4

3

556.664,35 
(valor a ser 
corrigido)

8.13. REGIME ESPECIAL DE PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS - ASPECTOS 

GERAIS (fonte: TRT24)

O TRT24 registrou que não adota lista em separado para pagamento de precatório. 
Acrescentou que não recebe do TJ/MS o rateio nos termos do artigo 55, § 39, da 
Resolução CNJ n? 303/2019.

Em decorrência de recomendação feita na Correição Ordinária anterior, o Tribunal de 
Justiça, por meio do Desembargador Vice-Presidente do TJMS (Dr. Sideni Soncini 
Pimentel) registrou que tem repassado ao TRT24 valores superiores à proporção* de 
acervos de precatórios das dívidas trabalhistas em relação ao total de precatórios do 
regime especial(*proporção de dívidas a ser considerada em casa de separação das 
listas), que tem expectativa de quitação integral de valores relativos ao referido regime 
de precatórios do Estado de Mato Grosso do Sul no presente ano, que as quitações de 
valores de créditos superpreferenciais também superou a suposta proporção de 
acervos. Por fim, mais precisamente, aduziu que em razão do pouco tempo de 
manutenção dos depósitos em conta judicial, os valores permanecem em conta por no 
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máximo 15 dias, não haveria tempo hábil para gerar rendimentos, segundo o Tribunal 
de Justiça. A referida alegação foi apresentada para explicar a ausência de rateio.

Informou que comunicou ao Tribunal de Justiça até a data limite, todos os precatórios 
apresentados até 2 de abril de 2022, com seu valor atualizado e acrescido de juros até 
a referida data.

Em relação ao regime especial, afirmou que a orientação é para inclusão no Banco 
Nacional de Devedores Trabalhistas (BNDT). Contudo, registra que, até o momento, 
não foi necessária a inscrição, tendo em vista que os entes públicos que optaram pelo 
regime especial repassam tempestivamente e de forma regular os valores devidos, 
encontrando-se, portanto, adimplentes com os pagamentos mensais.

8.13.1. ENTES PÚBLICOS SUBMETIDOS AO REGIME ESPECIAL (fonte: TRT24)

Segundo informado pelo TRT24, são os seguintes entes públicos sob sua jurisdição que 
estão submetidos ao regime especial de pagamento de precatórios:

Município de Camapuã, Município de Eldorado, Município de Japorã, Município de 
Jaraguari, Município de Juti, Município de Mundo Novo, Município de Nioaque, 
Município de Pedro Gomes, Estado de Mato Grosso do Sul.

8.13.2. INSTITUIÇÃO DO COMITÊ GESTOR (fonte: TRT24)

O TRT4 informou que no dia 17 de fevereiro de 2011 foi constituído o Comitê Gestor 
das Contas Especiais de Pagamento de Precatórios, por meio da Portaria TJ/MS N9 
296/2011. Além disso, afirmou que a Portaria TJ/MS n9 1987/2021, apresenta a 
composição atual do comitê. Os representantes do TRT24 são os juízes Izidoro Oliveira 
Paniago, como Auxiliar da Vice-Presidência, membro titular, e Flávio da Costa Higa, 
Auxiliar da Presidência, e membro suplente.

Por meio da análise do sítio do TRT24, constata-se que o referido comitê reúne-se, em 
média, uma vez por ano. A última reunião do comitê realizou-se em 02/06/2022. 
Também se observou que foi pré-agendada uma nova reunião do comitê para o mês 
de novembro de 2022.

8.13.3. REGULARIDADE NO REPASSE DAS PARCELAS EFETUADO PELOS ENTES 
PÚBLICOS AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA (fonte: TRT24)

O TRT24 informou que o Tribunal de Justiça local repassa o valor integral de cada 
parcela referente ao regime especial. Destacou que, na presente data, não existem 
valores em atraso. Importa anotar que o GEP afirmou que, em 30/04/2022, não havia 
precatórios do regime especial que apresentavam valores repassados pelo Tribunal de 
Justiça pendentes de pagamento aos credores. Sobre a eventual realização de 
parcelamento de dívidas dos entes públicos integrantes do regime especial, o Tribunal 
afirmou que não realiza nenhuma forma de acordo/convênio/parcelamento em 
precatórios cujos entes estão inseridos no regime especial.

O Tribunal Regional esclarece que, após o precatório trabalhista chegar ao topo da lista 
única, o TJ/MS envia comunicação formal informando a situação, a existência de saldo 
na conta única e solicita a expedição do boleto para a realização do pagamento. Em 
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seguida, o Gabinete Especializado de Precatórios procede à atualização dos cálculos e 
expede o boleto e o encaminha para o TJ/MS, que realiza o depósito na conta judicial 
aberta em nome do ente devedor (vinculada ao processo administrativo).

8.13.4. MEDIDAS ADOTADAS PELO TRIBUNAL REGIONAL JUNTO AO TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA NO CASO DE NÃO CUMPRIMENTO DOS REPASSES PELOS ENTES PÚBLICOS 
(fonte: TRT24)

0 TRT24 informou que dispõe de mecanismos próprios de controle dos repasses ao 
Tribunal de Justiça realizados pelos entes públicos do regime especial. Referido 
controle é realizado a partir de consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do 
Estado de Mato Grosso do Sul, no seguinte link: 
https://www5.tims.jus.br/precatorios/depositos-entidades.php . Além disso registrou 
que, em caso do não pagamento da parcela mensal, conforme plano de pagamento 
homologado, o TJ/MS considera inadimplido o valor a eles correspondente, e aplica ao 
ente inadimplente as sanções previstas no art. 104 do ADCT e art. 66 da Resolução CNJ 
n^ 303/2019.

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

0 TRT24 informou que realizou os seguintes pagamentos em decorrência de acordo 
direto:

ACORDOS DIRETOS COM DESÁGIO - ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Ano
Quantidade de 

Precatórios - Adm. Direta

Quantidade de 
Precatórios - Adm. 

Indireta
Valor Total Pago (R$)

2020 23 3 2.130.822,63

2021 34 26 3.372.196,35

2022 0 14 725.030,89

Registrou que o prazo médio entre a disponibilização dos recursos pelo devedor e a 
efetiva liberação ao credor é de 15 dias úteis na hipótese de acordo direto. Após 
pedido de informações complementares, o TRT24 registrou que os acordos diretos dos 
devedores integrantes do regime especial são realizados por adesão, em conformidade 
com edital específico. Consignou que, após publicação do edital, procedem à juntada 
dos editais nos processos em que há precatório expedido. 0 beneficiário é intimado 
para se manifestar. Em caso positivo, os cálculos são atualizados e as partes são 
intimadas para manifestação. Adicionalmente, ocorre a divulgação dos editais, no 
portal eletrônico do TRT, para fomentar a adesão aos acordos. Dessa forma, 
consignou que, havendo concordância das partes com os cálculos e com a realização 
do acordo direto com deságio, nos termos do edital, o acordo é submetido à 
apreciação do Juízo Auxiliar de Conciliação em Precatórios e, se em termos, 
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homologado para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Em seguida, afirmou que 
encaminha ofício ao TJ/MS, com a guia/boleto para a transferência do valor acordado 
para a conta judicial vinculada aos autos. O alvará eletrônico é expedido assim que o 
recurso é repassado pelo TJ/MS (alvará para crédito em conta bancária indicada pelo 
beneficiário).

8.14. REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR

O TRT24 reforçou que utiliza o sistema eletrônico para processamento e pagamento 
das RPV's (GPrec - desde Outubro de 2020). Esclareceu, ainda, que o Gabinete 
Especializado de Precatórios, responsável pela gestão dos precatórios federais e 
estaduais e pelas RPV's federais, nunca expediu requisição para a cobrança dos 
créditos superpreferenciais dos entes do regime comum.

8.14.1. REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR EXPEDIDAS E QUITADAS (fonte: TRT24 e 
e-Gestão)

O TRT24 informou que, no ano de 2020, teriam sido expedidas 269 RPVs, no valor total 
de R$ 2.420,816,65, e pagas 265 RPVs, no valor global de R$ 2.252.346,25. 
Relativamente ao ano de 2021, teriam sido expedidas 532 RPVs, no valor total de R$ 
3.229.429,03, e pagas 282 RPVs, no valor global de R$ 1.760.711,28. Em relação ao ano 
de 2022, até 30 de abril, teriam sido expedidas 215 RPVs, no valor total de R$ 
1.090.410,57, e pagas 46 RPVs, no montante de R$ 323.080,18. Registre-se, ainda, que 
o Tribunal informou que em 31/12/2021 havia 235 RPVs, no valor total de R$ 
1.496.586,44, aguardando pagamento e, em 30/04/2022, havia 04 RPVs, no valor total 
de R$ 25.641,23, com prazo vencido.

QUADRO 6 - REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR EXPEDIDAS

Ano de 2020 Ano de 2021 Ano de 2022 (até 30 de 
abril)

Total de 
RPV's 
expedidas

Valor
Total de 
RPV's 
expedidas

Valor
Total de 
RPV's 
expedidas

Valor

RPV's expedidas 
- União 95 R$478.571,22 130 R$457.682,04 15 R$31.031,56

RPV's expedidas 
- União 
(autarquias e 
fundações 
públicas) 30 R$488.218,82

76 R$725.378,69 16 R$162.557,75

RPV's expedidas 
- Empresa 
Brasileira de 
Correios e 
Telégrafos 39 R$620.109,78

35 R$265.055,53 17 R$89.121,92

RPV's expedidas 
- Estado 61 R$322.878,04 23 R$175.209,40 31 R$254.829,53

RPV's expedidas 
- Estado 
(autarquias e 6 R$21.412,39

92 R$803.375,65 36 R$251.134,23
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fundações 
públicas)
RPV's expedidas 
- Municípios 38 R$489.626,40 176 R$802.727,72 100 R$301.735,58

Total 269 R$2.420.816,65 532 R$3.229.429,03 215 R$1.090.410,57

QUADRO 7 - REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR PAGAS

Ano de 2020 Ano de 2021 Ano de 2022 (até 30 de 
abril)

Total de 
RPV's 
pagas

Valor
Total de 
RPV's 
pagas

Valor
Total de 
RPV's 
pagas

Valor

RPV's pagas - 
União 103 R$493.179,78 126 R$468.415,22 15 R$31.912,41

RPV's pagas - 
União 
(autarquias e 
fundações 
públicas) 26 R$359.105,79

80 R$869.185,96 16 R$164.496,01

RPV's pagas - 
Empresa 
Brasileira de 
Correios e 
Telégrafos 43 R$638.204,70

15 R$56.492,78 0 R$0,00

RPV's pagas - 
Estado 57 R$311.084,29 9 R$63.016,19 0 R$0,00

RPV's pagas - 
Estado 
(autarquias e 
fundações 
públicas) 6 R$21.412,39

34 R$261.748,18 11 R$102.608,07

RPV's pagas - 
Municípios 30 R$429.359,30 18 R$41.852,95 4 R$24.063,69

Total 265 R$2.252.346,25 282 R$1.760.711,28 46 R$323.080,18

QUADRO 8 - REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR AGUARDANDO PAGAMENTO

Ano de 2020 (em 31/12/2021)
Total de RPV's 

aguardando pagamento Valor R$

RPV's aguardando pagamento - União 0 R$0,00

RPV's aguardando pagamento - União 
(autarquias e fundações públicas)

0 R$0,00

RPV's aguardando pagamento - 
Empresa Brasileira de Correios e 
Telégrafos

20 R$208.562,75

RPV's aguardando pagamento - Estado 14 R$112.193,21

RPV's aguardando pagamento - 
Estado (autarquias e fundações 
públicas)

47 R$439.019,40
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RPV's aguardando pagamento - 
Municípios

154 R$736.811,08

Total 235 R$1.496.586,44

QUADRO 9 - REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR COM PRAZO VENCIDO

Ano de 2022 (até 30 de abril)
Total de RPV's com prazo 

vencido Valor R$

RPV's aguardando pagamento - União 0 R$0,00

RPV's aguardando pagamento - União 
(autarquias e fundações públicas)

0 R$0,00

RPV's aguardando pagamento - 
Empresa Brasileira de Correios e 
Telégrafos

0 R$0,00

RPV's aguardando pagamento - Estado 0 R$0,00

RPV's aguardando pagamento - 
Estado (autarquias e fundações 
públicas)

1 R$17.675,91

RPV's aguardando pagamento - 
Municípios

3 R$7.965,32

Total 4 R$25.641,23

8.14.2. CONTROLE DO PAGAMENTO DAS REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR (fonte: 
TRT24)

O TRT24 informou que existe procedimento de controle das requisições de pequeno 
valor expedidas pelas Varas do Trabalho. Registrou-se, ainda, que com implantação 
GPrec os procedimentos de expedição, processamento e pagamento das requisições 
terão de ser registrados no sistema.

8.14.3. MEDIDAS ADOTADAS PELO TRIBUNAL REGIONAL NO CASO DE ATRASO NO 
PAGAMENTO DAS REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR (fonte: TRT24)

Informou o TRT24 que na hipótese de não pagamento da requisição de pequeno valor 
no prazo legal, são realizados sequestros dos valores devidos, conforme disposto no 
art. 191 do Provimento Geral Consolidado do TRT da 24- Região. Aduziu que, no caso 
de pluralidade de exequentes, o Tribunal adota como critério para definir a 
modalidade de requisição, o valor devido a cada litisconsorte.

8.15. DISCREPÂNCIAS ENTRE OS DADOS DO E-GESTÃO E OS 

INFORMADOS PELO TRT24

O Tribunal Regional observou que há diferenças entre os dados estatísticos informados 
e os disponíveis no sistema e-Gestão, tendo em vista que utilizava, até setembro de 
2020, o sistema JUDICE para fazer os lançamentos para fins de alimentação do E- 
Gestão. A partir de outubro de 2020, passou a utilizar o sistema GPREC e, naquele 
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momento, segundo o Gabinete Especializado de Precatórios, não estava habilitado o 
extrator do GPrec que resgata os dados e transmite para o E-Gestão. Por esse motivo, 
o Tribunal Regional justificou as divergências entre os dados do E-Gestão e o controle 
do TRT24. A partir de janeiro de 2021, o setor de precatórios afirmou que o extrator do 
sistema passou a buscar os dados do Gprec e lançar no E-Gestão.

Das informações prestadas pelo Tribunal, sem que tenha apresentado justificativa para 
tanto, observou-se o seguinte conflito estatístico entre as informações oriundas dos 
sistemas internos do TRT24 (dados relativos ao ano civil) e as colhidas pelo sistema e- 
Gestão, seguido das explicações apresentadas pelo Tribunal:

e-Gestão Respostas 
TRT24

Precatórios expedidos em 2020 54 243
Precatórios expedidos em 2021 60 286
Precatórios expedidos em 2022 (até
30/04)

48 159

e-Gestão Respostas 
TRT24

Precatórios pagos em 2020 81 160
Precatórios pagos em 2021 128 238
Precatórios pagos em 2022 (até
28/02)

35 44

e- 
Gestã 

o

Respostas 
TRT24

RPVs federais expedidas em 2020 116 125
RPVs federais expedidas em 2021 216 206
RPVs federais expedidas em 2022 (até
28/02)

31 31

e- 
Gestã 

o

Respostas 
TRT24

RPVs federais pagas em 2020 116 129
RPVs federais pagas em 2021 212 206
RPVs federais pagas em 2022 (até
28/02)

53 31

e- 
Gestã 

o

Respostas 
TRT24

RPVs estaduais e municipais expedidas em - 105
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2020

RPVs estaduais e municipais expedidas em
2021

330 291

RPVs estaduais e municipais expedidas em
2022(até 28/02)

170 167

e- 
Gestã 

o

Respostas 
TRT24

RPVs estaduais e municipais pagas em
2020

- 93

RPVs estaduais e municipais pagas em
2021

43 61

RPVs estaduais e municipais pagas em
2022(até 28/02)

38 15
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9. PRESIDÊNCIA, CORREGEDORIA REGIONAL E MAGISTRADOS

9.1. INFORMAÇÕES DA PRESIDÊNCIA

9.1.1. DADOS FUNCIONAIS E ADMINISTRATIVOS (fonte: TRT24)

Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 24^ Região:

Desembargador André Luís Moraes de Oliveira.

Órgãos de atuação:

Tribunal Pleno, Presidência, Corregedoria Regional e Comitês Permanentes.

Tempo de atuação da magistrada na Presidência do Tribunal:

O Desembargador André Luís Moraes de Oliveira tomou posse no cargo de Presidente 
do Tribunal em 28/07/2021.

Períodos de afastamento nos últimos 12 meses:

Férias: 15/09/2021 a 26/09/2021 e 10/02/2022 a 01/03/2022.

Licenças: Não houve.

Folga compensatória: 03/12/2021, 06/12/2021 e 14/03/2022 a 16/03/2022.

Juízes Auxiliares da Presidência:

A Presidência conta com dois juízes auxiliares, o Juiz Flávio da Costa Higa e o Juiz 
Izidoro Oliveira Paniago, que atuam como auxiliar da Presidência na prestação de 
assessoramento em relação à conformidade dos atos praticados pela alta 
administração; na elaboração de minutas e pareceres; na interação com instituições 
públicas e privadas nos assuntos de interesse da instituição; interação com as unidades 
administrativas e judiciárias nos assuntos de interesse da alta administração; 
acompanhamento na execução de projetos estratégicos e, por delegação, exercer 
outras atribuições de interesse da Presidência.

9.1.2. ESTRUTURA DA PRESIDÊNCIA - ORGANIZAÇÃO INTERNA (fonte: TRT24)

A estrutura interna da Presidência do Tribunal, conforme informado no questionário 
dinâmico, é composta pelo Desembargador Presidente e Corregedor, pelo Gabinete 
dos Juízes Auxiliares, pela Secretaria-Geral da Presidência e pelo Gabinete da 
Corregedoria Regional.

Atribuições das unidades/setores diretamente vinculados à Presidência

Unidade Atribuições
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Gabinete dos Juízes Auxiliares 
da Administração e do

Juízo Auxiliar de Conciliação 
em Precatórios

Auxiliar a presidência nos processos de gestão 
administrativa e judiciária, bem como em precatórios.

Secretaria-Geral da
Presidência

Prestar assessoria ao Presidente no planejamento e 
fixação de diretrizes para a administração e no 
desempenho de suas demais atribuições legais e 
regimentais, inclusive aquelas que dizem respeito ao 
Gabinete da Corregedoria Regional, especialmente 
quanto às Correições Ordinárias e/ou extraordinárias.

Assessoria de Governança e 
Gestão

Prestar assessoria à alta administração em assuntos 
relacionados às instâncias e estrutura de governança, de 
estratégia institucional e de modernização da estrutura 
organizacional.

Secretaria de Auditoria Interna Examinar e avaliar a adequação e a eficiência da 
governança, do planejamento, da gestão, do 
gerenciamento de riscos e dos controles internos 
estabelecidos. Obs: A vinculação funcional da Secretaria 
de Auditoria Interna é ao Tribunal Pleno.

Diretoria-Geral Assessorar e auxiliar o Presidente na gestão 
administrativa, orçamentária, financeira e na execução 
da estratégia.

Secretaria do Tribunal Pleno Secretariar o Tribunal Pleno na forma regimental.

Secretaria Judiciária Coordenar as atividades judiciárias e administrativas de 
unidades do primeiro e segundo graus de jurisdição nos 
limites de sua competência.

Secretaria do Processo Judicial 
Eletrônico

Assessorar e secretariar o Comitê Gestor Regional do 
Sistema PJe nas áreas de negócio judiciário de tecnologia 
da informação.
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Secretaria de Tecnologia da 
Informação e Comunicações

Planejar, executar e gerenciar programas, projetos, 
ações, recursos, serviços, atendimentos e processos de 
trabalho relativos às soluções de tecnologia da 
informação, garantindo aderência à estratégia 
institucional e às melhores práticas de governança e 
gestão de TI.

9.1.3. QUADRO DE PESSOAL DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA (fonte: TRT 24)

De acordo com o Tribunal Regional, estão lotados no gabinete da Presidência 16 
(dezesseis) servidores, dos quais 15 (quinze) são efetivos e 1 (um) requisitado. O Órgão 
de Assessoramento do Presidente, por sua vez, conta com 1 (um) servidor efetivo.

Quanto aos cargos em comissão e funções comissionadas, o gabinete da Presidência 
dispõe de 1 cargo em comissão (CJ-4) e 6 funções comissionadas: 1 FC-2,4 FC-5 e 1 
FC-6, totalizando 9 cargos/funções comissionadas. O Órgão de Assessoramento do 
Presidente possui 1 cargo em comissão (CJ-3).

9.1.4. ORGANIZAÇÃO E METODOLOGIA

9.I.4.I. CARGA HORÁRIA E HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO (fonte: TRT24)

Presidência

Carga horária semanal dos servidores 40 horas semanais

Unidades vinculadas 40 horas semanais

Horário de funcionamento interno 8h às17h

Horário de atendimento ao público externo llhàs 17h

Horário de atendimento ao público no primeiro grau llhàs 17h

A Presidência informou que não há diferença de jornada de trabalho para os 
servidores comissionados. Esclareceu, ainda, que o horário de trabalho da Presidência 
é o mesmo das demais unidades do Tribunal e que não há servidor em regime de 
teletrabalho. Com relação aos atendimentos aos advogados, respondeu que não há dia 
específico e o agendamento de audiência é feito pela secretária do Presidente e o 
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advogado é atendido pela Secretária-Geral, pelos Juízes Auxiliares ou pelo Presidente, 
conforme seja sua solicitação. O Presidente recebe a todos, indistintamente.

9.I.4.2. DIVISÃO DE TRABALHO (fonte: TRT24)

Conforme informado no questionário dinâmico, a distribuição do trabalho na 
Presidência é realizada da seguinte forma:

1) os Juízes Auxiliares são submetidos aos expedientes judiciais e administrativos que 
requerem apreciação. 2) A Secretaria-Geral da Presidência assessora o Presidente e 
Corregedor no acompanhamento, orientação, fiscalização, realização de correições 
periódicas e disciplina dos serviços nas unidades judiciárias. Assessora os Juízes 
Auxiliares, especialmente em assuntos administrativos de magistrados. Cuida da 
movimentação e designação de juízes, férias de magistrados de primeiro e segundo 
graus, remoção, permuta, providências em relação à viagens para participações dos 
magistrados em eventos institucionais, etc., e de outros assuntos de competência do 
Presidente, nos termos do art. 24 do Regimento Interno. 3) As matérias de natureza 
judicial são encaminhadas à Secretaria Judiciária. 4) Os despachos de admissibilidade 
em Recursos de Revista são realizados pelo Gabinete do Desembargador Presidente, o 
qual, durante a gestão do Desembargador na Presidência, denomina-se Assessoria da 
Presidência. 4) Não há assessoria jurídica permanente da Presidência. Os Recursos de 
Revista são assumidos pela assessoria do Desembargador que assume a Presidência.

9.I.4.3. EQUIPAMENTOS. PROVIMENTO N9 75/2018 DA CORREGEDORIA NACIONAL 
DE JUSTIÇA (fonte: TRT24)

O TRT24 informou que nas dependências da Presidência existem equipamentos que 
permitem realizar vídeochamada por meio do sistema de videoconferência da 
Corregedoria Nacional, com as especificações técnicas previstas no Provimento n9 
75/2018 da Corregedoria Nacional de Justiça.

9.I.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 TRT24 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: TRT24)

A Presidência informou que o controle do acervo dos processos judiciais é realizado 
diariamente pela estrutura administrativa do gabinete do Presidente, os processos 
com recurso de revista e embargos de declaração de decisão de admissibilidade de 
recurso de revista, são distribuídos para os assistentes, que têm o prazo de 10 (dez) 
dias para minutar as decisões de admissibilidade dos recursos de revista, o qual pode 
ser elastecido a depender da complexidade do processo e 5 (cinco) dias para embargos 
de declaração. Os prazos são controlados pela Chefe de gabinete e pelo assessor, após 
a publicação das decisões, serão controlados pela Secretaria Judiciária. Informou 
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também que o monitoramento do acervo dos processos judiciais é realizado mediante 
a emissão de relatórios gerenciais mensais.

Esclareceu que compete à Presidente a atuação nos seguintes processos judiciais: 1) 
Dissídio Coletivo como relator nato; 2) Decisões de Admissibilidade de Recurso de 
Revista e de Recurso Ordinário em ações originárias; 3) Mandados de Segurança e 
demais Tutelas de Urgência em regime de plantão; 4) Como vogal nos Incidentes de 
Uniformização de Jurisprudência (IRDR, IAC, Arguição de Divergência - IUJ); 5) 
Proferimento de voto de desempate em processos julgados pelo Tribunal Pleno.

O Tribunal Regional da 24^ Região informou, igualmente, que a Presidente do Tribunal 
permanece vinculada aos processos que constituíam seu acervo antes de assumir a 
Presidência, sendo que no início da gestão, em 28/07/2021, havia 44 processos na 
tarefa sobrestamento e 106 processos pendentes de baixa. Em 30/04/2022, havia 42 
processos na tarefa sobrestamento e 33 processos pendentes de baixa.

No tocante aos processos judiciais sob a relatoria da Presidente, apresentou os 
seguintes dados:

Processos Judiciais sob a Relatoria da Presidente do Tribunal

Processos Judiciais Físicos Eletrônicos Total

Acervo 0 1.077 1.077

Autuados nos últimos 12 meses 0 3.610 3.610

Finalizados nos últimos 12 meses 0 3.246 3.246

Conclusos 0 147 147

Paralisados há mais de 100 dias no 
gabinete

0 0 0

Sobrestados 0 356 356

Processos do acervo da Presidência na 
Secretaria ou fora do gabinete

0 204 204

NA SECRETARIA 0 377 377

Paralisados há mais de 100 dias na 
Secretaria

0 0 0
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Com carga/vista/outras situações 
semelhantes

0 0 0

Em outros gabinetes por força de vista 
regimental

0 0 0

Em admissibilidade de recurso especial 
e/ou extraordinário

0 679 679

9.I.5.2. PROCESSOS ADMINISTRATIVOS (fonte: TRT24)

O quadro abaixo se refere aos processos administrativos em tramitação na 
Presidência:

Processos Administrativos Físicos Eletrônicos Total

Acervo 0 84 84

Autuados nos últimos 12 meses 0 499 499

Finalizados nos últimos 12 meses 0 369 369

Conclusos 0 0 0

Paralisados há mais de 100 dias 0 35 35

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: TRT24)

Corregedora Regional:

Desembargador André Luís Moraes de Oliveira.
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Órgãos de atuação:

Tribunal Pleno, Presidência e Comitês Permanentes.

Tempo de atuação da magistrada na Corregedoria Regional:

O Desembargador André Luís Moraes de Oliveira tomou posse no cargo de Corregedor 
Regional em 28/07/2021.

Períodos de afastamento nos últimos 12 meses:

Férias: 15/09 a 26/09/2021 e 10/02 a 01/03/2022.

Licenças: Não houve

Folga compensatória: 03/12 e 06/12/2021; 14/03 a 16/03/2022.

Juízes Auxiliares da Corregedoria Regional:

Flávio da Costa Higa e Izidoro Oliveira Paniago.

As atribuições dos juízes auxiliares estão dispostas na Resolução Administrativa n. 
39/2022 e no Art. 36 do Regulamento Geral do Tribunal, que preveem que a eles 
compete:

I - o auxílio à alta administração nos processos de gestão administrativa e judiciária do 
Tribunal, prestando assessoria em relação à conformidade dos atos praticados, 
elaborando minutas e pareceres e acompanhando a execução de projetos 
estratégicos;

II - interagir com as unidades administrativas e judiciárias em temas de interesse da 
alta administração, e com instituições públicas e privadas nos assuntos de interesse da 
instituição;

III - por atuação do Juiz convocado para auxílio à Presidência, em conformidade às 
previsões constitucionais e das Resoluções dos Conselhos Superiores, conduzir 
diretamente os processos relacionados aos precatórios e requisições de pequeno 
valor, especialmente no controle da listagem da ordem cronológica, no 
acompanhamento das contas bancárias à disposição da Presidência do Tribunal, na 
celebração de convênios e na apreciação dos acordos submetidos ao Juízo Auxiliar de 
Conciliação em Precatórios;

IV - exercer outras atribuições de interesse da Presidência, da Corregedoria e da Vice- 
Presidência, mediante delegação.

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 e Gabinete da Secretaria da Corregedoria Regional.

9.2.3. QUADRO DE PESSOAL DO GABINETE DA CORREGEDORIA REGIONAL (fonte: 
TRT24)

O Gabinete da Corregedoria Regional conta com 4 (quatro) servidores efetivos e 2 
(duas) funções gratificadas.
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9.2.4. ORGANIZAÇÃO E METODOLOGIA

9.2.4.I. CARGA HORÁRIA E HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO (fonte: TRT24)

Corregedoria Regional

Carga horária semanal dos servidores 40 horas semanais

Horário de funcionamento interno da unidade 8h às17h

Horário de atendimento ao público externo llh às 17h

No gabinete da Corregedoria Regional há 1 (um) servidor em regime de teletrabalho.

O Tribunal Regional informou que não existem metas de produtividade definidas para 
os servidores lotados nos gabinetes da Corregedoria Regional.

9.2.4.2. DIVISÃO INTERNA DE TRABALHO (fonte: TRT24)

Na Corregedoria Regional, o trabalho entre os servidores obedece ao disposto na 
PORTARIA TRT/GP/DG N^ 168/2020, que descreve as seguintes atividades: ASSISTENTE 
DE ATIVIDADE CORREICIONAL- monitorar, orientar e atuar nas atividades 
correicionais; auxiliar na elaboração de planos de trabalho, relatórios de gestão, 
indicadores de desempenho e mapeamento de processos das Varas do Trabalho; 
monitorar e acompanhar a implantação e execução dos projetos e das ferramentas 
informatizadas da Corregedoria Regional; CHEFE DE GABINETE DA CORREGEDORIA 
REGIONAL - gerir e executar as atividades do Gabinete da Corregedoria Regional, além 
de desempenhar outras funções decorrentes do exercício do cargo. As outras 
servidoras orientam as atividades diversas do Gabinete bem como auxiliam nas 
atividades de correição.

9.2.5. EQUIPAMENTOS. PROVIMENTO N2 75/2018 DA CORREGEDORIA NACIONAL 
DE JUSTIÇA (fonte: TRT24)

A Corregedoria Regional informou que dispõe de equipamento que permite realizar 
videochamada por meio do sistema de videoconferência da Corregedoria Nacional de 
Justiça, com a plena implementação do Provimento n. 75/2018 da Corregedoria 
Nacional de Justiça.

9.2.6. SISTEMA ELETRÔNICO ADOTADO E CONTROLE DO ACERVO (fonte: TRT24)

A Corregedoria Regional informou que na Secretaria da Corregedoria Regional, para a 
tramitação de processos administrativos, são utilizados os sistemas PROAD, para 
matérias de natureza administrativa diversas daquelas tratadas no Provimento 
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SGP/GCR N. 9/2020; e o PJECOR, para procedimentos de natureza administrativa no 
âmbito da Corregedoria, conforme PROVIMENTO SGP/GCR N^ 9/2020.

Tais sistemas atendem satisfatoriamente a demanda quanto à presteza e celeridade. 
Além disso, o PJECOR emite relatórios que viabilizam o controle dos processos 
autuados, sem exportação dos dados para Excel ou PDF.

9.2.7. PROCESSOS ADMINISTRATIVOS EM TRAMITAÇÃO NA CORREGEDORIA 
REGIONAL (fonte: TRT24)

A Corregedoria Regional informou os seguintes dados relacionados aos processos 
administrativos sob sua responsabilidade:

* 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.

Processos Administrativos Físicos Eletrônicos Total

Acervo* - 40 40

Autuados nos últimos 12 meses - 105 105

Finalizados nos últimos 12 meses - 65 65

Conclusos - - -

Paralisados há mais de 100 dias - - -

Sobrestados - 2 2

A Corregedoria Regional esclareceu que o processo 000038-84.2021.2.00.0524 está 
sobrestado no arquivo provisório aguardando decisão definitiva da Corregedoria 
Nacional de Justiça.

A Corregedoria Regional informou também que observa os critérios de ordem 
cronológica e de tramitação prioritária.

De acordo com a Corregedoria Regional, os processos administrativos de natureza 
disciplinar submetem-se a procedimento diferenciado. No caso de servidores, há 
observância à Lei 8.112/90 e, no de Magistrados, à Loman e à Resolução 135/2011 do 
CNJ.

9.2.8. PROCESSOS DE NATUREZA DISCIPLINAR. MAGISTRADOS DE PRIMEIRO GRAU 
(fonte: TRT24)
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No período de 2021 e 2022 foram instaurados 5 (cinco) procedimentos administrativos 
disciplinares contra magistrados de l9 e 29 graus, conforme o seguinte quadro:

N- do processo Motivo Desfecho Andamento

PP 0000101-
84.2021.2.00.0500

Apuração de 
notícia veiculada 

em matéria 
jornalística.

Conclusão pelo 
encerramento de 

procedimento com 

fulcro no § 29 do 
artigo 92 da 

Resolução CNJ 
135/2011, ante a 
ausência de justa 

causa para 
instauração de 

processo 
administrativo 

disciplinar. Foram 
cientificadas a 

Corregedoria-Geral 
da Justiça do 
Trabalho e a 
Corregedoria 

Nacional de Justiça, 
sendo determinado 

o arquivamento.

Arquivado

PP 0000017-
11.2021.2.00.0524

Alegação de crime 
de quebra de sigilo 
fiscal federal, além 

de abuso de 
autoridade

A Corregedoria- 
Geral da Justiça do 
Trabalho entendeu 
serem satisfatórias 

as informações 
apresentadas, bem 

como as 
conclusões 

adotadas pela 
Corregedoria 

Regional, 
referendadas pelo 

Tribunal Pleno que, 
no exercício de sua 

competência 
administrativa, 
concluiu pelo

Arquivado
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arquivamento do 
feito.

PP 0000028-
40.2021.2.00.0524

Aberto em razão 
do PP 0000112- 

16.2021.2.00.0500, 
para analisar a 

conduta de um juiz, 
pois foi alegado 
suposto tumulto 

processual, 
descumprimento 
de determinação 

colegiada do TST e 
retardamento do 

prosseguimento da 
execução e 

satisfação do 
crédito.

Pendente de 
apreciação 

superior, após o 
TRT informar à

Corregedoria-Geral 
da

Justiça do Trabalho

conforme 
OF.TRT/SGP/GCR 
N9 342/2021, de 

18.10.2021.

O processo foi 
incluído na pauta 
do Tribunal Pleno 

desta

Corte, na sessão do 
dia 18.10.2021, 

mas por ausência 
de

quórum não foi 
possível proferir 
julgamento. Foi 

atendido o 
disposto no § 45 do 

art. 14 da 
Resolução CNJ n9 

135/2011.

PP 000038-
84.2021.2.00.0524

PP impulsionado 
por representação 

lançada em 
Acórdão da Eg. 29 
Turma, que, em 

solução de 
Recursos 

Ordinários do 
processo 0024376- 
62.2017.5.24.0066, 

dentre outros 
apontamentos, 

destacou: "Como 
se vê, houve 

flagrante 
descumprimento 

do que 
determinado pelo 
v. aresto anterior 

que garantiu a

A Corregedoria- 
Geral da Justiça do 

Trabalho 
considerou 

satisfatórias as 
conclusões 

adotadas pela 
Corregedoria 
Regional que 
concluiu pelo 

arquivamento do 
feito, pois não é 

possível extrair, em 
tal situação, que a 

conduta do 
Magistrado 

constituiu ato 
disciplinar passível 
de instauração de 

procedimento

Encontra-se no 
arquivo provisório 

aguardando 
decisão da 

Corregedoria 
Nacional de Justiça.
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produção de prova 
oral."

interno.

Sindicância 
0000065- 

67.2021.2.00.0524

Decorrente do PP 
000049- 

16.2021.2.00.0524, 
instaurada em 

razão de notícia de 
recebimento de 

honorários periciais 
sem decisão que os 
tenha arbitrado e 
com pagamento 

fora do processo.

Processo em 
andamento.

Aguarda 
transcrição do 
conteúdo da 
audiência de 

instrução realizada 
em 22.4.2022, 

gravada por meio 
de registro 

audiovisual.

0 exame, por amostragem, do PROAD 16548/2021 (PP-0000101-84.2021.2.00.0500), 
PP-0000017-11.2021.2.00.0524, PP-0000028-40.2021.2.00.0524, PP-00000038- 
84.2021.2.00.0524 permitiu concluir que, sob o ponto de vista formal, tramitou 
regularmente.

9.2.9. COMUNICAÇÃO DAS DECISÕES DISCIPLINARES À CORREGEDORIA-GERAL DA 
JUSTIÇA DO TRABALHO (ART. 33 DA CPCGJT E PORTARIA CONJUNTA CN.CGJT N® 
1/2021) E À CORREGEDORIA NACIONAL DE JUSTIÇA (RESOLUÇÃO CNJ N2 135/2011)

A Corregedoria informou que cumpre a determinação prevista no art. 33 da 
Consolidação dos Provimentos da Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho, de 
comunicar à CGJT as decisões de arquivamento dos procedimentos prévios de 
apuração, bem como de instauração e julgamento dos processos administrativos 
disciplinares relativos a seus magistrados de 12 e 22 Graus.

Ademais, também é cumprida a determinação prevista no art. 99, §§ 22 e 39 da 
Resolução CNJ n2 135/2011 de comunicar à Corregedoria Nacional de Justiça, no prazo 
de 15 (quinze) dias, as referidas decisões de arquivamento dos procedimentos prévios 
de apuração contra magistrados.

9.2.10. CORREIÇÕES PARCIAIS E PEDIDOS DE PROVIDÊNCIA (fonte: TRT24)

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 2020 a 2022 (até 30 de abril):
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Reclamações correicionais/Correições parciais

2020

Autuadas 6

Solucionadas 6

2021

Autuadas 10

Solucionadas 10

2022

Autuadas 2

Solucionadas 2

Pedidos de providências

2020

Autuados 5

Solucionados 5

2021

Autuados 10

Solucionados 9

2022

Autuados 2

Solucionados 2

0 exame, por amostragem, dos Processos CorPar-0024161-85.2020.5.24.0000, CorPar- 
0000005-94.2021.2.00.0524, CorPar-0000046-27.2022.2.00.0524, PP-0024275-
24.2020.5.24.0000, PP-0000036-17.2021.2.00.0524 , permitiu concluir que sob o ponto 
de vista formal tramitaram regularmente.

9.2.11. PROVIMENTOS E RECOMENDAÇÕES (fonte: TRT24)

No período de 2020 a 2022 (até 30 de abril), a Corregedoria Regional editou 21 (vinte e 
um) Provimentos e 9 (nove) Recomendações, a saber:
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Provimentos

Corregedoria Regional

Ano Provimento Assunto

2020

01

Altera a redação do Título XIV-A do Provimento 
Geral Consolidado da Justiça do Trabalho da 242 
Região, que trata do Plantão Judiciário no âmbito 
do 12 e 29 graus.

02

Disciplina o recebimento e o levantamento dos 
depósitos judiciais realizados perante o Banco do 
Brasil com a utilização do SISCONDJ e Caixa 
Econômica Federal com o SIF, no âmbito do 
Tribunal Regional do Trabalho da 24$ Região, e dá 
outras providências.

03

Disciplina o procedimento para levantamento de 
depósito recursal e saque de FGTS, no âmbito do 
Tribunal Regional do Trabalho da 24$ Região.

04

Regulamenta o procedimento de autoinspeção 
ordinária no âmbito das unidades judiciárias de 
primeiro grau do Tribunal Regional do Trabalho da 
242 Região (Redação alterada pelos Provimentos 
008/2020 e 001/2021)-PROAD 20415/2020.

05

Disciplina, no âmbito do Tribunal Regional do 
Trabalho da 242 Região, a atermação de atos 
processuais praticados no exercício do ius 
postulandi, por meios não presenciais, durante as 
medidas restritivas ao atendimento presencial para 
prevenção ao contágio pelo novo coronavírus 
(Covid-19) - PROAD 22618/2020.

06

Altera a redação do Título XIV-A do Provimento 
Geral Consolidado da Justiça do Trabalho da 242 
Região, que trata do Plantão Judiciário no âmbito
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do 15 e 25 graus.

07

Regulamenta o procedimento da correição 
ordinária e da extraordinária no âmbito das 
unidades judiciárias de primeiro grau de jurisdição 
da 245 Região da Justiça do Trabalho (PROAD 
20415/2020).

08

Altera a redação do Provimento n. 004/2020 que 
regulamenta o procedimento de autoinspeção 
ordinária das unidades judiciárias de primeiro grau 
de jurisdição no âmbito do Tribunal Regional do 
Trabalho da 245 Região (PROAD 20415/2020).

09

Dispõe sobre a implantação e utilização do Sistema 
PJeCor para o processamento de informações e 
prática de atos no âmbito da Corregedoria do 
Tribunal Regional do Trabalho da 245 Região 
(PROAD 20728/2020, juntado ao PROAD 
20415/2020).

01

Altera o formulário anexo ao Provimento n. 
004/2020, que regulamenta o procedimento de 
autoinspeção ordinária das unidades judiciárias de 
primeiro grau de jurisdição no âmbito do Tribunal 
Regional do Trabalho da 245 Região (PROAD 
20415/2020).

02

Estabelece disposições complementares em 
relação ao trabalho dos Oficiais de Justiça do TRT 
24. (PROAD 22187/2020).

03

Altera o art. 98 do Provimento Geral Consolidado, 
a fim de aperfeiçoar as hipóteses em que cessam 
as vinculações para proferir decisões e fixar os 
critérios de redistribuição. (PROAD 16.442/2021).

04

Republica, em função de erros materiais, o 
Provimento 3/2021 com as devidas correções 
(PROAD 16.442/2021).
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2021

05

Altera a redação do Título XIV-A do Provimento 
Geral Consolidado da Justiça do Trabalho da 245 
Região, que trata do Plantão Judiciário no âmbito 
do 15 e 25 graus.

06

Dispõe sobre os procedimentos relativos à 
expedição de Requisição de Pequeno Valor - RPV e 
de Requisitório de Precatório - RP, no âmbito da 
Justiça do Trabalho da 245 Região, e dá outras 
providências.

07

Altera o art. 96 do Provimento Geral Consolidado, 
para aperfeiçoar as hipóteses de vinculações de 
magistrados aos processos para proferir decisões 
(PROAD 19.289/2020).

08

Disciplina, no âmbito do Tribunal Regional do 
Trabalho da 245 Região, o atendimento aos 
excluídos digitais, em atendimento à 
Recomendação CNJ n5 101, de 12 de julho de 2021 
(PROAD 18837/2021).

09

Altera o Provimento n5 006/2021 considerando o 
Acórdão n? CSJT-PP-2451-75.2020.5.90.0000 e 
decisão proferida na Reclamação n5 45615 do STF.

2022

01

Altera o formulário anexo ao Provimento n5 
004/2020, que regulamenta o procedimento de 
autoinspeção ordinária das unidades judiciárias de 
primeiro grau de jurisdição no âmbito do Tribunal 
Regional do Trabalho da 245 Região. (PROAD 
20415/2020).

02

Altera a redação do Título XIV-A do Provimento 
Geral Consolidado da Justiça do Trabalho da 24ã 
Região, que trata do Plantão Judiciário no âmbito 
do 15 e 25 graus (PROAD n5 18795/2022).

Provimento SGP/SECOR 003/2022. Define os 
processos para tramitação na "Vara do Trabalho de
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03 São Gabriel do Oeste e 25 Núcleo de Justiça 4.0".

Recomendações

Corregedoria Regional

Ano Recomendação Assunto

01

Realização de audiências, por meios virtuais, para 
atendimento de interessados exclusivamente para 
fins de mediação e de conciliação durante o 
período de restrição de atividades em função do 
combate ao Novo Coronavirus (COVID-19).

02

Cumprimento de diligências pelos Oficiais de 
Justiça e atendimento às medidas de prevenção ao 
contágio pelo novo Coronavirus (COVID-19).

03

RECOMENDAR aos Juízes deste Tribunal que 
eliminem as autorizações genéricas para 
cumprimento de mandados em qualquer dia ou 
hora, restringindo-as às situações de real 
necessidade, apontada em decisão específica e 
fundamentada.

RECOMENDAR aos Oficiais de Justiça Avaliadores 
que se abstenham da prática de diligências que 
motivem requerimentos de horas extras ou de 
folga compensatória sem que haja autorização 
judicial específica para a atuação extraordinária.

04

RECOMENDAR às Varas que conste das 
publicações o teor do pronunciamento judicial e 
não apenas o ID em que localizado.

Parágrafo único. A publicação do teor do 
pronunciamento judicial também pode ser feita 
mediante o fornecimento de endereço eletrônico 
(link), que permita acesso imediato ao conteúdo 
integral dos documentos que compõem a
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2020 comunicação processual.

(Ref. Leg. Res. CNJ n.2 234/2016, 12, IV).

05

RECOMENDAR que, por ocasião dos lançamentos 
no Sistema AUD4, os usuários tenham destacada 
atenção para o correto registro dos dados, por 
meio dos ícones específicos, quanto aos acordos 
homologados em audiência, com discriminação do 
número de parcelas, dos valores e preenchimento 
do ícone "após a sentença", se for o caso.

06

RECOMENDAR aos magistrados e servidores que, 
para as designações de audiências presenciais e 
mistas, seja observado espaçamento, horário 
suficiente para atender à complexidade dos casos, 
à necessidade de tempo de higienização da sala, 
ao término de cada sessão, e para evitar a 
presença simultânea nos ambientes de partes e 
advogados de processos sucessivos da pauta. 
RECOMENDAR que nas notificações de audiências 
conste expressamente orientações para: a- o uso 
obrigatório de máscara; b- cientificar quanto ao 
protocolo de entrada (medição de temperatura, 
higienização das mãos); c- advertir que, em caso 
de sintomas de COVID-19, a pessoa não deve 
comparecer à unidade judiciária, mas sim enviar 
atestado médico, por meios eletrônicos, 
diretamente para a unidade/processo; d- advertir 
sobre a restrição de acompanhantes, exceto 
quando se tratar de imprescindível auxílio; e- 
evitar a condução de crianças para o ambiente da 
Justiça do Trabalho, salvo se for estritamente 
necessário, e, nesse caso, para aquelas acima de 4 
anos, mediante uso obrigatório de máscara; f- que 
o acesso ao prédio da Justiça observe 
antecedência de no máximo 5 minutos do horário 
designado para a audiência, evitando-se o contato 
de partes e advogados de processos diversos.

01

Monitoramento para cumprimento das Metas 
Nacionais pelas Unidades Judiciárias de 12 Grau 
(PROAD 17221/2021).
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2021 02

Unidades Judiciárias de l9 Grau -Perícias (PROAD 
19289/2020).

2022 01

Preenchimento de planilhas compartilhadas pelo 
CEPP (PROAD 20015/2022).

9.2.12. CORREIÇÕES ORDINÁRIAS NAS UNIDADES JUDICIAIS DE PRIMEIRO GRAU 
(fonte: TRT24)

Observadas as exigências de comunicação presentes nos artigos 99, §39, 14, §§49 e 69, 
e 28 da Resolução n9 135/2011 da Corregedoria Nacional de Justiça, o TRT24 informou 
correicionar anualmente todas as 31 (trinta e uma) Unidades Judiciárias sob a sua 
jurisdição, sendo 10 (dez) na Capital e 21 (vinte e uma) no Interior, seguindo calendário 
disponível no site do Tribunal, que é divulgado no início de cada ano. Ressalta-se que 
nos anos de 2020, 2021 e 2022 (até 30 de abril) foram realizadas no total 66 (sessenta 
e seis) correições pelo TRT24.

Em relação ao método de trabalho utilizado nas correições, a Corregedoria Regional 
esclareceu que ele é regido pela Consolidação dos Provimentos da Corregedoria-Geral 
da Justiça do Trabalho e, desde o ano de 2020, também pelo Provimento SGP/GCR N. 
007/2020, que regulamentou o procedimento da correição ordinária e da 
extraordinária no âmbito das unidades judiciárias de primeiro grau de jurisdição do 
Regional.

Importante salientar que para cada uma das unidades judiciárias é exigida a 
elaboração de relatórios, que são gerados em sistemas e analisam e expõem: "I- 
Relatórios extraídos do e-gestão: Relatórios de movimentação processual (dos 3 
últimos anos): Fase de conhecimento: Processos recebidos (Resumo-Bl.l), Processos 
pendentes de solução ((Resumo - B5), Processos solucionados (Gerenciais Al.2.1), 
Processos com sentença reformada/anulada/revogada (Resumo B 1 - B1.2), Sentenças 
proferidas e Conciliações Realizadas (Transparência - produção - l9 Grau - VT - 
Conhecimento); Incidentes Processuais Julgados (Tutelas provisórias apreciadas, 
embargos de declaração julgados, incidentes de liquidação/execução) extraídos do e 
gestão em "Pastas TRT249 Região - a partir 2020"; Fase de execução: Processos 
iniciados (Resumo - D.l), Processos finalizados (Resumo - D.6), Processos pendentes de 
finalização (Resumo - D.8); Outros relatórios: Processo em arquivo provisório 
(Gerencial - A.5.3, gerado com a situação no mês anterior ao da corrfeição), Prazos 
médios (dos 3 últimos anos): Fase de conhecimento: do ajuizamento da ação até a 
prolação da sentença (Gerencial A.4.4), Fase de liquidação: Do início ao encerramento 
da liquidação (Gerencial A.4.4), Fase de execução: Do início da execução até a extinção 
(Gerencial A.4.4), Arquivamento definitivo: do ajuizamento da ação até o 
arquivamento definitivo (Gerencial A 4.4); Prazos médios de audiências e solução de 
processo (da última visita correicional e no período correicionado) : Prazo médio das 
audiências: a ) Rito sumaríssimo e Exceto Rito Sumaríssimo: 1- Do ajuizamento da 
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ação até a realização da 1$ audiência e do ajuizamento da ação até a prolação da 
sentença (Reí. Resumo K.l.l), 2- Da realização da 1^ audiência até o encerramento da 
instrução (Reí. Resumo K.1.2) e 3-Da conclusão até a prolação da sentença (Reí. 
Resumo K.1.3); Prazos médios por Região Judiciária ( Gráficos extraídos do e-Gestão: 
Gerencial - A.4.4- extraído do ano anterior); Produtividade dos juízes da Vara do 
Trabalho, no período correicionado (Gerencial -Bl.l); Sentenças líquidas proferidas 
(dos 3 últimos anos-Gerencial-Al.2.5- Comparam-se as sentenças líquidas com A 
Média Nacional de sentenças líquidas entre os Tribunais Regionais do Trabalho de 
pequeno porte); Audiências realizadas na unidade, no período da correição anterior 
e da correição atual (Gerencial - A.5.2); Arrecadação da unidade no ano anterior 
(Resumo 1.1 e J.l); l-GEST (dos últimos 5 anos); II - Relatórios extraídos do Sistema 
PJe: Média de cumprimento de mandados por setor (últimos 3 anos). Relatórios 
Gerenciais - Audiência por tipo) ; III - Relatórios extraídos do site do Tribunal : 
cumprimento das metas do CNJ; IV -Relatório da participação da Vara do Trabalho 
nas Semanas de Conciliação e Execução (fornecido pelo CEPP ); V- Relatórios do 
Sistema Garimpo (para analisar as contas judiciais ativas com depósitos judiciais) e do 
Sistema SICOND (possibilita análise dos processos paralisados há mais de 30 dias, 
bem como a prática tardia de atos).

A conclusão dos trabalhos ocorre após análise dos relatórios e dos processos 
correicionados, momento em que são feitas recomendações para a unidade 
respectiva, as quais são acompanhadas pelo Gabinete da Corregedoria Regional.

Caso seja observado algum problema de gestão na unidade, a Corregedoria, após 
identificá-los, elabora as recomendações adequadas, estabelecendo prazo para que 
sejam cumpridas, e determina, se necessário, a apresentação de plano de ação, com 
posterior acompanhamento pelo Gabinete da Corregedoria.

São oferecidas metodologias de gestão, que consistem na instrução às Varas do 
Trabalho para que realizem o acompanhamento dos resultados do IGEST com análise 
de sua pontuação nos mesoindicadores, procurando identificar os processos que 
afetam o resultado e assim buscar ações para a melhoria do desempenho em cada um 
deles. Também são orientadas a gerir a unidade por meio dos relatórios extraídos do 
e-gestão, SICOND, relatórios gerenciais, do próprio PJe e inserção de GIGS, que 
auxiliam na identificação dos prazos finais dos processos, evitando, assim, a 
paralisação injustificada dos autos.

Embora não haja um departamento próprio para adotar providências quanto aos 
assuntos relacionados à atividade correicional, há como responsáveis por essas 
atividades a Secretária-Geral da Presidência em conjunto com os servidores do 
Gabinete da Corregedoria Regional.

Com relação às inspeções, foi esclarecido pela Corregedoria Regional do TRT24 que 
não há calendário específico, uma vez que não são realizadas inspeções, mas sim 
autoinspeções, por parte das próprias unidades de l9 grau, com correspondente 
comunicação à Corregedoria dos dados apurados, na forma do Provimento 4/2020, 
alterado pelo Provimento 1/2022.
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Foram relatadas como ocorrências frequentes: a análise dos prazos médios 
elastecidos, principalmente na fase de execução (processos em atraso com mais de 30 
dias na Vara do Trabalho), e a análise dos relatórios com sentenças em atraso.

Como forma de solucionar as ocorrências verificadas,no tocante aos prazos da 
Secretaria, há recomendação nas atas de correições, e, quanto aos processos com 
sentença em atraso, é realizado quinzenalmente o levantamento e enviado por e-mail 
às unidades nas quais o magistrado de primeiro grau está lotado ou para o próprio 
magistrado, quando não possui lotação fixa, com a orientação de que seja apresentado 
o plano de trabalho para solução dos problemas, quando necessário.

Por fim, a Corregedoria local esclareceu que possui projetos que envolvem a 
orientação e/ou dinamização das atividades das secretarias e gabinetes das unidades 
judiciais de l9 grau, sendo eles: a) Cooperação Interna entre as unidades judiciárias 
do l9 grau no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 249 Região, 
regulamentada por meio da PORTARIA CONJUNTA TRT/GP/SJ/SECOR N9 001/2019, e 
acompanhada pelo Gabinete da Corregedoria Regional, por meio do PROAD 
21104/2019; b) Atuação dos Oficiais de Justiça nas tarefas de Secretaria, em forma 
de auxílio, nos termos das deliberações do PROAD 22187/2020 e do PROVIMENTO 
TRT/GCR N9 02/2021 (prática virtuosa, mas que provavelmente será abolida com o 
implemento da Resolução 296/2021 do CSJT, diante do § 39 do art. 11 da citada 
Resolução); c) l9 Núcleo de Justiça 4.0 , criado por meio da Portaria TRT/GP n. 
47/2021, referendada pela Resolução Administrativa n. 115/2021 (PROAD 
16837/2021), tendo como projeto piloto de Unidade Judiciária Virtual de Apoio a 
Vara do Trabalho de Chapadão do Sul, que está atuando em processos que tramitam 
pelo "Juízo 100% digital" e que se encontrem com elevado prazo para a realização de 
audiência ou em situação de descumprimento de metas; d) 29 Núcleo de Justiça 4.0, 
criado pela Portaria TRT/GP N. 13/2022, referendada pela Resolução Administrativa 
43/2022 (PROAD 19412/2021), que transformou a Vara do Trabalho de São Gabriel do 
Oeste em "29 Núcleo de Justiça 4.0" para Apoio às Varas do Trabalho de Campo 
Grande/MS; e) Grupo de Apoio à Jurisdição-GAJ, instituído por meio da 
PORTARIA/TRT/GABVIP/N9 03/2021, referendada pela RA 125/2021 (PROAD 
19639/2021), com a finalidade de auxiliar as unidades jurisdicionais de primeiro e 
segundo graus, no assessoramento da atividade-fim prestada pelo Tribunal; f) Grupo 
de Trabalho - I GEST (PROAD 19289/2020), destinado a desenvolver a análise do 
desempenho das unidades judiciárias do l9 grau de jurisdição da 249 Região em 
relação ao índice Nacional de Gestão de Desempenho da Justiça do Trabalho - Igest 
(gtlGest-24); e g) Projeto de Sentenças Líquidas TRT 24- Região - Capacitação de 
pessoal no PJe-Calc e contratação de estagiários para o auxílio das unidades judiciárias 
na prolação de sentenças/acórdãos líquidos (PROAD 19794/2021).

9.3. MAGISTRADOS

9.3.1. CONTROLE DE PRESENÇA (fonte: TRT24)

A Corregedoria Regional informou que o controle da presença dos magistrados é 
aferida pela própria condução das audiências presenciais, por contatos da 
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Administração com a unidade para procedimentos de rotina, bem como por ocasião 
das correições ordinárias que têm por item obrigatório a apuração da frequência do 
magistrado à unidade.

9.3.2. CONTROLE DE PRODUTIVIDADE DOS MAGISTRADOS DE PRIMEIRO GRAU 
(fonte: TRT24)

O TRT24 informou que realiza o controle da produtividade dos magistrados de 
primeiro grau e dos juízes substitutos pelo módulo de produtividade disponível no 
sistema eGestão e acompanhado pela Corregedoria Regional.

Salienta que os dados podem ser acessados por meio do seguinte link: 
https://www.trt24.jus.br/web/guest/producao-dos-magistrados .

9.3.3. CRITÉRIOS DE DESIGNAÇÃO DE JUÍZES DO TRABALHO SUBSTITUTOS PARA AS 
VARAS DO TRABALHO (fonte: TRT24)

0 tribunal informou que os critérios para a designação dos Juízes Substitutos nas Varas 
estão previstos na Portaria TRT/GABVIP n9 4/2021, podendo ser acessada pelo link: 
https://www.trt24.jus.br/documentViewer- 
1.0.0/PDFViewer?tipo=ASSINATURA&id=2402689.

A designação dos magistrados para suprir necessidades transitórias obedece os 
critérios estabelecidos no art. 39 da referida Portaria, de seguinte teor:

Art. 3g Os juízes substitutos poderão atuar como: I - juiz auxiliar de atuação fixa; II - juiz 
auxiliar de atuação compartilhada; ou III - juiz auxiliar volante. § lg Os juízes 
substitutos auxiliares de atuação fixa atuarão, preferencialmente, em uma única 
unidade judiciária e substituirão os respectivos titulares durante os períodos de férias e 
demais afastamentos destes. § 2g Os juízes substitutos auxiliares de atuação 
compartilhada atuarão, preferencialmente, de forma fixa e vinculados a duas unidades 
judiciárias. § 3g Os juízes substitutos auxiliares volantes atuarão sem fixação e 
independentemente de circunscrição judiciária, de acordo com a necessidade da 
Administração.

No âmbito do TRT24, as Varas do Trabalho de Campo Grande, Dourados e Três Lagoas 
(Varas dos Foros), que apresentam maior movimentação processual, contam com 
Juízes Substitutos fixos. As demais Varas não têm Substitutos, salvo em designações 
esporádicas por ausência dos titulares ou reforço para demandas determinadas.

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 30/4/2022, 1 
(um) magistrado exibia processos conclusos para prolação de sentença com prazos 
vencidos superiores a 60 dias, totalizando 2 processos.

0 Tribunal informou que os dois processos que estavam com atraso superior a 60 dias 
foram sentenciados em 6/5/2022.
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9.3.5. VITALICIAMENTO. ACOMPANHAMENTO DOS JUÍZES SUBSTITUTOS. 
REGULAMENTAÇÃO

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

De acordo com o Tribunal, a Resolução Administrativa N. 92/2013 (referenda Ato GP 
N. 505/2013) regulamenta os procedimentos de vitaliciamento dos Juízes do Trabalho 
Substitutos no âmbito da Justiça do Trabalho da 249 Região.

9.3.5.2. PROCEDIMENTOS ADOTADOS PELO TRIBUNAL REGIONAL PARA EFEITO DE 
VITALICIAMENTO

O procedimento de vitaliciamento no TRT24 se inicia a partir do exercício do Juiz do 
Trabalho Substituto na magistratura.

A Corregedoria Regional, por meio do Desembargador Presidente e Corregedor do 
Tribunal, determina então a abertura de procedimento administrativo individual de 
avaliação de desempenho do magistrado, para fins de aquisição da vitaliciedade.

Iniciado o Procedimento Administrativo de Vitaliciamento, a Corregedoria Regional 
oficia ao Juiz vitaliciando, ocasião em que solicita o encaminhamento de sentenças e 
decisões proferidas, conforme disposto no art. 72, § l9, inciso III, do Ato Conjunto 
CGJT/ENAMAT N. 001/2013, bem como o envio trimestral de relatório circunstanciado 
que descreva o método de trabalho funcional adotado e a (s) unidade (s) judiciária (s) 
de sua atuação (nos termos do art. 13 do referido Ato Conjunto), e informações 
acerca do efetivo e constante uso dos sistemas SISBAJUD, INFOJUD, RENAJUD e outras 
ferramentas tecnológicas disponibilizadas pelo Tribunal.

O Comitê de Vitaliciamento - composto por 3 (três) Desembargadores eleitos pelo 
Tribunal Pleno para exercerem mandato de 2 (dois) anos, coincidente com o mandato 
dos Desembargadores integrantes da administração do Tribunal - promove o 
acompanhamento dos magistrados vitaliciandos, de forma individualizada, com 
registro no PROAD de todos os documentos relativos a cada magistrado.

O Corregedor solicita informações aos setores do Tribunal diretamente ligados à 
atuação dos juízes de modo a colher subsídios para elaboração do parecer. A 
Corregedoria Regional faz o levantamento das informações do vitaliciando, o que 
compreende a coleta de dados relativos aos aspectos qualitativo e quantitativo de sua 
atuação jurisdicional. O Gabinete da Corregedoria Regional apura se foram autuados, 
em face do vitaliciando, Correições Parciais, Pedidos de Providências, Reclamações 
Disciplinares e/ou instaurados Processos Administrativos Disciplinares. O Gabinete da 
Corregedoria Regional também examina se há processos conclusos ao magistrado 
vitaliciando com prazo vencido para sentenciar.

Completados 1 ano e 6 meses de exercício na magistratura, o Desembargador 
Presidente e Corregedor e o Diretor da Escola Judicial do Tribunal emitem parecer 
submetendo-o à apreciação da Comissão de vitaliciamento. Após, é concedida vista do 
parecer ao juiz vitaliciando, para manifestação. Devidamente instruído, o processo de 
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vitaliciamento é encaminhado para deliberação do Tribunal Pleno, mediante inclusão 
em pauta na primeira sessão subsequente.

93.5.3. PROCESSOS DE VITALICIAMENTO EM TRAMITAÇÃO

De acordo com o TRT24, atualmente, há 2 (dois) processos de vitaliciamento em 
tramitação, referentes aos seguintes magistrados: Helia de Fátima Maeda - PROAD 
17364/2021 e Bernardo Pinheiro Bernardi - PROAD 17365/2021.

93.5.4. 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 TRT24 informou que os Juízes do Trabalho Substitutos Helia de Fátima Maeda e 
Bernardo Pinheiro Bernardi participaram do 279 Curso Nacional de Formação Inicial da 
ENAMAT (Curso de Formação Inicial - Módulo Nacional), no período de 3 a 28/5/2021 
e do PROAD 19968 2021 (Curso de Formação Inicial - Módulo Regional), de 31/5/2021 
a 29/6/2021, sem nenhuma ocorrência registrada.

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

Não há recomendação ou observação do Corregedor Regional aos processos de 
vitaliciamento em tramitação.

93.6. MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU. AUTORIZAÇÃO PARA RESIDIR FORA DA 
JURISDIÇÃO. RESOLUÇÃO CNJ N2 37/2007 (fonte: TRT24)

No âmbito do TRT24, os critérios para residência fora da sede da jurisdição encontram- 
se disciplinados na Portaria TRT/GP N. 43/2019, referendada pela Resolução 
Administrativa n. 59/2019 do Regional.

Nos termos do artigo 32 da Portaria TRT/GP 43/2019, referendada pela Resolução 
Administrativa n^ 59/2019, são requisitos à concessão e à manutenção da autorização 
de que trata a referida Portaria: I - Ausência de processo administrativo disciplinar em 
curso; ll-Ausência de punição em processo administrativo disciplinar nos 12 (doze) 
meses ¡mediatamente anteriores à solicitação e, em caso de deferimento da 
autorização, durante todo o período em que ela vigorar; III - Ausência de fundadas 
reclamações perante a Presidência, a Corregedoria ou a Ouvidoria acerca do déficit na 
prestação jurisdicional em decorrência da ausência do magistrado na unidade 
judiciária em que estiver lotado; IV - Ausência de processos aptos a julgamento cujo 
prazo para prolação de sentenças, previsto no art. 226, III, do CPC, tenha sido 
extrapolado; V - Cumprimento da carga horária mínima de horas-aula estipulada pela 
Escola Judicial do TRT da 24ã Região, nos 2 (dois) últimos semestres anteriores e, em 
caso de deferimento da autorização, durante todo o período em que ela vigorar.

Apurou-se que, no período da realização da correição ordinária, havia 11 (onze) 
magistrados autorizados a residir fora da sede da jurisdição.
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9.3.7. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO CUMULATIVO DE JURISDIÇÃO - GECJ. 
RESOLUÇÃO CSJT N9 155/2015 (fonte: TRT24)

O TRT24 informou que a concessão da GECJ é praticada de modo subsidiário, ou seja, 
somente quando não houver magistrado para assumir a designação sem gerar 
acúmulo. Salientou que, como o quadro de juízes do TRT24 está incompleto há 
bastante tempo (2 vagas de substituto, uma de desembargador, além dos desfalques 
em l9 instância ligados às convocações vigentes), nem sempre é possível evitar 
designações que gerem GECJ. Assim, constatada a necessidade de acúmulo, há 
definição de juiz levando-se em conta as regras da Lei n9 13.095/2015, da Resolução 
CSJT 155/2015, da RA 108/2020 e demais variáveis como, por exemplo, a 
produtividade.

9.3.8. FÉRIAS DOS MAGISTRADOS DE PRIMEIRO GRAU. PERÍODOS ACUMULADOS. 
FÉRIAS VENCIDAS (fonte: TRT24)

No âmbito do TRT24, a Corregedoria Regional promove o controle das férias dos 
magistrados de l9 grau.

O tribunal informou que, a Estrutura Administrativa do TRT24 contempla o Gabinete 
da Corregedoria, vinculado à Presidência, sendo os Cargos de Presidente e Corregedor 
concentrados em um único magistrado.

Assim, o Gabinete da Corregedoria atua de modo coordenado com o da Secretaria- 
Geral da Presidência, todos sob comando da Secretária-Geral da Presidência e do 
Presidente, tratando, entre outros temas, do controle de férias dos magistrados 
especialmente para subsidiar designações e resolver sobre acúmulo ou não de 
períodos, em atendimento à necessidade do serviço. Esse trabalho, naturalmente, 
conta com o auxílio da Gestão de Pessoas, que controla os lançamentos em sistemas 
quanto a saldo de férias e pendências correspondentes.

No momento da realização da presente correição ordinária, o Tribunal informou que 
havia apenas 1 juiz 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 2020 A 2022 (ATÉ 30/04) (fonte: TRT24)

O TRT24 informou que despendeu em diárias pagas a magistrados, servidores e 
eventuais colaboradores os seguintes valores: 2020: R$160.407,07; 2021: 
R$261.912,43; e 2022 (até 30/04): R$109.052,51.

Constatou-se que o TRT24 disponibiliza no seu sítio eletrônico na internet 
(https://www.trt24.jus.br/web/transparencia/diarias-e-passagens) informações sobre 
as diárias pagas, constando o nome do beneficiário, o valor, o período, o destino, 
motivo do deslocamento, dentre outros dados.

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: TRT24)

10.1. ANO DE FUNDAÇÃO E NORMAS

Por meio da Resolução Administrativa n9 21 de 30 de março de 2001, foi criada, no 
referido ano, a Escola Judicial do Tribunal Regional do Trabalho da 249 Região 
(EJUD24), com previsão expressa no Regimento Interno do Tribunal e em seu Estatuto, 
aprovado mediante a RA n9 5/2017.

Fica a cargo da EJUD24 o Programa Regional de Capacitação Permanente dos 
Servidores do TRT da 249 Região, conforme dispõe a Resolução Administrativa n9 
4/2010.

10.2. NATUREZA JURÍDICA E FINALIDADE

A EJUD24, com sede na cidade de Campo Grande/MS, é órgão integrante do Tribunal 
Regional do Trabalho da 249 Região, nos termos do artigo 39, inciso VIII, do Regimento 
Interno do Tribunal (RA n9 77/2015), vinculada ao Desembargador Diretor da Escola 
Judicial eleito para o biênio.

Conforme seu Estatuto (RA n9 5/2017), objetiva aprimorar técnico-profissional e 
culturalmente os magistrados e servidores do TRT24, bem como promover estudos a 
fim de aperfeiçoar a prestação jurisdicionaI e o Poder Judiciário - art. 29.

Os recursos orçamentários utilizados pela EJUD24 são próprios do Regional, sendo 
administrados pela Unidade Gestora Responsável desde 2017, instituída pela Portaria 
TRT/GP/DG n9 86/2017, a qual possui competência para ordenação de despesa 
referente à formação de magistrados e servidores do TRT 249 Região e rubrica 
específica para o atendimento das necessidades de formação e capacitação do 
Tribunal.

Informou ainda que há complementação orçamentária mediante parceria e convênios 
com entidades públicas e privadas, tendo a última ocorrido em 2019, decorrente de 
orçamento da ENAMAT.

10.3. ELEIÇÃO, PERIODICIDADE E ATUAL COMPOSIÇÃO DA DIRETORIA E 

DEMAIS POSTOS DE COORDENAÇÃO

Conforme dispõe o art. 59 do Estatuto da Escola Judicial (RA n9 5/2017), a EJUD24 será 
dirigida por um (a): I) Diretor, eleito pelo Tribunal Pleno; II) Vice-diretor, indicado pelo 
Diretor; III) Conselho Executivo; IV) Coordenador Pedagógico, designado pelo Diretor; 
e V) Secretaria, também indicado pelo Diretor.

O Conselho Executivo é formado, além do Diretor e Vice-diretor, por um membro 
representante da 29 instância (eleito pelo Tribunal Pleno), um membro representante 
da l9 instância (indicado pela EMATRA da XXIV Região) e um servidor (designado pelo 
diretor).
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Com mandato de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período, a atual Direção 
da Escola Judicial para o biênio 2021/2022 é formada pelo (a): Diretor Desembargador 
Tomás Bawden de Castro Silva; Vice-diretor Juiz do Trabalho Flávio da Costa Higa; 
Desembargador Nicanor de Araújo Lima, membro representante da 2§ instância; Juíza 
do Trabalho Déa Marisa Brandão Cubei Yule; membro representante da 1^ instância; 
Juiz do Trabalho Júlio César Bebber, Coordenador Pedagógico; e Cristhiano Karlo 
Moraes Sandim, Secretário da Escola Judicial.

10.4. PROJETO PEDAGÓGICO

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

Destaca-se que as ações educativas, presenciais e a distância, desenvolvidas pela 
Escola Judicial são orientadas pelo Projeto Pedagógico, visando ao desenvolvimento de 
competências que atendam as especificidades do TRT 24^ Região, contribuindo para a 
prática jurisdicional com celeridade, qualidade e ampliação do acesso à Justiça do 
Trabalho.

10.5. ESTRUTURA FÍSICA E RECURSOS MATERIAIS E HUMANOS

Foi informado pelo Tribunal que a estrutura da Escola Judicial mostra-se apropriada às 
suas necessidades, a qual possui duas salas onde funciona a Secretaria e comportam, 
com boas condições, 6 servidores e 1 estagiário. Há ainda uma pequena sala para 
reuniões do Conselho Executivo.

Quanto às capacitações, a EJUD24 conta com uma sala de treinamento para 80 
participantes, equipada com data-show, telão para projeção, mesa de som móvel/fixa, 
caixa de som amplificada, microfones sem fio (mão, headset e lapela), tela interativa e 
televisão touch. Possui ainda uma divisória retrátil, a qual possibilita a divisão da sala 
em duas, para uso em atividades simultâneas, com capacidade de 40 pessoas em cada 
sala.

Para eventos maiores, a Escola Judicial utiliza o auditório de Sessões do Tribunal Pleno 
e eventualmente as salas de Sessões das Turmas.

A Escola dispõe também de um laboratório de informática com capacidade para 44 
participantes, equipado com data-show, mesa de som e computadores.

Em relação aos servidores lotados na EJUD24, o Tribunal informou que a atual 
quantidade é adequada frente às demandas da Escola, bem como que a eles são 
oferecidos cursos de capacitação internos e externos.
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Atualmente há 6 servidores lotados na Escola Judicial: 02 na Secretaria; 1 na Seção de 
Apoio; 1 na Seção de Formação e Desenvolvimento de Magistrados; 1 na Seção de 
Formação e Desenvolvimento de Servidores; e 1 no Setor de Certificação, Informação e 
Apoio. Ressalta-se que os servidores possuem diversas formações, como: Direito, 
Administração, Letras, Psicologia, Tecnologia em processamento de dados e Ciências 
Contábeis.

10.6. CURSOS DE FORMAÇÃO INICIAL NOS ÚLTIMOS DOIS ANOS E 

FRAÇÃO DO ANO CORRENTE

A Escola Judicial do Tribunal Regional do Trabalho da 24ã Região informa que foram 
realizados cursos de formação inicial para magistrados no decorrer de 2020, 2021 e 
2022 (até 30 de abril).

No 12 semestre de 2019 e no 12 e 29 semestre de 2020, foi realizado o curso 
"Formação Inicial Regional Difusa" pela EJUD24 com a participação de um magistrado.

Em maio de 2021, a ENAMAT ofertou o "279 Curso Nacional de Formação Inicial da 
Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho" com 2 
(dois) magistrados qualificados.

As Escolas Judiciais da 149 e da 239 Região ministraram o "Curso de Formação Inicial de 
Magistrados - Módulo Regional" com 2 magistrados participando entre 31/5/2021 a 
29/6/2021.

Ainda em 2021 a EJUD24 realizou o "Protocolo de Ingresso Supervisionado na 
Jurisdição" para 2 magistrados.

Por fim, houve a "Formação Inicial Regional Difusa" pela EJUD24 no 22 semestre de 
2021 e 12 semestre de 2022 com 2 magistrados participantes.

10.7. CAPACITAÇÃO DE MAGISTRADOS E SERVIDORES

Conforme disposto no artigo 22 da Resolução Administrativa n2 05/2017, a EJUD24 
tem competência para a capacitação dos magistrados, bem como dos servidores, uma 
vez que possui como objetivo o aprimoramento técnico-profissional e cultural dos 
magistrados e servidores.

10.8. CURSOS REALIZADOS PARA FORMAÇÃO CONTINUADA E 

PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES E MAGISTRADOS

A Escola Judicial do TRT24 anexou lista com as atividades de formação continuada 
realizadas, detalhando qual o evento realizado, sua modalidade (presencial ou virtual), 
data do início, carga horária, órgão de realização e a quantidade de magistrados e 
servidores capacitados.

Em 2020, foram realizados, pela EJUD24, 48 cursos, sendo 4 presenciais e 44 em EaD, 
com carga horária total de 410,5 horas, tendo sido 587 magistrados e 2.376 servidores 
capacitados. No ano foi realizado o curso "A lei de Recuperação Judicial e seus 
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impactos no Direito e Processo do Trabalho", o qual participaram 16 magistrados e 90 
servidores.

No ano de 2021, a Escola Judicial ofertou 78 cursos, tendo um deles sido realizado em 
parceria com a EJUD 14 e 23, os quais contabilizaram 1.279 horas no total de carga 
horária e 3.521 capacitados, sendo 690 magistrados e 2.831 servidores. Destaca-se o 
"Curso de Formação de Conciliadores e Mediadores" de 100 horas-aula e 10 
magistrados formados.

Por fim, em 2022 (até 30 de abril), a EJUD24 completou 229,5 horas-aula por meio de 
20 cursos, com 425 certificados emitidos para magistrados e 621 para servidores. No 
referido ano realizou-se o "Evento on-line: Direto do Trabalho em debate: Recentes 
decisões do STF e Reforma Trabalhista" com 33 magistrados e 104 servidores 
capacitados.

10.9. PARTICIPAÇÃO E INTERESSE DE MAGISTRADOS E SERVIDORES. 

ESTRATÉGIAS DE APRIMORAMENTO

Conforme informado pela EJUD 24 a participação e o interesse de seus magistrados 
vitalícios referente à formação continuada é significativamente positivo, 
principalmente quando em consideração o cumprimento e superação do estabelecido 
na RA n9 09/2011 da ENAMAT, segundo o qual a carga horária a ser atingida em ações 
de capacitação para magistrados vitalícios é de 30 horas semestrais

Com relação às atividades de capacitação, houve, em 2020, a participação de 93,22% 
dos magistrados do quadro no primeiro semestre e 89,83% no segundo semestre. 
Quanto à quantidade de horas de formação, destaca-se que no primeiro semestre 
61,02% dos magistrados do quadro e no segundo semestre 64,41% realizaram 30 
horas ou mais de capacitação.

Tratando-se do exercício de 2021, 93,33% dos magistrados realizaram atividade de 
capacitação no primeiro semestre e 90% no segundo semestre. Em relação à carga 
horária de formação, no primeiro semestre 76,67% do quadro total de magistrados 
realizaram 30 horas ou mais de capacitação e no segundo semestre 73,33% do quadro 
atingiram ou superaram a carga horária de 30 horas.

No período de l9/l/2022 a 30/4/2022 a participação de magistrados foi de 79,31%, 
sendo que 56,90% realizaram 30 horas ou mais nos primeiros 4 meses do ano.

Desta forma, demonstra-se satisfatória a participação nos eventos de capacitação no 
período apurado (2020 a 30/4/2022), destacando-se que a maior parte de participação 
representa uma formação igual ou superior a 30 horas, podendo-se inferir que o grau 
de participação e interesse nas ações de formação continuada é satisfatório.

Com o objetivo de aumentar cada vez mais o engajamento, a Escola Judicial faz 
pesquisa com os magistrados para obter a demanda de capacitação para o ano. 
Outrossim, o Conselho da Escola Judicial contempla representantes do l9 e 29 grau de 
jurisdição, os quais participam do planejamento dos cursos a serem ofertados, de 
modo a atender às demandas das unidades judiciais, o que possibilita ofertar cursos 
conforme o interesse dos magistrados. Aliado a isso, a Escola Judicial atua em parceria 
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com as demais Escolas Judiciais trabalhistas, mediante compartilhamento de cursos, o 
que permite que os magistrados possam realizar cursos online de quaisquer das 
Escolas Judiciais trabalhistas, garantindo uma ampla oferta de treinamentos, com 
temáticas diversificadas e datas variadas.

Destaque-se, ainda, alguns normativos do TRT24 que estabelecem como pré-requisito 
para convocação, remoção, autorização para residência fora da jurisdição e a direção 
da Escola Judicial, o cumprimento de carga horária mínima de horas-aula estipulada 
pela EJUD24. Senão vejamos.

A Portaria TRT/GP N. 43/2019, referendada pela Resolução Administrativa n. 59/2019 
do TRT24 em seu artigo 39, V, estabelece como um dos critérios para concessão e 
manutenção da autorização para residência fora da sede da jurisdição o cumprimento 
da carga horária mínima de horas-aula estipulada pela Escola Judicial do TRT da 249 
Região, nos 2 (dois) últimos semestres anteriores e, em caso de deferimento da 
autorização, durante todo o período em que ela vigorar.

Por sua vez, o art. 39, § l9, "b", do Regimento Interno do TRT24 veda, para os 
processos iniciados a partir de l9 de julho de 2021, a remoção de magistrado que não 
possua "o período mínimo de 30 (trinta) horas-aula, em atividades presenciais e/ou à 
distância, nos cursos de formação continuada oferecidos pelas Escolas Judiciais, no 
semestre completo ¡mediatamente anterior ao protocolo do respectivo requerimento, 
ou, na ausência, em 4 (quatro) dos 5 (cinco) últimos semestres completos 
¡mediatamente anteriores ao protocolo do respectivo requerimento".

Da mesma forma, o art. 55, V, do RITRT24, vincula a convocação de Juiz Titular de Vara 
do Trabalho, em caso de afastamento de integrante do Pleno ou de Turma por período 
superior a 30 (trinta) dias, ao cumprimento da carga-horária mínima de horas-aula 
estipulada pela Escola Judicial do TRT da 249 Região.

Quanto à Direção da Escola Judicial, o TRT24 editou a Resolução Administrativa n9 
5/201 que estabelece em seu artigo 69, § l9, que "constitui critério a ser 
necessariamente considerado para ser eleito, o cumprimento da carga horária mínima 
de formação profissional estabelecido pela ENAMAT."

10.10. MÉDIA DE HORAS SEMESTRAIS DESPENDIDAS PELOS 

MAGISTRADOS EM ATIVIDADES DE FORMAÇÃO CONTINUADA

De acordo com informações prestadas pelo TRT24, a média de horas semestrais gastas 
pelos magistrados em atividades de formação continuada foi de aproximadamente: 
2020: 43,18 horas no l9 semestre e 37,53 no 29 semestre, totalizando 80,71 no ano; 
em 2021: 53,61 horas no l9 semestre e 60,19 horas no 29 semestre, completando 
113,80; em 2022: 29,64 até 30 de abril.

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 a meta foi alcançada em todo intervalo correicionado, exceto em 
2022 (até o curto período).

229

Anexo 1 - ATA DA CORREIÇÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO NO PERÍODO DE 20 A 23 DE JUNHO DE 2022
3503/2022 - Terça-feira, 28 de Junho de 2022 Tribunal Superior do Trabalho



231

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 encaminhados, 2 cursos em EaD foram realizados em 2020: I) 
"Curso de Nivelamento dos Servidores do Poder Judiciário", com carga horária de 24 
horas e 92 servidores capacitados, sendo exclusivo de gestão estratégica; e II) "IGEST e 
as Ferramentas de Gerenciamento", contabilizando 7 horas-aula e formando 36 
magistrados e 57 servidores, vinculado tanto à gestão estratégica quanto ao sistema 
PJe.

Em 2021, no âmbito da gestão estratégica - porém também relacionado ao PJe - 
realizaram o curso virtuais "Pensando o IGEST", com carga horária de 2,5 horas e 30 
magistrados e 92 servidores capacitados. Quanto ao PJe, no referido ano, 4 cursos 
onlines foram oferecidos, totalizando 24 horas-aula e capacitando 13 magistrados e 
222 servidores.

Por fim, até 30 de abril de 2022, a Escola ofertou 2 turmas do "Curso PJE Cale - 
Liquidação de Sentenças e Atualizações", vinculados ao PJe, retornando a realizar os 
cursos na modalidade presencial, capacitando ao todo 13 magistrados e 28 servidores 
em 40 aulas-aula.

Ante o exposto, com relação à meta 11 a meta foi atingida para magistrados e 
servidores.

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 acerca de novas 
tecnologias e ética nas redes sociais.

Segundo os dados encaminhados pelo TRT24, em 2020, a EJUD24 promoveu 3 cursos, 
todos online, finalizando o ano com 20,5 horas-aula ao todo, tendo a participação de 
11 magistrados e 30 servidores. No ano foi realizado o curso "Seminário sobre Direito 
Digital, Lei Geral de Proteção de Dados e Inteligência Artificial".

Em 2021, foram ofertados 3 cursos totalizando 96 horas-aula. Ao todo foram emitidos 
4 certificados para magistrados e 52 para servidores. Dentre os cursos realizados 
observa-se o "Produção de Provas por Meios Digitais".

Em 2022, não houve registro de cursos realizados pela Escola envolvendo a temática.

Dessa forma, diante das informações encaminhadas pelo Tribunal Regional, verifica-se 
o cumprimento pela EJUD11 da Resolução n9 305/2019 do Conselho Nacional de 
Justiça.
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11. RELACIONAMENTO COM O MPT E A OAB (fonte: TRT24)

0 TRT24, por meio do questionário dinâmico, informou que não existem questões 
judiciais ou administrativas pendentes entre o Tribunal Regional e o Ministério Público 
do Trabalho.

Noticiou, ainda, que não há representação contra advogados pelo Tribunal ou contra 
magistrados pela OAB.

Apontou, entretanto, que há uma questão pendente entre o Tribunal Regional e a OAB 
relacionada com a definição da lista séxtupla para a vaga do quinto constitucional de 
membro integrante do TRT24. Ressaltou, porém, que tal procedimento tramita 
regularmente.

Esclareceu, ainda, que a OAB/MS é instituição parceira e atuante em questões 
envolvendo o Tribunal Regional, com consequente participação ativa em várias 
questões sem que se possa falar em pendências propriamente, mas sim em atividades 
em desenvolvimento. Exemplificou que o Presidente da OAB/MS é membro do Comitê 
Provisório de Gestão de Crise (Resolução Administrativa n^ 78/2020), participando 
ativamente das deliberações sugestivas ao Tribunal Pleno relativamente às normas de 
enfrentamento da pandemia. Semelhantemente, a Subseção de Costa Rica participa da 
discussão sobre manutenção ou não do espaço cedido pelo Município de Costa Rica à 
Justiça do Trabalho para funcionamento de Itinerante naquela localidade (PROAD 
6769/2018).

Cumpre destacar que, nas reuniões realizadas durante a semana de correição, a 
Procuradora-Chefe da Procuradoria Regional do Trabalho da 24^ Região, bem como os 
representantes da OAB e da Associação de Advogados Trabalhistas de Mato Grosso do 
Sul - AAT/MS elogiaram a atuação do TRT24 e ratificaram a boa relação que possuem 
com os seus membros.

11.1. ATENDIMENTO A ADVOGADOS PELOS DESEMBARGADORES E 
JUÍZES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24^ Região

A Resolução CNJ n^ 322/2021, com as alterações promovidas pela Resolução CNJ n$ 
397/2021, estabeleceu, no âmbito do Poder Judiciário, medidas para retomada dos 
serviços presenciais, observando a implementação de medidas destinadas a prevenir o 
contágio da Covid-19. Referida Resolução, em seu artigo 2^, § 42, assegurou aos 
advogados o atendimento, de forma virtual, "pelo magistrado devidamente registrado 
por meio eletrônico indicado pelo tribunal, com dia e hora".

Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal Regional em 4/6/2022, por meio dos links 
https://www.trt24.jus.br/documents/20182/4038918/Canais+de+Atendimento+- 
+Trabalho+Presencial e
https://www.trt24.jus. br/documents/20182/4038918/Canais+de+Atendimento+- 
Trabalho+Remoto, constatou-se que o TRT24 disponibiliza telefones e endreços das 
unidades para atendimento presencial, assim como telefone e endereço eletrônico 
para atendimento remoto.
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Constatou-se, ademais, que durante a pandemia do novo coronavírus, o Tribunal 
Regional editou a Portaria n9 18/2020, regulamentando o atendimento virtual 
diretamente pelos magistrados, por videoconferência, aos advogados, procuradores, 
defensores públicos e membros do Ministério Público, da Polícia Judiciária e das partes 
no exercício do ius postulandi. Previu, também, que o atendimento telepresencial, na 
forma da referida portaria, não exclui a possibilidade cumulativa de outros meios para 
trato direto com os magistrados, tais como telefone e e-mail, quando disponibilizados 
pelas unidades judiciárias ou diretamente pelos magistrados.

Verificou-se que, por meio do link https://www.trt24.jus.br/web/guest/- 
/atendimento-virtual-por-magistrados-durante-pandemia-veja-os-  
canais?inheritRedirect=true&redirect=/web/guest/home, pesquisado em 4/6/2022, é 
possível acessar os canais de atendimento virtual pelos magistrados durante a 
pandemia, o qual permite agendar atendimento virtual com magistrados de primeira e 
de segunda instâncias.

Quanto ao retorno ao trabalho presencial no âmbito do TRT24, a etapa final ocorreu 
em 21/3/2022, por meio da Portaria TRT/GP N9 8/2022, referendada pela Resolução 
Administrativa n9 46/2022. Estabeleceu-se, assim, o retorno integral das atividades em 
regime presencial, observados os protocolos de segurança, as autorizações para 
teletrabalho, a prevalência do regramento próprio para as sessões em segundo grau e 
para as demais situações de disciplina especial, como condições especiais de trabalho, 
e retomada da designação ordinária de audiências presenciais, com manutenção, a 
critério da autoridade judiciária ou administrativa competente, da realização das 
audiências de modo telepresencial ou híbrido para os processos em que já houve 
intimação das partes quanto à adoção dessa modalidade.

Por meio da Resolução Administrativa n9 46/2022, ainda, o Tribunal Regional 
incorporou o Regulamento Provisório Experimental - RPE de realização de sessões 
virtuais, telepresenciais e híbridas das Turmas e do Tribunal Pleno do Tribunal Regional 
do Trabalho da 249 Região. Previu, ainda, que a realização de sessões estritamente 
presenciais, conforme decisão do colegiado respectivo, seguirá a disciplina contida nos 
arts. 109 a 139 do Regimento Interno e que a Comissão de Regimento Interno do 
Tribunal, até 30/6/2022, concluirá estudos para proposição de Emenda Regimental 
que estabeleça a integração ao Regimento Interno de normas perenes a fim de 
regulamentar sessões virtuais, telepresenciais e híbridas.

11.2. TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES

O TRT24 informou no questionário dinâmico que disponibiliza no seu portal de 
internet a transmissão ao vivo das sessões de julgamento. Constatou-se que as sessões 
gravadas podem ser acessadas pelo Youtube.

11.3. REGIMENTO INTERNO - SUSTENTAÇÃO ORAL (fonte: TRT24)

No tocante à sustentação oral, o TRT24 informou, por meio do questionário dinâmico, 
que seu Regimento Interno prevê procedimento de inscrição para sustentação oral por 
advogados.
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Verifica-se que o Regimento Interno do Tribunal Regional do Trabalho da 249 Região 
assegura que terão preferência os processos em que tenham sido inscritos advogados 
para sustentação, procedimento previsto nos arts. 121 e 122, que dispõem:

Art. 121. Terão preferência para julgamento, independentemente da 
ordem de colocação na pauta, os processos:

I - com voto para desempate;

II - de que participem Desembargadores designados;

III - cujos relatores ou revisores sejam Desembargadores em gozo de 
férias, licenças ou convocados para o Colendo TST;

IV - cujos relatores ou revisores sejam Juízes Titulares de Vara 
convocados;

V - com sustentação oral por membro do Ministério Público do 
Trabalho;

VI - com inscrição de advogado para sustentação oral;

VII - com inscrição das entidades representativas de magistrados e 
servidores para sustentação oral.

Art. 122. Os pedidos de sustentação oral e de preferência por 
advogados, ou estagiários de Direito com respectivo registro na OAB, 
serão permitidos a partir da publicação da pauta e até o início da 
sessão de julgamento.

Constatou-se, outrossim, que os arts. 13 e 14 da Resolução Administrativa n9 46/2022 
prevê que a inscrição de advogados para realização de sustentação oral, nas sessões 
telepresenciais ou híbridas, será admitida a partir da publicação da pauta no órgão 
oficial até o início da sessão de julgamento. In verbis:

Art. 13. Divulgada a pauta de sessão telepresencial ou híbrida, os 
interessados na preferência ou sustentação oral farão contato com a 
secretaria, comunicando sua intenção, com indicação de seus dados 
(nome, número de inscrição na OAB, telefone e e-mail), até o início 
da sessão, por algum dos seguintes meios:

a) Primeira Turma: e-mail ou telefone (67)3316-1860;

b) Segunda Turma: e-mail ou telefone (67) 3316-1785, e

c) Tribunal Pleno: e-mail ou telefone (67) 3316-1866. Parágrafo único. 
Realizada a inscrição prévia, o interessado receberá, em seu e-mail, o 
link de acesso e as orientações de procedimento.

Art. 14. O interessado não inscrito previamente poderá se inscrever 
para sustentação oral até o início do julgamento do processo de seu 
interesse.

Em relação às sessões presenciais, o TRT24, na correição passada, informou que, na 
prática, a prévia inscrição do advogado não constituía condição para a realização de 
sustentação oral. Esclareceu que, independentemente de inscrição, caso o advogado 
esteja presente à sessão, poderá, a qualquer tempo, manifestar-se pela realização de 

233

Anexo 1 - ATA DA CORREIÇÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO NO PERÍODO DE 20 A 23 DE JUNHO DE 2022
3503/2022 - Terça-feira, 28 de Junho de 2022 Tribunal Superior do Trabalho



235

sustentação oral, desde que o faça até o momento do julgamento do seu processo, 
prática que ainda permanece na atualidade.
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12. ATENDIMENTO DAS RECOMENDAÇÕES ANTERIORES

12.1. RECOMENDAÇÕES AO TRIBUNAL (fonte: TRT24)

1) Considerando que foi excedido o limite máximo de cargos em comissão e 
funções comissionadas previsto no art. 2  da Resolução CSJT n  63/2010, que 
restringe o quantitativo a 70% dos cargos efetivos do Tribunal, recomenda-se que 
proceda aos ajustes necessários, mediante a redução gradativa do quantitativo de 
funções comissionadas até que o Tribunal se mantenha no limite máximo previsto no 
art. 25 da Resolução CSJT n  63/2010.

9 9

9

2) Considerando que a antiguidade não é o melhor critério a ser adotado na
elaboração das escalas de plantão, recomenda-se a revisão do Provimento Geral
Consolidado, para adotar o livre sorteio na preparação das escalas de plantão do
primeiro grau de jurisdição.

Por intermédio do Provimento n9 005/2021, foi alterada a redação do Título XIV-A do
Provimento Geral Consolidado da Justiça do Trabalho da 249 Região, para se
estabelecer que a escala para os ciclos semestrais de plantão judiciário no primeiro
grau será elaborada mediante sorteio, a ser realizado pela Secretaria-Geral da 
Presidência e/ou Secretaria Judiciária, sob a coordenação dos Juízes Auxiliares.

No acompanhamento do atendimento das recomendações, realizado nos autos do 
processo PJeCor TST-0000004-21.2020.2.00.0500, a Corregedoria-Geral julgou 
prejudicada a presente recomendação, tendo em vista a aprovação da Resolução CSJT 
n9 296/2021, que revogou a Resolução CSJT n9 63/2010, ampliando o quantitativo de 
cargos e funções em comissão para 80% do total dos cargos efetivos do Tribunal. De 
fato, o percentual correspondente ao quantitativo de cargos em comissão e de 
funções comissionadas (407) corresponde atualmente a 72,9% do total de cargos 
efetivos (558), revelando-se, dessa forma, em conformidade com o limite de 80% 
previsto no art. 69, caput, da Resolução CSJT n9 296/2021.

Recomendação prejudicada.

12.2. RECOMENDAÇÕES AO PRESIDENTE E CORREGEDOR REGIONAL 

(fonte: TRT24)

1) Considerando que o Tribunal não dispõe de norma interna disciplinando a 
designação de juízes do trabalho substitutos para as Varas do Trabalho, recomenda- 
se empenho na regulamentação da matéria, que respaldará os critérios atualmente 
utilizados, sem prejuízo da criação de novos requisitos.

O Tribunal publicou a Portaria TRT/GABVIP n9 4/2021, por meio da qual regulamentou 
o sistema de designações de juízes do trabalho substitutos para auxílio e substituição 
nas unidades judiciárias.

Recomendação atendida.
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Recomendação atendida.

3) Considerando as inconsistências encontradas entre os dados informados pelo 
TRT24 e os extraídos no Sistema e-Gestão, recomenda-se a adoção de providências 
para que se mantenham atualizadas as bases de dados sobre a estrutura orgânica e 
de pessoal constantes do Sistema e-Gestão.

0 Tribunal editou a Portaria TRT/DG n9 222/2021 constituindo o Grupo de Estudos 
com a finalidade de verificar, analisar e eliminar os problemas eventualmente 
encontrados no sistema e-Gestão. Foi informado que a Coordenadoria de Gestão de 
Pessoas (CGP), integrante do grupo, confrontou os dados extraídos do SIGEP com os do 
e-Gestão e verificou diversas inconsistências, que passaram a ser sanadas com o 
suporte da Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicações (SETIC). Afirmou o 
TRT24 que, para evitar novas inconsistências, a CGP se encarregou de confrontar os 
dados mensalmente, corrigindo-os, quando necessário, com assistência da SETIC.

4) Considerando que o Tribunal Regional excedeu o limite máximo de servidores 
não pertencentes às carreiras judiciárias federais, recomenda-se a adoção de 
providências no sentido da pronta regularização da situação, sugerindo-se, para
tanto, que não sejam realizadas novas solicitações de cessão de servidores ou que 
não se renovem as já existentes ao término do prazo, enquanto o Tribunal estiver
acima limite máximo previsto no art. 39, caput, da Resolução CSJT n9 63/2010.

No acompanhamento do atendimento das recomendações, realizado nos autos do 
processo PJeCor TST-0000004-21.2020.2.00.0500, a Corregedoria-Geral julgou 
prejudicada a presente recomendação, tendo em vista que a Resolução CSJT n9 
296/2021 revogou a Resolução CSJT n9 63/2010, ampliando de 10% para 20% da força 
de trabalho o quantitativo de servidores não pertencentes às carreiras judiciárias
federais. De fato, o percentual constatado na presente correição ordinária (11,45%) 
revela-se em conformidade com o limite de 20% previsto no art. 59, caput, da 
Resolução CSJT n9 296/2021.

Recomendação prejudicada.

Em abril/2022, asseverou o Tribunal que as inconsistências foram identificadas 
(relatório do doc. 26 do PROAD 19022/2021), e retificadas quanto à maioria dos itens, 
com solicitação de informações complementares à CGP para que a SETIC finalize a 
verificação/correção (PROAD 19022/2021). Ressaltou que os ajustes finais são 
pontuais e mais fáceis de serem efetuados, conforme descrito no doc. 32 do PROAD 
19022/2021.

Constata-se, dessa forma, que o Tribunal está adotando as providências com o intuito 
de manter atualizadas as bases de dados sobre a estrutura orgânica e de pessoal 
constantes do Sistema e-Gestão.

Recomendação atendida.
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5) Considerando que o Comitê Gestor Regional da Política Nacional de Atenção 
Prioritária ao Primeiro Grau de Jurisdição não se reuniu nos últimos dois anos (2019 
e 2020) com periodicidade trimestral, no mínimo, recomenda-se a fiel observância da 
exigência prevista no art. 5--A, § 12, da Resolução CNJ n  194/2014.9

8) Considerando que o Tribunal Regional não mantém plantão para atendimento
de magistrado em situação de risco, recomenda-se a adoção de providências no 
sentido da adequação do Tribunal às diretrizes do Conselho Nacional de Justiça

Observa-se que o Tribunal providenciou o cumprimento da recomendação, visto que, 
conforme se constata no link informado no questionário de correição, 
https://www.trt24.jus.br/web/transparencia/colegiados-tematicos, o Comitê Gestor 
Regional da Política Nacional de Atenção Prioritária ao Primeiro Grau de Jurisdição 
reuniu-se, no ano de 2021, em 28/6, 30/7, 13/9 e 29/11; e, no ano de 2022, já foi 
realizada uma reunião em 14/3, e informado que outras estariam agendadas para 
13/6,19/9 e 5/11.

Recomendação atendida.

6) Considerando que o Tribunal Regional, no tocante à divulgação das
providências adotadas, só publica os dados estatísticos referentes à Lei de Acesso à 
Informação, recomenda-se a adoção de providências para que sejam divulgados os 
dados estatísticos acerca de todas as providências adotadas, inclusive daquelas que 
não se relacionam à Lei de Acesso à Informação, conforme o disposto no art. 29, IV, 
da Resolução CSJT n9 163/2016.

Conforme informações prestadas, a Ouvidoria alterou o formato de todos os relatórios 
estatísticos mensais, a fim de contemplar, além dos dados estatísticos relativos à Lei 
de Acesso à Informação, a divulgação de todas as providências adotadas e todas as 
demais manifestações recebidas, conforme disposto no art. 29, IV, da Resolução CSJT 
n9 163/2016. Nos relatórios mensais corrigidos, consta um item com as providências 
adotadas e um quadro resumo contemplando todas as manifestações por tipo, por 
canal utilizado, por perfil do manifestante e por resolução, após as providências 
adotadas, o que pode ser visualizado no seguinte endereço eletrônico: 
http://www.trt24.jus.br/web/guest/estatistica .

Recomendação atendida.

7) Considerando que o Tribunal Regional não instituiu o Plano de Segurança 
Orgânica, Proteção e Assistência de Juízes em Situação de Risco ou Ameaçados, 
recomenda-se que o elabore, em cumprimento ao disposto na Resolução CNJ n. 
291/2019.

O Tribunal instituiu o plano de segurança orgânica, proteção e assistência de juízes em 
situação de risco ou ameaçados, por meio da Resolução Administrativa n9 67/2022.

Recomendação atendida.
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relativas à segurança institucional, especialmente no tocante ao disposto no art. 18 
da Resolução CNJ n. 291/2019.

O Tribunal editou a Resolução Administrativa n9 67/2022, por meio da qual 
estabeleceu, entre as medidas de segurança, o estabelecimento de plantão para 
atender casos de urgência envolvendo a segurança dos juízes e de seus familiares.

Recomendação atendida.

9) Considerando que o Tribunal Regional não instituiu o Núcleo de Inteligência, 
recomenda-se a adoção de providências no sentido da imediata criação dessa 
unidade administrativa, em atenção ao disposto no art. 12, II, da Resolução CNJ n9 
291/2019.

O TRT24 editou a Resolução Administrativa n9 69/2022, mediante a qual instituiu o 
Subcomitê de Inteligência, que será composto por magistrado (que o coordenará) e 
inspetores ou agentes da polícia judicial.

Recomendação atendida.

10) Considerando a necessidade de se observarem as diretrizes relacionadas às 
políticas de Tecnologia da Informação, recomenda-se que o Tribunal Regional 
observe os itens da Resolução n. 211 do CNJ ainda não cumpridos, envidando 
esforços para sua realização integral.

Observou-se que TRT24 atendeu a 28 dos 31 pontos da Resolução CNJ n9 211 
destacados por esta Corregedoria Geral, restando apenas 3 itens parcialmente 
atendidos.

Quanto aos itens parcialmente atendidos, arts. 14 e 24, VCI e XII, da Resolução CNJ n9 
211, constatou-se que todos se encontram em fase avançada de elaboração.

Recomendação atendida.

11) Considerando o disposto no § 29 do art. 174 da Consolidação dos
Provimentos da Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho, que orienta sobre a 
necessidade da realização de reuniões mensais do Comitê Gestor Regional do 
Sistema e-Gestão, recomenda-se que tais reuniões sejam realizadas nos moldes 
determinados na referida Consolidação dos Provimentos.

Relativamente ao cumprimento do § 29 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 2020 e abril de 2022, 
o referido Comitê se reuniu 8 vezes, sendo 1 em 2020, 4 em 2021 e 3 em 2022.

Recomendação não atendida.
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12) Considerando que os dados extraídos do Sistema de Gestão Estratégica da 
Justiça do Trabalho revelaram tempo médio de duração do processo na la instância 
acima de 200 dias, recomenda-se envidar esforços no intuito de reduzir o referido 
tempo médio a fim de atender o macrodesafio aprovado para o ciclo 2021-2026, 
referente ao objetivo de "agilidade e produtividade na prestação jurisdicional".

O TRT24 informou ações adotadas com o intuito de reduzir o tempo médio de duração 
do processo como: workshop para magistrados e servidores com resultados, 
estratégias para cumprimento das metas e compartilhamento de boas práticas; 
instituição de Grupo de Apoio à Jurisdição, designação de substitutos para pautas 
adicionais, voltadas aos processos de metas. Além disso, considerando o impacto da 
meta 2 no tempo de tramitação do processo, foi enviado os ofícios 
TRT/CIRCULAR/SGP/GCR N9 007/2021 e TRT/CIRCULAR/SGP/GCR N2 008/2021 às 
unidades judiciárias, com informações alusivas ao cumprimento da meta 2.

Ocorre que, em 2020 e 2021, o prazo médio do ajuizamento da ação até a prolação de 
sentença foi, respectivamente, de 276 dias e 287 dias, superior à média dos tribunais 
de mesmo porte (170 dias) e à média nacional (216 dias). Já em 2022 (até abril), o 
referido prazo médio foi de 265 dias, inferior à média nacional (285 dias) e superior à 
média dos tribunais de mesmo porte (197 dias).

Assim, em que pese as medidas adotadas pelo TRT24, o prazo médio de tramitação do 
processo na 1- instância ainda se mantém elevado e requer especial atenção.

Recomendação não atendida.

13) Considerando os elevados prazos médios do ajuizamento da ação até a 
prolação da sentença, do ajuizamento da ação até a realização da 1- audiência, da 
realização da 1- audiência ao encerramento da instrução e a elevada taxa de 
congestionamento, recomenda-se que sejam concentrados esforços para a redução 
dos prazos médios e da taxa de congestionamento, buscando-se a efetivação do 
princípio da razoável duração do processo.

O TRT24 informou que implementou as seguintes ações para promoção da agilidade e 
produtividade na prestação jurisdicional:

"1) edição de disciplina para as designações dos juízes substitutos e expedição de atos 
em conformidade a ela, com prestígio às localidades com maior movimentação 
processual e/ou necessidade de aporte da força de trabalho (PROAD 19025/2021 - 
Portaria TRT/GabVip 4/2021: https://www.trt24.jus.br/documentViewer-
1.0.0/PDFViewer?tipo=ASSINA TURA&id=2402689);

2) contínuo acompanhamento, pelo Gabinete da Corregedoria, das unidades com 
atraso na prolação de sentença ou outros problemas que impactem no andamento do 
processo, com adoção de providências para regularização, inclusive por meio de 
implemento de cooperação, provisória, de servidores de outras Varas (as cooperações 
são registradas no PROAD 21104/2019) ou de proposições de designações adicionais 
de magistrados (como ocorreu, v.g., no Ato GP 55/2022 que acolheu proposição para 
solução de pendências em execução). Ato 55/2022 disponível em 
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https://www.trt24.jus.br/documentViewer-
1.0. Q/PDFViewer?tipo=ASSINA TURA&id=2416074);

3) programação e início de capacitação em PJeCalc, liquidações de sentença e 
atualizações em PJeCalc (PROAD 19979/2021 - 4 novas Turmas, no período de 6.4.2022 
a 3.6.2022), sem prejuízo da continuidade das ações do projeto piloto relativo às 
Sentenças Líquidas (PROAD 19794/2021 - projeto detalhado no item 15 desta aba da 
planilha);

4) instituído e posto em funcionamento o Grupo de Apoio à Jurisdição (GAJ) para 
atender às unidades judiciárias, por período determinado, com atuação de grupo de 
servidores de modo remoto para execução de tarefas e promoção da celeridade 
(PORTARIA/TRT/GABVIP/N? 03/2021 - PROAD 19639/2021);

5) idealização e desenvolvimento de ferramenta de mapeamento de produtividade de 
servidores das unidades, com entrega da ferramenta, batizada de SMART-VT: Sistema 
de Monitoramento e Análise de Resultados Totalizados das Varas do Trabalho, em 
reunião com magistrados e servidores, pelo zoom, no dia 19.4.2022 (PROAD 
19289/2020 - doc. 162);

6) Intensificação das atividades do lg Núcleo de Justiça 4.0 do TRT24, concebido como 
unidade de apoio à Jurisdição da Vara de Chapadão do Sul e que promoverá 
tramitação mais célere para ações daquela localidade que tramitem sob a modalidade 
do juízo 100% digital (Portaria TRT/GP 47/2021, referendada pela RA 115/2021 - 
PROAD 16837/2021);

7) o Tribunal aderiu à VI Semana Nacional da Conciliação Trabalhista (prevista para 23 
a 27.5.2022) e intensificou as ações conciliatórias com ações destinadas à realização do 
'Mês Regional da Conciliação Trabalhista do TRT24' (maio/2022), a fim de que ao 
longo de maio, especialmente no período da semana nacional, fossem incrementadas 
as soluções de processos pelos métodos adequados de resolução consensual de 
conflitos, com engajamento de todas as unidades judiciárias e administrativas 
conforme proposição e decisão documentadas no PROAD 19202/2022 (does. 5 e 6);

8) Para melhor distribuição da força de trabalho, o Tribunal transformou a Vara do 
Trabalho de São Gabriel do Oeste (em tratamento que atende ao art. 38 da Resolução 
CSJT 296/2021) em unidade híbrida, ou seja, Vara convencional e, simultaneamente, 
Núcleo 4.0, na modalidade de unidade de apoio, instituído em prol das Varas de Campo 
Grande/MS (Resolução Administrativa 43, de 7 de abril de 2022: 
https://www.trt24.jus.br/documentViewer-
1.0.0/PDFViewer?tipo=ASSINATURA&id=2413216 (Obs.: em maio a RA foi aperfeiçoada 
pela Portaria TRT/GP ng 22/2022, disponível em 
h ttps ://www. trt24. jus. br/docum ent Viewer-
1.0. Q/PDFViewer?tipo=ASSINA TURA8ád=2418739)."

Registrou, também, que "a recente entrega do Smart-VT, Sistema de Monitoramento e 
Análise de Resultados Totalizados das Varas do Trabalho (PROAD 19289/2020 doc. 
162) e o contínuo apoio do Gabinete da Corregedoria na identificação e solução de 
problemas que afetem os prazos médios propiciarão melhoria nos resultados."

Ocorre que:
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I - o prazo médio do ajuizamento da ação até a prolação da sentença, em todo o 
período correicionado, foi superior à média dos tribunais de mesmo porte. Desse 
modo, tem-se que as medidas adotadas pelo TRT24 não foram efetivas para a redução 
do aludido prazo médio. Nesse tópico, portanto, a recomendação não foi atendida;

II - Em relação ao prazo médio do ajuizamento da ação até a realização da Ia 
audiência, o TRT24, de 2020 para 2021, reduziu a sua média em 16% e de 2021 para 
2022 (até abril) reduziu em 6,6%. Verifica-se, portanto, que há uma efetiva tendência 
de diminuição do referido prazo pelo Tribunal Regional, cujas médias, em 2021 e 2022 
(até abril), ficaram próximas às dos tribunais de mesmo porte. A recomendação, 
portanto, foi atendida quanto ao ponto;

III - o prazo médio da realização da Ia audiência ao encerramento da instrução, em 
todo o período avaliado, foi bem superior à média dos tribunais de mesmo porte e à 
média nacional. Nesse tópico, a recomendação não foi atendida;

IV - Ao analisar os dados do TRT24, constatou-se que houve a efetiva redução, no 
primeiro grau, da taxa de congestionamento, cujos índices estão próximos à média do 
tribunal de mesmo porte. No particular, a recomendação foi atendida; e

V - a taxa de congestionamento do segundo grau, em todo o período avaliado, 
manteve-se abaixo da média dos tribunais de mesmo porte e da média nacional. Nesse 
tópico, portanto, a recomendação foi atendida.

Recomendação parcialmente atendida.

14) Considerando que o prazo médio entre o ajuizamento da ação e o arquivamento 
definitivo do processo pelo Tribunal Regional se mostrou elevado, ocupando o 
Tribunal Regional a posição de oitavo maior prazo médio do País no ano de 2020, 
recomenda-se que se intensifiquem esforços voltados à redução do aludido prazo 
médio.

O TRT24 se reportou às ações implementadas no item anterior. E registrou que:

"No mesmo sentido, os estudos e práticas disseminadas pelo GTigest (Grupo de 
Trabalho do Igest), subsidiam as Varas quanto às ações que podem ser promovidas 
para melhoria de resultados e indicadores.

O GTigest, além dos trabalhos documentados no PROAD 19289/2020, mantém grupo 
de WhatsApp, com participação de Servidores e Magistrados, constituindo o canal um 
dos meios de levantamento, análise e proposições de soluções para melhoria de 
desempenho."

Ocorre que, em todo o período avaliado, o TRT24 registrou prazo médio total de 
duração do processo (entre o ajuizamento da ação e o seu arquivamento definitivo) 
bem acima da média nacional e da média dos tribunais de idêntico porte.

Recomendação não atendida.

241

Anexo 1 - ATA DA CORREIÇÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO NO PERÍODO DE 20 A 23 DE JUNHO DE 2022
3503/2022 - Terça-feira, 28 de Junho de 2022 Tribunal Superior do Trabalho



243

15) Considerando a elevada média residual de processos na fase de liquidação, 
recomenda-se que estimule os juízes de primeiro grau a redobrar os esforços 
voltados à redução do quantitativo de processos com sentenças pendentes de 
elaboração dos cálculos.

Segundo o Tribunal, há acompanhamento e o estímulo às práticas que reduzem o 
quantitativo de processos nesta fase processual. Em 17/9/2021 (PROAD 19794/2021) 
foi lançado o "Projeto Sentenças Líquidas" e em 6/4/2022 a capacitação em PJeCalc, 
liquidações de sentença e atualizações em PJeCalc (PROAD 19979/2021). Ademais, as 
designações para exercício cumulativo de jurisdição consideram, quando possível, a 
aptidão para prolação de sentenças líquidas.

Apesar dos esforços do TRT24, até abril de 2022 o resíduo acumulado na liquidação foi 
13% superior em comparação aos Tribunais de idêntico porte. Verifica-se, ainda, que 
entre 2021 e abril de 2022, o Tribunal Regional aumentou em 11,42% a média de 
resíduo na fase de liquidação.

Recomendação não atendida.

16) Considerando o reduzido percentual de sentenças líquidas proferidas no 
âmbito do TRT24, reitera-se a recomendação anterior para que sejam envidados 
esforços no sentido de incentivar os magistrados a prolatar sentenças e acórdãos 
líquidos (inclusive mediante uso do PJe-Calc), fornecendo meios e ferramentas 
necessários ao incremento da produtividade na fase de liquidação.

O TRT24 informou que a Corregedoria Regional continua recomendando nas Atas de 
Correições Ordinárias que os magistrados envidem esforços para proferir sentenças 
líquidas, visando dar maior celeridade à prestação jurisdicional, determinando, a partir 
de 2022, a apresentação de plano de trabalho correlacionado.

Em 17/9/2021 (PROAD 19794/2021), foi lançado o "Projeto Sentenças Líquidas" e em 
6/4/2022 a capacitação em PJeCalc, liquidações de sentença e atualizações em PJeCalc 
(PROAD 19979/2021). Ademais, as designações para exercício cumulativo de jurisdição 
consideram, quando possível, a aptidão para prolação de sentenças líquidas.

No período avaliado, o Tribunal Regional obteve um resultado abaixo da média dos 
Tribunais de pequeno porte e da média nacional. O percentual de sentenças líquidas 
nas Varas Trabalhistas foi de aproximadamente 15,5% em 2020, 19,32% em 2021 e 
20% em 2022 (até abril).

Recomendação não atendida.

17) Considerando que o total de execuções iniciadas e encerradas esteve abaixo 
da média dos Tribunais de idêntico porte nos três anos analisados, recomenda-se 
que os juízes de primeiro grau sejam incentivados a priorizar a solução dos processos 
na fase da execução a fim de que o número de execuções iniciadas e encerradas 
alcance resultados mais positivos.
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O TRT24 registrou que a Corregedoria continua recomendando às Varas que incluam 
processos de execução em pauta para tentativa de conciliação, independentemente de 
requerimento das partes. Aduz o tribunal que, em maio de 2022, estabeleceu o mês 
regional da conciliação, voltado à solução adequada dos conflitos, inclusive na fase de 
execução, e ampliou a atuação do Centro de Execução e Pesquisa Patrimonial - CEPP 
(órgão encarregado da solução de execuções reunidas: REEF e PEPT), otimizando os 
resultados na localização de bens.

Além disso, a partir do monitoramento contínuo dos dados, o Gabinete da 
Corregedoria identifica unidades que necessitam de incremento da força de trabalho 
para atender aos processos de execução e propõe ao Presidente e Corregedor 
designação de magistrados para atendimento específico desta necessidade.

Durante as atividades correicionais, apurou-se o aumento progressivo da taxa de 
produtividade na execução no TRT24, evidenciando que o número de execuções 
encerradas supera o número de execuções iniciadas no mesmo período. Em 2020, a 
referida taxa foi de 115%, em 2021 foi de 131,5% e em 2022 (até abril) foi de 160,3%.

Recomendação atendida.

18) Considerando a recente publicação da Resolução CSJT n. 288/2021, com 
vigência a partir da sua publicação no DEJT, em 09/04/2021, que dispõe sobre a 
estruturação e os procedimentos dos CEJUSC-JT, recomenda-se envidar esforços para 
adequar a política conciliatória do Tribunal Regional ao disposto referida resolução.

O TRT24 informou que, a fim de atender à recomendação, adotou as seguintes 
medidas:

1) editou a Portaria TRT/GP n° 43, de 29 de julho de 2021, dispondo sobre o 
NUPEMEC-JT e os CEJUSCs-JT, suas estruturas e os procedimentos de apoio às ações 
centralizadas de conciliação e mediação da Justiça do Trabalho da 24^ Região de modo 
compatível com as Resoluções CSJT 174/2016, 252/2019 e 288/2021. O normativo 
revogou a disciplina anterior, contida na RA 58/2019. A Portaria n° 43 foi referendada 
pela Resolução Administrativa n° 99/2021;

2) Os Cejuscs (1^ e 29 graus) mantêm atuação ativa (isolada ou conjuntamente, neste 
caso por cooperação de iniciativa de qualquer deles) em fomento à conciliação, 
inclusive em processos na fase recursal (TRT e TST), fazendo reuniões com os grandes 
litigantes, colocando-se à disposição e apresentando as vantagens conciliatórias 
considerando a fase processual. Fruto desse trabalho estratégico, várias empresas 
aderiram à política conciliatória. Exemplificando, citem-se a JBS S/A, SEARA 
ALIMENTOS S/A, CERRADINHO BIOENERGIA S.A, CNA, dentre outras, com centenas de 
audiências realizadas, inclusive com a realização de uma Semana Regional de 
Conciliação Trabalhista, promovida de 7 a 11 junho de 2021, exclusivamente 
telepresencial, com processos em fase recursal no TRT e no TST;

3) A partir de 17/8/2021, o TRT24 passou a observar os procedimentos definidos no 
Ato Conjunto CSJT.GP.GVP.CGJT n° 34/2021;
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4) O Tribunal realizou em 2021 dois Cursos de Formação de Formadores e Supervisores 
em Conciliação e Mediação (Magistrados) e Formação de Conciliadores e Mediadores 
(Servidores), a saber: (I) CURSO 1: Módulo 1: Teórica - 8 a 16/3 (CARGA HORÁRIA - 
40h); Módulo 2: Prática - 10 encontros (25/3, 8/4, 9/4, 15/4 22/4, 29/4, 6/5, 13/5, 
14/5 e 20/5 ) - (CARGA HORÁRIA - 60h); (I) CURSO 2: Módulo Prático - 31/8 a 30/9 
(CARGA HORÁRIA: 60h); PÚBLICO ALVO: magistrados e servidores que tenham 
concluído o módulo teórico;

5) Os CEJUSCs de Io e 2o Graus passaram a integrar o "Juízo 100% Digital", nos termos 
da Portaria TRT/GP n9 4/2022, referendada pela Resolução Administrativa n9 28/2022;

6) Em adequação ao estabelecido pela Resolução CSJT n° 174/2016 (redação da 
Resolução CSJT n9 300/2021), a Portaria TRT/GP n9 11/2022 alterou a Resolução 
Administrativa n9 99/2021, para revogar o inciso III do art. 24, excluindo a previsão de 
atuação do Cejusc 29 Grau em Precatórios e Requisições de Pequeno Valor;

Verifica-se que o Tribunal envidou esforços para adequar a sua política conciliatória ao 
disposto na Resolução CSJT n° 288/2021.

Recomendação atendida.

19) Considerando o artigo 49 Resolução CSJT n. 288/2021, que dispõe sobre 
diretrizes quanto à designação de magistrados coordenadores e supervisores nos 
CEJUSCs-JT, bem como o período e duração do mandato, recomenda-se adequar a 
Resolução Administrativa n. 58/2019 no que tange à escolha dos magistrados 
coordenadores e supervisores dos CEJUSCs ao disposto no mencionado normativo.

A respeito da matéria, o Tribunal editou a Resolução Administrativa n° 99/2021, por 
meio da qual revogou a Resolução Administrativa n° 58/2019. Desse modo, fica 
prejudicada a análise da recomendação em tela, ressalvado, porém, o exame da 
conformidade da nova norma interna com a Resolução CSJT n° 288/2021, na presente 
correição ordinária.

Recomendação prejudicada.

20) Considerando que os §§1° e 2o do art. 178 do Provimento Geral Consolidado 
do Tribunal estão em desacordo com o §5° do art. 100 da Constituição Federal de 
1988 e o art. 15 da Resolução CNJ n° 303/2019, ao prever a data de 20 de junho 
como limite para inclusão dos precatórios nos orçamentos dos entes públicos do ano 
subsequente, recomenda-se a adequação do Provimento Geral Consolidado à 
Constituição Federal e à Resolução em destaque.

O TRT24 informou que atualizou recentemente (2/6/2022) o seu normativo interno 
por meio da Resolução Administrativa n9 67/2022. A referida resolução, nos artigos 99 
e 10, dispõe sobre as novas datas de apresentação e requisição de precatórios, nos 
termos da Emenda Constitucional n9 114/2021. O Provimento Geral Consolidado foi 
revogado no aspecto.

Recomendação atendida.
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21) Considerando que o Gabinete Especializado de Precatórios do TRT24 não se 
encontra vinculado diretamente à Presidência do Tribunal, unidade responsável 
constitucionalmente pelo processamento e pagamento de precatórios, recomenda
se a adoção das medidas necessárias para que a unidade em questão fique 
diretamente subordinada à Presidência do Tribunal.

0 TRT24 informou que a unidade responsável pelos precatórios é o Gabinete 
Especializado de Precatórios - GEP, que integra a Secretaria Judiciária. Acrescentou, 
aínda, que o artigo 205-A do Regulamento Geral, recentemente alterado, dispõe que o 
GEP está funcionalmente vinculado à Presidência.

Recomendação parcialmente atendida.

22) Considerando que o Tribunal não inscreve os entes públicos inadimplentes no 
Banco Nacional de Devedores Trabalhistas, reitera-se a recomendação da Correição 
havida em abril de 2019 para que o faça, nos termos da Resolução Administrativa 
TST n° 1470, de 24 de agosto de 2011.

O TRT24 informou que inclui no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas (BNDT) os 
entes públicos do regime comum que apresentam precatórios vencidos ou em atraso, 
conforme recomendação feita na correição ordinária anterior. Em relação ao regime 
especial, afirmou que a orientação é para inclusão no Banco Nacional de Devedores 
Trabalhistas (BNDT). Contudo, registra que, até o momento, não foi necessária a 
inscrição, tendo em vista que os entes públicos que optaram pelo regime especial 
repassam tempestivamente e de forma regular os valores devidos,

Recomendação atendida.

23) Considerando que a partir dos links de consulta do site do Tribunal podem ser 
identificáveis os beneficiários de precatórios em razão da informação dos números 
das reclamações trabalhistas a que se referem, recomenda-se a adoção das medidas 
necessárias para que não conste do sítio eletrônico do Tribunal qualquer informação 
que permita a identificação dos beneficiários dos precatórios e RPVs, de modo a 
resguardar a sua intimidade assegurada pelo art. 5o, X, da Constituição Federal, na 
forma do art. 12, §3°, da Resolução CNJ n° 303/2019.

O TRT24 afirmou que a divulgação da lista de ordem dos precatórios passou a observar 
a vedação de veicular dados relativos à identificação dos beneficiários.

Recomendação atendida.

24) Considerando que o TRT24 não adota lista em separado para pagamento dos 
precatórios do regime especial, e que os ganhos auferidos nos termos dos arts. 8-A, 
§29 e 55, §3°, das Resoluções CNJ ns° 115/2010 e 303/2019, respectivamente, não 
estão sendo rateados pelo TJMS conforme a proporcionalidade do montante do 
débito presente em cada tribunal, recomenda-se a adoção das medidas necessárias 

245

Anexo 1 - ATA DA CORREIÇÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO NO PERÍODO DE 20 A 23 DE JUNHO DE 2022
3503/2022 - Terça-feira, 28 de Junho de 2022 Tribunal Superior do Trabalho



247

para que o Tribunal promova ajuste com o TJMS para percepção dos valores que Ihe 
são devidos conforme previsão específica destacada, inclusive de forma retroativa.

O TRT24 afirmou que o Tribunal de Justiça, por meio do Desembargador Vice- 
Presidente do TJMS (Dr. Sideni Soncini Pimentel) registrou que tem repassado ao 
TRT24 valores superiores à proporção* de acervos de precatórios das dividas 
trabalhistas em relação ao total de precatórios do regime especial(*proporção de 
dividas a ser considerada em casa de separação das listas), que tem expectativa de 
quitação integral de valores relativos ao referido regime de precatórios do Estado de 
Mato Grosso do Sul no presente ano, que as quitações de valores de créditos 
superpreferenciais também superou a suposta proporção de acervos. Por fim, mais 
precisamente, aduziu que em razão do pouco tempo de manutenção dos depósitos em 
conta judicial, os valores permanecem em conta por no máximo 15 dias, não haveria 
tempo hábil para gerar rendimentos, segundo o Tribunal de Justiça. A referida 
alegação foi apresentada para explicar a ausência de rateio .

Recomendação atendida.

25) Considerando que no período entre 2019 e 2021 (até 31/3) foi realizada 
apenas uma reunião do Comité Gestor das Contas Especiais e que o Tribunal não 
apresentou calendário de reuniões para o presente ano, bem como que o TRT não 
possui meios próprios de obter informações acerca dos repasses dos entes públicos 
submetidos ao regime especial, dependendo das informações prestadas pelo TJMS, 
reitera-se a recomendação da Correição havida em abril de 2019 para: a) definir, em 
conjunto com o Tribunal de Justiça, novo cronograma de reuniões periódicas do 
Comitê Gestor das Contas Especiais, com a sua efetiva retomada, ainda que 
virtualmente; e b) adotar mecanismo que lhe permita ter meios próprios de 
acompanhar a situação de cada ente público que apresenta precatório a pagar no 
regime especial junto ao Tribunal de Justiça, de modo que o fluxo destas 
informações se dê de modo automático.

Por meio da análise do sítio do TRT24, constata-se a realização de uma reunião do 
Comitê Gestor das Contas Especiais no dia 23/9/2021 e outra reunião em 2/6/2022. 
Também se observou que foi pré-agendada uma nova reunião do comitê para o mês 
de novembro de 2022. Além disso, o TRT24 informou que dispõe de mecanismos 
próprios de controle dos repasses ao Tribunal de Justiça realizados pelos entes 
públicos do regime especial. Referido controle é realizado a partir de consulta ao sítio 
eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, no seguinte link: 
https://www5.tjms.jus.br/precatorios/depositos-entidades.php .

Recomendação atendida.

26) Considerando a constatação de que alguns servidores do TRT24 ainda não 
dominam plenamente as funcionalidades do Sistema PJe, recomenda-se que se 
intensifiquem os treinamentos com cursos regulares de formação e aperfeiçoamento 
no manuseio desse sistema, com a brevidade que o caso impõe.
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O TRT24 informou que foram realizados cursos de capacitação dos servidores para 
aprimorar a utilização das diversas funcionalidades do sistema PJe (Curso Sistema PJe - 
versão 2.6, dias 28 e 29/1/2021, pelo CEDUC-JT, o Curso "Sistema PJe" para o 2- Grau, 
Curso "Sistema PJe" para o l9 Grau no día 7/12/2021.

Recomendação atendida.

27) Considerando a variabilidade dos resultados da taxa de congestionamento 
líquida por Desembargador, recomenda-se que se realize uma avaliação das razões e 
dos motivos que impactam nos resultados, principalmente, no que se refere à gestão 
de pessoas e à gestão dos processos de trabalho.

A partir das informações extraídas da página "Justiça em Números" do site do CNJ, em 
1/6/2022, constatou-se que os desembargadores do TRT24 conseguiram reduzir 
consideravelmente a variação percentual da taxa de congestionamento líquida entre 
os gabinetes, visto que as unidades com as porcentagens mais elevadas em 2021 
possuíam os índices de 72,6%, 46,9% e 43,4%, enquanto, no presente momento, os 
valores mais altos são de 48,6%, 32,6% e 30,1%.

Recomendação atendida.

28) Considerando que o controle da produtividade dos servidores nos gabinetes 
de desembargadores nem sempre é sistematizado, recomenda-se a utilização de 
instrumentos próprios para estabelecimento de metas e prazos, bem como a 
realização de efetivo monitoramento dos resultados e do desempenho dos 
servidores.

Os gabinetes informaram que têm efetuado o controle de produtividade dos 
servidores em trabalho presencial e dos servidores em teletrabalho. Inclusive, esse 
controle é realizado por meio de planilhas pela assessoria e a periodicidade do 
acompanhamento varia de semanal a mensal.

Recomendação atendida.
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13. BOAS PRÁTICAS (fontes: TRT24 e sítio eletrônico do 

Tribunal)

13.1. ÂMBITO JUDICIAL

Entre as ações informadas pelo TRT24, implementadas nos anos de 2020, 2021 e 2022 
(até 30 de abril), destacaram-se as seguintes:

a) Balcão Virtual de atendimento nas unidades judiciárias e unidades de apoio 
judiciário: Implantado em cumprimento à Resolução CNJ 372/2021 - consiste em uma 
ferramenta de videoconferência disponibilizada a partir do ano de 2021, que permite o 
imediato contato com o setor de atendimento de cada unidade judiciária;

b) GTigest - 242 Região - grupo de Trabalho para a realização de estudos e atividades 
voltadas à melhoria do índice ¡Gest (índice Nacional de Gestão de Desempenho da 
Justiça do Trabalho). Os principais atos e boas práticas do GTigest estão documentados 
no PROAD N9 19.289/2020;

c) Workshop e Palestra Audiências Telepresenciais: Experiências e Boas Práticas - 
desde 14 de agosto de 2020, periodicamente, a Escola Judicial promove o evento de 
compartilhamento de boas práticas, com o intuito de melhorar a realização das 
audiências telepresenciais e adotar práticas que garantam maior segurança e 
efetividade nessas audiências, bem como conhecer as dificuldades dos advogados e 
partes, adotando medidas para minimizá-las;

d) Regulamentação e fomento de ações de cooperação judiciária no âmbito da 242 
Região (PORTARIA CONJUNTA TRT/GP/SJ/SECOR N9 001/2019) - a partir da edição 
deste normativo foram implementadas ações de cooperação que permitiram melhorar 
o desempenho de unidades deficitárias por meio de ações de cooperação de 
servidores de outras (Registros no proad 21.104/2019). Normativo disponível em:

http://www.trt24.jus.br/documentViewer-
1.0.0/PDFViewer?tipo=ASSINATURA&id=2306184;

e) Provas por Meios Digitais - em 2020, o Tribunal promoveu a capacitação, em ações 
conjuntas da Escola Judicial e da Enamat, de magistrados e de servidores quanto à 
produção de Provas por Meios Digitais (cursos EAD - material disponível no ambiente 
digital da EJUD-TRT24);

f) Juízo 100% Digital. Implementação nos termos da Portaria TRT/GP n- 16/2021(de 
22.3.2021, referendada pela RA 40/2021) - possibilidade de o cidadão valer-se da 
tecnologia para ter acesso à Justiça sem precisar comparecer fisicamente em alguma 
unidade judiciária; e

g) Diversas ações voltadas ao estímulo às conciliações, tais como: o ConciliaZAP; a 
elaboração de Vídeo informativo sobre conciliação; a Semana da Conciliação do TRT24 
(de 7 a 11.6.2021): PROAD 16680/2021, o Mês Regional da Conciliação do TRT24: 
PROAD 19202/2022; o acompanhamento de atividades conciliatórias durante as 
Correições Regionais; o Projeto Jovens Mediadores (11° Prêmio Conciliar é Legal - CNJ - 
2020) e o Café com CEJUSC.
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13.2. ÂMBITO ADMINISTRATIVO

No âmbito administrativo, o TRT24 destaca as seguintes boas práticas adotadas, 
conforme a finalidade:

13.2.1. PROGRAMA TRABALHO SEGURO

O TRT24 informa a realização dos seguintes eventos:

a) Webinário "Pandemia da Covid-19: desafios e soluções para superação da crise" - 
promover o debate sobre os desafios e os cuidados organizacionais decorrentes das 
consequências causadas pela COVID-19;

b) Ações de conscientização de empresários e trabalhadores como visitas técnicas 
em hospital, canteiro de obra e serrarias, atividades que mais registram acidentes de 
trabalho no Estado - capacitar trabalhadores e especialistas em segurança do trabalho;

c) Ciclo de Palestras sobre Trabalho Seguro - disseminar a cultura de prevenção aos 
riscos de acidente de trabalho;

d) Visita técnica ao canteiro de obras da fábrica de celulose da Suzano em Ribas do 
Rio Pardo. Intitulado "Projeto Cerrado", é o maior investimento privado do país 
segundo a empresa - conhecer as providências que o município tem tomado para 
receber o grande contingente de pessoas que a obra trará à região, mormente aquelas 
relativas à saúde pública e mais específicamente à dignidade do trabalhador;

e) Campanha de prevenção de acidentes do trabalho - abrange duas questões 
importantes: a segurança dos motoentregadores e a necessidade de notificação ao 
SUS, por parte dos profissionais de saúde quando, ao realizarem atendimento dos 
pacientes, constatarem a ocorrência de acidentes e doenças do trabalho. A campanha 
é realizada por meio de outdoors instalados em diversos pontos da Capital;

f) Visita a usina Atvos Santa Luzia, localizada em Nova Alvorada do Sul - campanha de 
conscientização promovida pela Justiça do Trabalho para a redução de acidentes e 
doenças ocupacionais;

g) Evento "Abril Verde e os desafios da segurança no trabalho" para o público 
interno e externo - palestras: 1) Singularidades do trabalho seguro no âmbito do 
trabalho remoto; 2) Prevenção de Acidentes no Trabalho: um novo olhar; e 3) Abril 
Verde e a atuação do Ministério Público do Trabalho em Saúde e Segurança no 
Trabalho; e

h) Ciclo de Palestras sobre Trabalho Seguro para o público interno e externo - 
palestras: 1) A prevenção de acidentes e doenças do trabalho na Indústria da 
Construção; 2) Gestão produtiva e patologia da indiferença; e 3) Saúde e Segurança do 
Trabalhado - Setor dos Frigoríficos e Meio Ambiente do Trabalho Rural.

13.2.2. PROGRAMA DE COMBATE AO TRABALHO INFANTIL

Com relação ao combate ao trabalho infantil, o TRT24 relaciona as seguintes práticas 
adotadas:
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a) O Tribunal Regional do Trabalho da 24- Região, o Ministério Público do Trabalho 
em Mato Grosso do Sul e a Prefeitura de Campo Grande inauguraram mais um 
playground com 12 brinquedos instalado na Clínica da Família do bairro Portal 
Caiobá - terceira estrutura entregue de um total de 40 que devem ser instaladas em 
diversos bairros da cidade;

b) Participação efetiva na Campanha de Combate ao Trabalho Infantil - as 
coordenações dos programas de Combate ao Trabalho Infantil e Estímulo à 
Aprendizagem do centro-oeste (Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Distrito 
Federal e Tocantins) produziram, em parceria, uma animação realçando a importância 
do estudo e do tempo dedicado a viver a infância. No vídeo, também é ressaltado que 
trabalho é permitido aos adolescentes depois dos 14 anos, desde que na modalidade 
de aprendiz; e

c) Doação de materiais esportivos para dez escolas do interior do Estado - a ação faz 
parte do Programa de Combate ao Trabalho Infantil e de Estímulo à Aprendizagem da 
Justiça do Trabalho e do MPT/MS.

13.2.3. GESTÃO ADMINISTRATIVA

Dentre as boas práticas em Gestão Administrativa informadas pelo Tribunal Regional, 
ainda em vigência, destacaram-se as seguintes:

a) Adesão ao Programa Nacional de Prevenção à Corrupção (PNPC) - Tribunal de 
Contas da União - teve por objetivo instituir boas práticas de prevenção à corrupção 
internacionalmente adotadas;

b) Implantação da Política de Governança dos Colegiados Temáticos do Tribunal 
Regional do Trabalho da 24- Região - Resolução Administrativa 122/2021 - Disciplina 
a organização, o funcionamento e os parâmetros conceituais dos colegiados temáticos 
do Tribunal;

c) Criação da "Confraria dos Beletristas" e sarau cultural para estimular o interesse 
literário (PROAD n. 15411/2021 - Portaria TRT/GP n2 8/2021, referendada pela RA 
16/2021 - cria a oportunidade de ampliar os debates para questões culturais;

d) Programa de Residência Jurídica para bacharéis em Direito. Portaria TRT/GP n? 9, 
de 22 de março de 2022 - Objetiva aprimorar a formação teórica e prática dos 
profissionais do Sistema de Justiça, notadamente aqueles atuantes na área trabalhista. 
A Residência Jurídica consiste no treinamento em serviço, abrangendo ensino, 
pesquisa e extensão, bem como o auxílio prático aos magistrados e servidores do 
TRT24 no desempenho de suas atribuições institucionais;

e) Laboratório de Inovação, Inteligência e Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
do Tribunal Regional do Trabalho da 24- Região (RA 108/2021, que referendou a 
Portaria TRT/GP n? 45/2021 - PROAD 10975/2021) - Tem por finalidade unir o 
conhecimento institucional, a inovação e a cooperação com o objetivo de se alcançar a 
paz, a justiça e a eficiência institucional; e

f) Instituição e manutenção do Comitê Provisório de Gestão de Crise - CPGC - Órgão 
de composição plural (magistrados, servidores, MPT, OAB/MS), com atribuição de 
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análise e deliberações sugestivas para adoção de medidas de prevenção e 
enfrentamento à crise sanitária envolvendo o Coronavírus (Portaria TRT/GP 6/2020, 
sucedida pela RA 78/2020), prática democrática que atendeu ao art. 29 da LINDB e 
conferiu maior legitimidade, pelo procedimento, à edição dos normativos do Regional 
para enfrentamento da Covid-19. O Comitê mantém canal do WhatsApp e também se 
reúne, pelo Zoom, de acordo com a necessidade. As Atas de reuniões do Comitê e 
subsequentes deliberações do TRT24 a respeito das proposições estão documentadas 
no PROAD 19377/2020.

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 TRT24, destacam-se as seguintes:

a) Lista de transmissão pelo WhatsApp para público interno com notícias de 
interesse comum;

b) Envio de releases para imprensa e relacionamento com a mídia por grupos de 
WhatsApp gerando mais agilidade na comunicação;

c) Envio de mensagens curtas para advogados com divulgação de eventos e outros 
assuntos destinados ao público-alvo;

d) Publicação de posts nas redes sociais com conteúdos institucionais e de interesse 
público;

e) Atualização constante do Portal do TRT24 na Internet com as principais notícias 
institucionais;

f) Entrevistas a rádio e tv orientando a população acerca das vantagens da solução 
por meio dos métodos conciliatórios;

g) Matéria veiculada no jornal MSTV 2- Edição - Campo Grande - TV Morena - "Ação 
Cidadania traz serviços como conciliação feita pela Justiça do Trabalho" 
( ) - teve por objetivo oferecer à 
população esclarecimentos sobre a vantagem da solução conciliatória, incentivar a 
adesão ao Mês da Conciliação e oportunizar à população carente do Bairro 
Moreninhas III acesso aos serviços prestados pela Justiça do Trabalho de MS, 
especialmente no que se refere à conciliação, atermação e ouvidoria; e

https://globoplay.globo.com/v/10574632/?s=0s

h) Participação em eventos de atendimento à população mais carente: AÇÃO 
CIDADANIA - Público-alvo: população do bairro Moreninhas III. O TRT/MS participou 
da ação promovida pelo sistema FIEMS, em parceria com a TV Morena, 
disponibilizando serviços de orientação sobre como ingressar com uma ação 
trabalhista, sobre a situação dos processos já existentes e, principalmente, com 
orientação e agendamento de audiências de conciliação.

13.2.5. ADMINISTRAÇÃO SUSTENTÁVEL E FOMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL

O TRT24 ressalta as seguintes boas práticas em administração sustentável e fomento à 
assistência social que ainda estão em vigência:
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a) Aquisição de purificadores, de parede e de coluna/pressão, para substituição das 
bases refrigeradoras para galões de agua de 20 litros - Gerou redução de 54% no 
consumo de galões em 2020 e de 72% em 2021;

b) Inicio das operações de três usinas solares fotovoltaicas nas cidades de 
Bataguassu, Campo Grande e Naviraí - As três usinas geraram, juntas, 181.136 kWh 
em 2020, com economía estimada em R$ 101.220,00 naquele ano;

c) Supressão da aquisição e fornecimento de água mineral engarrafada em 
embalagens plásticas descartáveis (510ml) - Redução de 61% do consumo em 2020 e 
de 100% em 2021;

d) Instalação de três reservatórios para captação da água da chuva na sede do 
Tribunal, com capacidade para 5 mil litros cada - A água é utilizada para irrigação do 
jardim e lavagem de calçadas. Contribui, ainda, para a recarga de lençol freático e 
redução da quantidade de água para escoamento no sistema público da rede de águas 
pluviais; e

e) Campanha de Vacinação contra a gripe (2022), com incentivo à doação de 
alimentos não perecíveis - Foram arrecadados 200 kg de alimentos em abril de 2022 
que serão doados para comunidade carente. Iniciativa promovida pelo Programa de 
Saúde e Qualidade de Vida. (PROAD 18350/2021).

13.3. TRANSPARÊNCIA

Acerca das iniciativas adotadas a título de transparência, o TRT24 afirma que 
implementa as medidas determinadas pelas Resoluções CNJ n^s 83/2009, 102/2009, 
195/2014 e 215/2015, bem como pela Leí n* 12.527/2011.

Destaca, aínda, iniciativa do TRT24 a título de transparência, que vai além das medidas 
mínimas de divulgação tratadas ñas aludidas resoluções, informando que o Tribunal 
disponibiliza um portal (hotsite) denominado "Portal da Transparência e Prestação de 
Contas", que também atende os termos da Instrução Normativa do TCU n^ 84/2020 e 
a DN TCU 187/2020. O portal pode ser acessado no seguinte endereço: 
https://www.trt24.jus.br/web/transparencia/portal.

13.4. BOAS PRÁTICAS DESENVOLVIDAS PELA PRESIDÊNCIA E PELAS 

UNIDADES ADMINISTRATIVAS (GESTÃO DE PESSOAS, LOGÍSTICA E 

PLANEJAMENTO) DO TRIBUNAL

Segundo o TRT24, no âmbito da Presidência e das Unidades Administrativas, houve a 
implementação de diversos projetos. Dentre eles, destacam-se:

a) Implantação da Política Nacional de Governança dos Colegiados Temáticos - 
Resolução n. 325/CSJT, de 11 de fevereiro de 2022 - Tem por finalidades disciplinar a 
organização, o funcionamento e os parâmetros conceituais, dos colegiados temáticos 
no âmbito da Justiça do Trabalho;

b) Plano de Contribuição Gestão de Pessoas - Aperfeiçoamento da Gestão de Pessoas 
(Resolução CNJ n. 325/2020) - A ação tem como objetivo desenvolver, regulamentar e 
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aplicar estratégias eficientes de alocação de força de trabalho, bem como propiciar um 
ambiente de trabalho saudável, levando-se em consideração os aspectos físicos e 
psicossociais que envolvam a organização do trabalho, a gestão por competências, 
tendo como referencial a corresponsabilidade das lideranças e a 
autorresponsabilidade dos servidores e magistrados, os normativos dos órgãos de 
controle, as peculiaridades da jurisdição trabalhista, as competências exigíveis para o 
trabalho digital, como também as modalidades de trabalho presencial e à distância, 
além da inovação dos métodos e processos de trabalho;

c) Programa de Residência Jurídica do Tribunal Regional do Trabalho da 24- Região 
(Resolução Administrativa n9 36/2022) - A Residência Jurídica constitui modalidade de 
ensino destinada a bacharéis em Direito que estejam cursando especialização, 
mestrado, doutorado, pós-doutorado ou, ainda, que tenham concluído o curso de 
graduação há no máximo 5 (cinco) anos;

d) Implantação de espaço físico para o Laboratório de Inovação e Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável (lnovar-TRT24);

e) SMART-VT - Sistema de Monitoramento e Análise de Resultados Totalizados das 
Varas do Trabalho - Ferramenta eletrônica para acompanhamento das atividades dos 
servidores das Varas do Trabalho através de elementos gráficos e que tem a finalidade 
de dotar o gestor das unidades judiciárias de mais elementos para realizar a equânime 
divisão do trabalho e melhor aproveitamento da força de trabalho existente em cada 
unidade judiciária, sempre visando a melhoria da efetividade do serviço judiciário e, 
com isso, a consequente melhora no desempenho das Varas do Trabalho medido no 
IGest;

f) Desfazimento de Bens Inservíveis - Foi adotado, a partir de 2021, que toda vez que 
for atingido o número de 100 (cem) unidades de materiais/equipamentos no depósito, 
deverá ser iniciado processo de doação de bens inservíveis. Essa prática visa diminuir o 
espaço para armazenamento de bens em condições de desfazimento; e

g) TaxiGov - Participação na licitação TaxiGov, como órgão participante, levada a efeito 
pela Central de Compras, do Ministério da Economia, para implementação do serviço 
de transporte terrestre ou agenciamento/intermediação de transportes terrestre dos 
servidores, empregados e colaboradores a serviço do TRT24 em deslocamento em 
função de atividades do trabalho. Previsão de início da contratação ainda no exercício 
2022.
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14. POLÍTICAS AFIRMATIVAS (fontes: TRT24 e sítio eletrônico 

do Tribunal)

14.1. INCLUSÃO SOCIAL

No que diz respeito à inclusão social, o TRT24 informa que possui projetos de inclusão 
social, destacando o Projeto Jovens Mediadores o Ciclo de Palestras e Debates sobre 
Acessibilidade e Inclusão, a realização periódica de palestras sobre audiência 
telepresencial acessível, bem como o Projeto Jovens Aprendizes pela Cota Social - 
PORTARIA TRT/GP N? 24/2019.

14.2. TRIBUNAL ENQUANTO TOMADOR DE SERVIÇOS

O TRT24 salienta que, enquanto tomador de serviços, em favor dos servidores e 
demais prestadores de serviços, realizou políticas afirmativas.

14.2.1. NO COMBATE ÀS DIVERSAS FORMAS DE DISCRIMINAÇÃO NO TRABALHO 
SOBRETUDO NO TOCANTE À IGUALDADE DE GÊNEROS

O TRT24 afirma que adota medidas administrativas para a discussão e o efetivo 
combate às diversas formas de discriminação no trabalho, inclusive no que concerne à 
igualdade de oportunidade de gênero referida na Resolução CNJ n^ 255/2018.

Informa que o Tribunal instituiu o Comitê De Equidade De Gênero, Raça E Equidade - 
Portaria TRT/GP n. 17/2020 com o objetivo de institucionalizar, dentro da organização 
de governança coorporativa, um núcleo permanente para gerir uma Política de 
Igualdade de Gênero no âmbito do TRT24, definir seus objetivos, bem como a 
competência do novo Comitê em substituição ao Grupo de Trabalho e Estudos. A 
Portaria TRT/GP N. 60/2019 instituiu a Política de Igualdade de Gênero no âmbito do 
TRT24 com a definição de suas diretrizes e objetivos. Atualmente, o referido Comitê 
propõe e realiza vários eventos e ações institucionais no cumprimento dos objetivos 
estabelecidos.

As informações sobre a atuação do Comitê de Equidade de Gênero, Raça e Diversidade 
- (Atos relacionados e atas de reunião) se encontram no seguinte endereço eletrônico: 
https://www.trt24.jus.br/web/transparencia/colegiados-tematicos.

14.2.2. QUANTITATIVO DE MAGISTRADOS E SERVIDORES (EM EXERCÍCIO NO 
TRIBUNAL), DISTRIBUIÇÃO DA LOTAÇÃO POR SETOR E FUNÇÕES COMISSIONADAS 
OCUPADAS, EM RELAÇÃO AO NÚMERO DE MULHERES E HOMENS

No tocante ao percentual e quantitativo do pessoal em relação ao gênero, o TRT24 
prestou as seguintes informações:

a) quanto ao Tribunal:

MULHERES HOMENS TOTAL
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DESEMBARGADORES Quantidade 0 7 7

Percentual 0% 100% 100%

JUÍZES TITULARES Quantidade 8 17 25

Percentual 32% 68% 100%

JUÍZES SUBSTITUTOS Quantidade 14 14 28

Percentual 50% 50% 100%

SERVIDORES Quantidade 290 295 585

Percentual 49,6% 50,4% 100%

Extrai-se que, do total de magistrados e servidores lotados no Tribunal (645), 48,3% 
são mulheres.

b) quanto aos cargos comissionados:

MULHERES HOMENS TOTAL

CJ-04 Quantidade 1 1 2

Percentual 50% 50% 100%

CJ-03 Quantidade 13 30 43

Percentual 30,2% 69,8% 100%

CJ-02 Quantidade 0 4 4

Percentual 0% 100% 100%

CJ-01 Quantidade 1 1 2
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Percentual 50% 50% 100%

Extrai-se que, do total de cargos em comissão existentes no Tribunal (51), 29,4% têm 
ocupação feminina.

c) quanto às funções comissionadas:

MULHERES HOMENS TOTAL

FC-06 Quantidade 4 2 6

Percentual 66,7% 33,3% 100%

FC-05 Quantidade 109 61 170

Percentual 64,1% 35,9% 100%

FC-04 Quantidade 39 35 74

Percentual 52,7% 47,3% 100%

FC-03 Quantidade 28 32 60

Percentual 46,7% 53,3% 100%

FC-02 Quantidade 16 11 27

Percentual 59,3% 40,7% 100%

FC-01 Quantidade 6 9 15

Percentual 40% 60% 100%

Extrai-se que, do total das funções comissionadas existentes no Tribunal (352), 
57,4% têm ocupação feminina.

Levando-se em consideração o total dos cargos em comissão e das funções 
comissionadas (403), o panorama do Tribunal quanto à distribuição por gênero é o 
seguinte: 217 (53,8%) são ocupados por mulheres e 186 (46,2%) por homens.
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14.3. INCENTIVO À APRENDIZAGEM

O TRT24 afirma possuir práticas de incentivo à aprendizagem ou outras medidas 
equivalentes de apoio ao primeiro emprego e ao desenvolvimento profissional. 
Destaca o Programa de estágio para aprendizagem e desenvolvimento profissional.

14.4. ESTRUTURA PARA ACESSIBILIDADE

No tocante às medidas concretas de acessibilidade de pessoas com deficiência, 
constata-se na estrutura física do TRT24 a observância parcial às normas técnicas 
previstas nas Resoluções CNJ n9s 230/2016 e 401/2021. Informa o Tribunal que há 
projeto de adequação em andamento.

Segundo informações prestadas pelo TRT24, ainda estão pendentes as seguintes 
providências: a) instalação de piso tátil direcional e de alerta nos prédios onde 
funcionam a Vara do Trabalho de Aquidauana, os Arquivos Gerais I e II - Campo 
Grande, o Tribunal - Campo Grande, a Vara do Trabalho de Chapadão do Sul, o Posto 
Avançado de Maracaju (temporariamente desativado - RA 140/2021), a Vara do 
Trabalho de Ponta Porã, a Vara do Trabalho de Rio Brilhante e o Foro Trabalhista de 
Três Lagoas; b) instalação de sinalização sonora, visual e tátil em todas as 
dependências do Tribunal; e c) reserva de vagas de estacionamento nos edifícios onde 
se encontram os Arquivos Gerais I e II - Campo Grande, as Varas do Trabalho de 
Chapadão do Sul, de Corumbá, de Costa Rica, de Coxim, de Mundo Novo, de 
Paranaíba e de Ponta Porã, o Posto Avançado de Maracaju (temporariamente 
desativado - RA 140/2021), a Vara Itinerante de Sidrolândia e o Foro Trabalhista de 
Três Lagoas.

Ressalta o TRT24 que na Vara do Trabalho de Aquidauana e no Foro Trabalhista de 
Três Lagoas a reserva de vagas de estacionamento e a instalação de piso tátil tem 
previsão de instalação até 30/06/2022.

14.5. ACESSIBILIDADE DE CONTEÚDO

O TRT24 informa que as medidas de acessibilidade de conteúdo no portal do tribunal 
adotadas foram as seguintes:

a) Intérprete de linguagem brasileira de sinais em manifestações públicas;

b) Uso de legenda e transcrição em manifestações públicas;

c) Audiodescrição;

d) Acessibilidade do Portal na Internet - VLibras;

e) Acessibilidade do Portal na Internet - Alto Contraste.

Aduz, ainda, que, não houve implementação de recursos de tecnologia assistiva e que 
todas as informações sobre acessibilidade no portal e manifestações públicas estão 
descritas na página:

http://www.trt24.jus.br/web/transparencia/acessibilidade-no-portal-e-manifestacoes-  
publicas.
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14.6. AÇÕES EDUCATIVAS SOBRE ACESSIBILIDADE

O TRT24 informa que foram promovidas ações educativas voltadas a magistrados, 
servidores e terceirizados quanto ao tema da acessibilidade e à conscientização sobre 
os direitos das pessoas com deficiência. Citou as seguintes:

a) Qualidade de Vida, Saúde Emocional e Inclusão no Ambiente de Trabalho - 
realizada em 2020, capacitou 46 pessoas;

b) Cinco anos da Lei Brasileira de Inclusão e os desafios para sua efetivação - 
realizada em 2020, capacitou 51 pessoas;

c) Audiência Telepresencial Acessível - Projeto destinado ao público externo sem visão 
ou baixa visão e com 2 participantes do TRT24. Realizada em 2020, capacitou 2 
pessoas;

d) Ciclo de Palestras sobre Acessibilidade e Inclusão - realizado em 2021, capacitou 
135 pessoas; e

e) Novos Caminhos da Inclusão - realizada em 2021, capacitou 51 pessoas.

14.7. AÇÕES EDUCATIVAS NA LINGUAGEM BRASILEIRA DE SINAIS 

(LIBRAS)

O TRT24 informa que o último curso de Linguagem Brasileira de Sinais (Libras) foi 
realizado em 2019 (15/5 a 28/6/2019) com 50 horas na modalidade à distância (38 
servidores certificados), no entanto, em virtude da pandemia da COVID-19 não foi 
possível realizar o módulo presencial em 2020 e 2021, com previsão de novo curso a 
ser realizado no exercício de 2022. Há, ainda, previsão de curso de reciclagem.

A maior parte dos habilitados do curso em 2019 estão lotados na 1- instância (Varas 
do Trabalho da Capital e Interior do Estado e Foro Trabalhista), mas também há 
habilitados nos Gabinetes de Desembargadores, na Coordenadoria de Tecnologia de 
Informação, no Gabinete de Saúde e Programas Assistenciais, Gabinete de 
Manutenção e Projetos, no Gabinete de Segurança, na Seção de Coordenação de 
Cartas Precatórias e Mandados Judiciais, na Secretaria Administrativa e na 
Coordenadoria de Projetos Judiciários (que presta suporte no PJe).

14.8. COMISSÃO PERMANENTE DE ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO

O TRT24 informa que conta com Comissão Permanente de Acessibilidade e Inclusão, 
com destaque nacional e fixação de metas anuais de concretização da acessibilidade, 
cujas reuniões são realizadas de acordo às necessidades de planejamento, deliberação 
e realização de ações específicas.

14.9. PROGRAMA DE PREPARAÇÃO PARA A APOSENTADORIA - PPA

O TRT24 informa que possui o Programa de Preparação para a Aposentadoria - PPA 
referido na Resolução CSJT n9 132/2013. Ressalta que, o Subprograma de Preparação 
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para Aposentadoria (SPA) foi desenvolvido para integrar o Programa de Saúde e 
Qualidade de Vida do Tribunal Regional do Trabalho da 24^ Região, aprovado em maio 
de 2021, em razão da Resolução Administrativa 151/2020, que estabelece os eixos de 
atuação para o planejamento estratégico: Governança e Gestão, Infraestrutura, 
Atuação Jurisdicional, Pessoas e Tecnologia e Inovação.

Possui o objetivo de oferecer um espaço de apoio, escuta e de troca de informações 
entre os participantes sobre aspectos relacionados à aposentadoria, proporcionando 
aos magistrados e servidores um despertar para mudanças biopsicossociais que levem 
a uma melhoria da qualidade de vida dentro e fora do ambiente de trabalho.

A realização de um diagnóstico da situação atual do quadro funcional da instituição foi 
o ponto de partida em 2021, para obtenção de dados quantitativos e qualitativos do 
público alvo, corroborando para a formatação do Subprograma de Preparação da 
Aposentadoria. A fim de identificar os seus medos e anseios sobre o tema, sendo um 
elemento essencial para o planejamento e a execução, uma vez que direciona o 
conteúdo a ser trabalhado e as reflexões que seriam estimuladas.

Com base nos retornos obtidos na pesquisa do SPA, o processo metodológico tomou 
forma, subsidiando a elaboração do programa, com todos os seus pormenores, tendo 
como objetivos amplos, os resultados que se espera do programa junto ao 
Magistrados e Servidores do TRT24.

O Programa foi estruturado a partir da compilação de todos os dados seguindo o 
formato: encontro presencial (Curso), palestras e oficinas, que serão realizados 
presencialmente e/ou online, de maneira contínua, com atividades expositivas, 
dinâmicas e participativas.

Será criado um grupo no aplicativo whatsapp para facilitar a comunicação com os 
participantes do programa. Cada participante deve se atentar à oficina que se 
inscreveu e a sua participação na mesma é obrigatória, além da participação nas 
palestras remotas e o evento de encerramento que será presencial no final do ano.
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15. QUESTIONÁRIO POR GABINETE (fonte: TRT24)

15.1. DADOS FUNCIONAIS E ADMINISTRATIVOS (fonte: TRT24)

O TRT24 é composto por 8 (oito) desembargadores. No presente momento, a 
composição do Tribunal está em 7 (sete) desembargadores e 1 (um) juiz convocado, o 
qual foi designado para ocupar temporariamente a vaga deixada pelo desembargador 
Nery Sá e Silva de Azambuja (falecimento em 27/11/2021). Assim, estes são os atuais 
integrantes:

Desembargador (a)
Data de início 
do exercício Órgãos Fracionários

André Luís Moraes de Oliveira 7/1/1993 Presidência e Corregedoria

João de Deus Gomes de Souza 3/7/1994 2a Turma

Nicanor de Araújo Lima 7/12/1998 Ouvidoria e 1- Turma

Márcio Vasques Thibau de Almeida 18/6/2002 Ia Turma

Francisco das Chagas Lima Filho 11/4/2008 2a Turma

João Marcelo Balsanelli 13/11/2020 Vice-Presidência e Vice-Corregedoria

Tomás Bawden de Castro Silva 27/9/2021 2a Turma

Juiz Convocado Júlio César Bebber 2/9/2021 Ia Turma

15.2. ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO

15.2.1. QUADRO DE PESSOAL DOS GABINETES DE DESEMBARGADORES (fonte: 
TRT24 e Relatório de Estatística)

Segundo consta do relatório de estatística do Tribunal Superior do Trabalho (TST), 
encontram-se lotados nos gabinetes dos desembargadores 80 (oitenta) servidores, 
entre os quais 2 (dois) são ocupantes exclusivamente de cargo em comissão, 1 (um) é 
requisitado e 6 (seis) são removidos.
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15.2.2. CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS NOS GABINETES DE 
DESEMBARGADORES (fonte: TRT 24 e Relatório de Estatística)

No âmbito dos gabinetes dos desembargadores, o TRT24 possui 8 (oito) cargos em 
comissão e 56 (cinquenta e seis) funções comissionadas.

15.2.3. IMPLEMENTAÇÃO DAS DETERMINAÇÕES DA RESOLUÇÃO CSJT N9 296/2021, 
QUE REVOGOU A RESOLUÇÃO CSJT N9 63/2010 (fonte: TRT24)

A Resolução CSJT n9 296/2021 atualizou a padronização da estrutura organizacional e 
de pessoal nos órgãos da Justiça do Trabalho de primeiro e segundo graus, e revogou a 
Resolução CSJT n9 63/2010. Em seu art. 42, assim dispôs: "Os Tribunais deverão 
implementar o disposto nesta Resolução até 31 de dezembro de 2022, salvo no 
tocante aos dispositivos para os quais haja previsão de prazos específicos.".

O TRT24 informou que está cumprindo o plano de ação que foi construído em 
conjunto com a Comissão de Atenção Prioritária do Io Grau de Jurisdição e consta nos 
autos do PROAD n9 19412/2021. Asseverou que o prazo para finalização das atividades 
é 31/12/2022.

15.2.4. CARGA HORÁRIA DE TRABALHO NOS GABINETES DE DESEMBARGADORES 
(fonte: TRT24)

Conforme informações prestadas pelos gabinetes dos desembargadores do TRT24, a 
carga horária de trabalho dos servidores é de 40 (quarenta) horas semanais.

15.2.5. TELETRABALHO (fonte: TRT24)

Com respaldo nas informações fornecidas pelo TRT24, verificou-se que, atualmente, 
dos 8 (oito) gabinetes analisados, 3 (três) contam com servidores em regime de 
teletrabalho. Há um total de 6 (seis) servidores nessa situação, dos quais apenas 1 
(um) realiza suas atividades fora da sede de jurisdição do tribunal. Não há servidores 
que atuam fora do país.

15.2.6. HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO INTERNO E EXTERNO (fonte: TRT24)

De acordo com as informações prestadas pelos gabinetes dos desembargadores do 
TRT24, verifica-se que cumprem o expediente interno das 8h às 17h e externo das llh 
às 17h, considerando, ainda, a questão do trabalho remoto.

15.3. SISTEMAS ELETRÔNICOS (fonte: TRT24)

Os gabinetes dos desembargadores do TRT24 informaram que adotam o Sistema 
Processo Judicial Eletrônico (PJe) como sistema de processamento de informações e 
prática de atos processuais. Além desse sistema, esclareceram que também utilizam 
sistemas complementares ao PJe, como, malote digital, PROAD e DEJT.

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.
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15.4. METODOLOGIA DE TRABALHO (fonte: TRT24)

15.4.1. METODOLOGIA DE TRABALHO

Em resposta ao questionário encaminhado pela Corregedoria-Geral da Justiça do 
Trabalho, o TRT24 informou as metodologias de trabalho adotadas em cada gabinete 
de desembargador daquela Corte.

Apurou-se, 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 TRT24, o tempo médio para análise 
de liminares varia de 1 a 2 dias e, no presente momento, não há pendências.

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 TRT24, a totalidade dos gabinetes dos desembargadores realiza o 
controle mensal do acervo (processos distribuídos em comparação com processos 
julgados e baixados), principalmente com base nos dados estatísticos extraídos do 
sistema e-Gestão.

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), 
apurou-se 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 
ámbito do Poder Judiciário, editou a Resolução CNJ n^ 202, de 28 de outubro de 2015.

No particular, entre os 8 (oito) gabinetes do TRT24, todos 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.

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 TRT24, 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 Corregedoria- 
Geral 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, embora seja possível a inclusão de processo na pauta de 
julgamento sem o voto pronto, não é uma prática adotada no âmbito do Tribunal.

15.4.11. PUBLICAÇÃO DOS ATOS JUDICIAIS

O TRT24 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 TRT24 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, 
respeitando-se as peculiaridades de cada ação e os prazos legais. Via de regra, essas 
ações são analisadas pelos assessores e desembargadores.
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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 TRT24 informou o 
quantitativo de recursos/ações nos últimos 12 meses, a saber:

Desembargador Quantitativo de recursos/ações 

nos últimos 12 meses

Suspeição Impedimento Incompetência

André Luís Moraes de Oliveira 6 0 0

João de Deus Gomes de Souza 32 0 1

Nicanor de Araújo Lima 1 4 0

Márcio Vasques Thibau de Almeida 14 1 0

Francisco das Chagas Lima Filho 11 2 1

João Marcelo Balsanelli 3 7 0

Tomás Bawden de Castro Silva 0 10 0

Juiz Convocado Júlio César Bebber 12 42 0

15.5. SITUAÇÃO DO ACERVO (CNJ e e-Gestão)

Em consulta ao indicador de desempenho que retrata a taxa de congestionamento 
líquida (extraído da página "Justiça em Números" do site do CNJ em 1/6/2022), 
apurou-se que, no TRT24, os gabinetes de desembargadores apresentaram uma média 
percentual de 28,5%. Ademais, quase todas as unidades apresentaram índices 
considerados baixos, exceto uma, cujo percentual foi relativamente alto (48,6%).

15.6. PLANTÕES (fonte: TRT24)

O TRT24 registrou os desembargadores designados para os plantões judiciários nos 
anos de 2020, 2021 e 2022 (até 30 de abril), a frequência durante esse triénio e o 
quantitativo de medidas liminares deferidas no momento dos plantões, a saber:

PLANTÕES

Desembargador 2020 2021 2022 (até 30 de abril)
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Total de 
plantões

Quantitativo 
de medidas 

liminares 
deferidas

Total de 
plantões

Quantitativo 
de medidas 

liminares 
deferidas

Total de 
plantões

Quantitativ 
o de 

medidas 
liminares 
deferidas

André Luís Moraes 
de Oliveira 3 0 160 0 65 0

João de Deus 
Gomes de Souza

9 0 0 4 0 0

Nicanor de Araújo 
Lima

171 0 0 0 0 0

Márcio Vasques
Thibau de Almeida

0 0 0 0 0 0

Francisco das 
Chagas Lima Filho

0 0 0 0 0 0

João Marcelo 
Balsanell i

0 0 86 1 57 1

Tomás Bawden de 
Castro Silva

0 0 0 0 0 0

Juiz Convocado 
Júlio César Bebber 0 0 0 0 0 0

Apurou-se, também, que a metodologia de trabalho nos plantões judiciários é a 
seguinte: 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: TRT24)

0 Conselho Nacional de Justiça, com o objetivo de melhorar a administração da justiça 
e a prestação jurisdicional, editou a Resolução CNJ n^ 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 
TRT24, verificou-se que todos analisam e corrigem eventuais inconsistências dos dados 
do cadastro de classes processuais e assuntos.
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16. ÁREA ADMINISTRATIVA/CONTRATOS (fonte: TRT24)

16.1. PESSOAL

Verificou-se que o TRT24 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

O TRT24 informou que não há militares à disposição do Tribunal.

16.1.2. PRESTADORES DE SERVIÇO TERCEIRIZADO

No TRT24, há, atualmente, 12 (doze) empresas que prestam serviços terceirizados e 
um total de 92 (noventa e dois) funcionários.

16.1.3. INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS PAGAS A MAGISTRADOS

O TRT24 informa que os seguintes magistrados receberam pagamento por indenização 
de férias nos últimos dois anos:

Nome Períodos de férias 
Indenizadas

Valor (R$)

FLÁVIO DA COSTA HIGA

2

89.837,60

AMAURY RODRIGUES PINTO JÚNIOR

4 65.014,07

16.1.4. FÉRIAS VENCIDAS DE MAGISTRADOS DE 22 GRAU

No âmbito do TRT24, não há desembargadores com dias vencidos de férias. Ademais, a 
Presidência do Tribunal Regional é responsável pelo controle das férias vencidas dos 
magistrados de 22 grau.

16.2. CONTRATOS

Em resposta ao questionário encaminhado pela Corregedoria-Geral da Justiça do 
Trabalho, o TRT24 encaminhou a relação dos contratos firmados no período de 2020 
até 30 de abril de 2022.

Segundo as informações prestadas pelo Tribunal Regional, a fiscalização dos contratos 
é feita por servidores designados em portaria, incluindo substitutos, para atuação 
como gestores e fiscais das contratações.
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Registrou, ainda, que a fiscalização dos processos administrativos de aquisição e 
prestação de serviços está disciplinada no "Manual de Fiscalização do Tribunal 
Regional do Trabalho da 249 Região", regulamentada pela Portaria TRT/GP n9 
226/2018.

Com base nos dados fornecidos, constata-se que os contratos vigentes com maiores 
valores têm como objeto: contratação de empresa especializada para prestação de 
serviços de engenharia e tecnologia da informação.

Por fim, cabe destacar que a Lei n9 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 n9 10.520/2002 e regulamentado na 
forma de pregão eletrônico pelo Decreto n9 5.450/2005, sucedido pelo Decreto n9 
10.024/2019, que passou a vigorar em 28/10/2019.

Importante ressaltar a entrada em vigor da Lei n9 14.133/2021, cujo teor revogou, de 
imediato, os artigos 89 a 108 da Lei n9 8.666/1993 e revogará, a partir de l9 de abril de 
2023, a referida lei em sua totalidade e a Lei n9 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

O TRT24 informou que não há contratos, convênios ou acordos de cooperação 
firmados com instituições bancárias.

16.2.2. LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

No que concerne ao tópico em questão, o TRT24 informou o seguinte contrato de 
locação de imóvel vigente:

Locador Objeto
Destinação 

do imóvel

Início da 

vigência

Fim da 

vigência

Valor anual 

despendido

1
Elias
Panagiotis
Kontos

Locação de imóveis 
situados na Rua Rui 
Barbosa n9s 1.535 e 
1.555, em Campo 
Grande - MS.

Arquivo 
geral

8/6/2017 7/6/2022 R$214.123,80

16.2.3. CESSÃO DE ESPAÇO NAS DEPENDÊNCIAS DO TRIBUNAL

Com base nas informações encaminhadas pelo TRT24, não há termos de cessão de uso 
de espaço físico.

16.2.4. PLANO DE OBRAS DO TRIBUNAL

O TRT24 encaminhou informações relativas ao plano de obras.
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Sobre essa temática, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução n9 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 1$ e 29 graus com a 
publicação da Resolução CSJT n9 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 TRT24 forneceu os relatórios solicitados. Essas 
informações e dados constam dos autos do processo PJeCor n9 0000085- 
96.2022.2.00.0500.

16.4. INFORMAÇÕES REFERENTES À ENTREGA DE DECLARAÇÃO DE BENS 

E RENDA

O TRT24 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 art. 13 da Lei n9 8.429/1992 e no art. I9 da Lei n9 
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 REFERENTES ÀS AUDITORIAS INTERNAS E 

EXTERNAS

O TRT24 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 n9 0000085-96.2022.2.00.0500.

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 TRT24 forneceu as informações solicitadas, as quais 
subsidiaram as análises realizadas nesta correição. Essas informações e dados constam 
dos autos do processo PJeCor n9 0000085-96.2022.2.00.0500.
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III-CONCLUSÕES

1. ESTRUTURA JUDICIAL E ADMINISTRATIVA

1.1. SERVIDORES NÃO PERTENCENTES ÀS CARREIRAS JUDICIÁRIAS 

FEDERAIS

O TRT24 informou que, em abril de 2022, contava com 67 servidores não pertencentes 
às carreiras judiciárias federais. Considerando o número relativo à força de trabalho, 
informado no questionário de correição (585), a quantidade dos servidores em 
questão corresponde a 11,45%.

O percentual máximo permitido pelo art. 39 da Resolução CSJT n9 63/2010 era de 10%. 
Tal resolução, contudo, foi revogada pela Resolução CSJT n9 296/2021, a qual atualizou 
a padronização da estrutura organizacional e de pessoal nos órgãos da Justiça do 
Trabalho de primeiro e segundo graus. Entre as atualizações, observa-se a ampliação 
do referido percentual para 20%, conforme previsto no seu art. 59: "Os Tribunais 
Regionais do Trabalho não poderão contar com mais de 20% (vinte por cento) de sua 
força de trabalho oriunda de servidores que não pertençam às carreiras judiciárias 
federais.".

O percentual apurado no TRT24, portanto, está em conformidade com o disposto no 
novo regramento.

1.2. CARGOS EM COMISSÃO E FUNÇÕES COMISSIONADAS

No Quadro de Pessoal do Tribunal, há 356 funções comissionadas e 51 cargos em 
comissão, totalizando 407, o que corresponde a 72,9% do quantitativo de cargos 
efetivos (558).

A Resolução CSJT n9 296/2021, mencionada no tópico anterior, ampliou o percentual 
máximo de 70% para 80%, conforme disposto no seu art. 69: "na estrutura dos 
Tribunais Regionais do Trabalho, o número de cargos em comissão e de funções 
comissionadas não poderá exceder a 80% (oitenta por cento) do quantitativo de cargos 
efetivos do órgão.".

No TRT24, portanto, o quantitativo de funções comissionadas e cargos em comissão já 
está em conformidade com a Resolução CSJT n9 296/2021, a qual, aliás, conferiu prazo 
até 31/12/2022 para que os tribunais ajustem sua estrutura organizacional e de 
pessoal aos termos dessa norma, tal como estabelecido no seu art. 42, in verbis: "Os 
Tribunais deverão implementar o disposto nesta Resolução até 31 de dezembro de 
2022, salvo no tocante aos dispositivos para os quais haja previsão de prazos 
específicos".
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1.3. DIVERGÊNCIAS ENTRE DADOS APRESENTADOS PELO TRIBUNAL E 

OS QUE CONSTAM NO E-GESTÃO

Relativamente aos quantitativos de pessoal, constata-se que alguns dados 
apresentados pelo Tribunal divergem dos que constam no e-Gestão, notadamente o 
número de cargos efetivos vagos, servidores cedidos de outros órgãos, servidores não 
pertencentes às carreiras judiciárias federais, total de servidores lotados no Tribunal e 
número de servidores distribuídos entre as áreas judiciária e administrativa.

Durante a correição, o Tribunal Regional asseverou, em síntese, que a divergência de 
dados entre os sistemas e-Gestão e SIGEP é recorrente, o que inclusive ensejou a 
constituição de um grupo de estudos no ano de 2021 com a finalidade de analisar e 
eliminar tais problemas. E ressaltou que até o presente momento as divergências 
encontradas nos dois sistemas ainda não foram totalmente sanadas, sendo necessário 
um processo contínuo de correção das irregularidades, que, conforme ajustado entre a 
CGP (Coordenadoria de Gestão de Pessoas) e a SETIC (Secretaria de Tecnologia de 
Informações e Comunicações), será realizado a cada bimestre.

Não obstante os reconhecidos esforços do Tribunal em resolver a questão, com a 
criação do Grupo de Estudos de que trata a Portaria TRT/DG n9 222/2021, afigura-se 
necessária a atuação conjunta do comitê gestor regional do sistema e-Gestão, órgão 
responsável pela correção de eventuais inconsistências, na forma do art. 174, § 29, da 
Consolidação dos Provimentos da CGJT. Mormente porque, embora o Tribunal tenha 
atendido a recomendação feita na correição ordinária anterior, no sentido da 
manutenção da base de dados atualizada, admitiu-se que as discrepâncias ainda 
persistem.

1.4. COMITÊ GESTOR REGIONAL DA POLÍTICA NACIONAL DE ATENÇÃO 

PRIORITÁRIA AO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO - RESOLUÇÃO CNJ N9 

194/2014

A designação dos atuais membros do Comitê Gestor Regional da Política de Atenção 
Prioritária ao Primeiro Grau de Jurisdição foi referendada por intermédio da Resolução 
Administrativa n9 56/2021, para o biênio 2021/2022. O Presidente do Comitê, 
Desembargador André Luís Moraes de Oliveira, era Vice-Presidente do Tribunal 
quando foi publicada a referida Resolução Administrativa n9 56/2021; e, atualmente, 
exerce o cargo de Presidente do Tribunal.

Verifica-se que o art. 59, § 12, da Resolução CNJ n9 194/2014 assim dispõe: "O Comitê 
Gestor Regional será coordenado por um magistrado, não vinculado a órgão diretivo 
do Tribunal, eleito por seus próprios integrantes.".

Dessa forma, o Tribunal deve se adequar à Resolução CNJ n9 194/2014, visto que o 
Coordenador do Comitê ocupa cargo da administração do Tribunal.

Conforme informações prestadas durante a correição, o Tribunal está adotando 
providências com o intuito de alterar a sua norma interna. Nesse sentido, conforme 
despacho proferido nos autos do PROAD 8539/2014, foi designada reunião do Comitê 
para o dia 18/7/2022, com os seguintes objetivos: tratar da eleição do novo 
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coordenador e revisar os respectivos normativos, a fim de compatibilizá-los com a 
Resolução CNJ n9 194/2014 e levar a matéria à apreciação do Tribunal Pleno.

Espera, portanto, o Ministro Corregedor-Geral que o Tribunal conclua os 
procedimentos necessários à célere aprovação das modificações em sua norma 
interna, devendo prestar informações à Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho no 
prazo de 90 dias.

1.5. IMPLEMENTAÇÃO DAS DETERMINAÇÕES DA RESOLUÇÃO CSJT N2 

296/2021, QUE REVOGOU A RESOLUÇÃO CSJT N9 63/2010

A Resolução CSJT n9 296/2021 atualizou a padronização da estrutura organizacional e 
de pessoal nos órgãos da Justiça do Trabalho de primeiro e segundo graus, e revogou a 
Resolução CSJT n9 63/2010. Em seu art. 42, assim dispôs: "Os Tribunais deverão 
implementar o disposto nesta Resolução até 31 de dezembro de 2022, salvo no 
tocante aos dispositivos para os quais haja previsão de prazos específicos.".

O TRT24 informou que está cumprindo o plano de ação que foi construído em 
conjunto com a Comissão de Atenção Prioritária do Io Grau de Jurisdição e consta nos 
autos do PROAD n9 19412/2021. Asseverou que o prazo para finalização das atividades 
é 31/12/2022, em consonância com o limite temporal estabelecido na supracitada 
Resolução.

2. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

2.1. COMITÊ GESTOR REGIONAL DO SISTEMA E-GESTÃO

Relativamente ao cumprimento do § 29 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 2020 e abril de 2022, 
o referido Comitê se reuniu 8 vezes, sendo 1 vez em 2020, 4 em 2021 e 3 em 2022.

O Ministro Corregedor-Geral alerta para a necessidade de que os encontros do Comitê 
Gestor Regional do Sistema e-Gestão 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 amplie o campo de atuação do Grupo 
de Estudos criado pela Portaria TRT/DG n9 222/2021, o qual também deverá ser 
formado por representantes dos demais setores nos quais a divergência estatística é 
presente, tais como precatórios e movimentação processual, 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.
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2.2. ÍNDICE NACIONAL DE GESTÃO DO DESEMPENHO DA JUSTIÇA DO 

TRABALHO-IGEST

Das 26 varas do TRT24, 13 estiveram entre as 25% que tiveram o desempenho mais 
satisfatório no país e nenhuma ficou entre as 25% com o desempenho mais 
insatisfatório, o que demonstra a evolução do Tribunal em relação à última correição, 
realizada em maio de 2021, na qual o TRT24 teve 11 varas entre aquelas que figuraram 
com melhor desempenho no país e 3 entre as piores no cenário nacional.

O Ministro Corregedor-Geral exalta o trabalho realizado pelo Tribunal Regional no 
sentido de aprimorar a gestão de suas varas do trabalho, o que resultou em uma 
significativa melhora em seu desempenho no IGEST.

2.3. ESTRATÉGIA NACIONAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E 

COMUNICAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO - RESOLUÇÕES CNJ N^s 211 E 370

Com relação à Estratégia Nacional de Tecnologia da Informação e Comunicação do 
Poder Judiciário - ENTIC-JUD, fixada nas Resoluções CNJ n^s 211 e 370, esta 
Corregedoria Geral destacou para a análise 31 disposições da Resolução CNJ n^ 
211/2015 e 49 determinações da Resolução CNJ n^ 370/2021.

Quanto à Resolução CNJ n^ 211, observou-se que o TRT24 atendeu a 28 (90%) dos 
pontos destacados, restando apenas 3 (10%) itens parcialmente atendidos, os quais 
estão em fase avançada de elaboração.

Já no que diz respeito à Resolução CNJ n^ 370, que se encontra em vigor, constatou-se 
que o TRT24 atendeu a 37 (76%) dos pontos destacados. Por outro lado, 9 (18%) itens 
se encontram parcialmente atendidos e 3 (6%) itens não foram atendidos.

Os pontos "parcialmente atendidos" foram os seguintes:

a) Definir, instituir e aplicar Política de Gestão de Pessoas que promova a fixação de 
recursos humanos na área da Tecnologia da Informação e Comunicação (arts. 14 da 
Resolução CNJ n^ 211/2015 e 25 da Resolução CNJ n^ 370/2021). Conforme informado 
pelo TRT24, o Comitê de Governança de TIC aprovou, em 9/6/2022, a minuta da 
Resolução para Política de Gestão de Pessoal de TIC, que foi encaminhada, em 
14/6/2022, para aprovação do Tribunal Pleno e publicação por meio do PROAD 
20770/2022;

b) Garantir dois links de comunicação com a internet de operadoras distintas para 
acesso à rede de dados, com o máximo de comprometimento de banda de 80% (art. 
24, VI, da Resolução CNJ n^ 211/2015). Foi relatado pelo Tribunal que a contratação 
atual já contempla a duplicidade de links, fornecidos pela mesma operadora, e que 
existe a previsão de contratação de nova operadora no "Projeto 20220504.1 - 
Contratar links MPLS" (Proad 23138/2020);

c) Implantar central de serviços de 1^ e de 2^ níveis para atendimento de requisições 
efetuadas pelos usuários internos e tratamento de incidentes no que se refere ao uso 
de serviços e sistemas essenciais (art. 24, XII, da Resolução CNJ n^ 211/2015). O TRT24 
esclareceu que, embora exista o atendimento às requisições e aos incidentes inerentes 
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aos dois níveis pela equipe do Service Desk, a atual contratação não prevê a separação 
de atendimentos em níveis e que existe projeto em andamento (Proad 17074/2021) 
visando à contratação de serviço terceirizado para níveis 1 e 2 com colaboradores 
dedicados;

d) Disponibilizar junto ao repositório nacional os seus editais, contratos e anexos, 
assim que homologados em seus órgãos (art. 99, § 29, da Resolução CNJ n9 370/2021). 
O Tribunal noticiou que, apesar de alguns documentos terem sido adicionados ao 
repositório nacional, os editais, contratos e anexos ainda estão pendentes. 
Acrescentou que a próxima revisão do processo de trabalho irá incluir as atividades 
relativas à disponibilização no Connect-Jus dos editais, contratos e anexos sempre que 
for homologada uma nova contratação;

e) Promover a divulgação ampla das pesquisas de satisfação e experiência do usuário 
(art. 17, § 29, da Resolução CNJ n9 370/2021). O TRT24 esclareceu que não possui 
pesquisa específica de satisfação em relação aos serviços digitais disponibilizados. No 
Planejamento Estratégico 2021/2026, contudo, existe a previsão de desenvolvimento e 
implementação de uma pesquisa de imagem da Justiça do Trabalho;

f) Oferecer meio de avaliação ou pesquisa de satisfação padronizado (art. 18 da 
Resolução CNJ n9 370/2021). O Tribunal comunicou que a SETIC iniciou o projeto 
"20211110 - Realizar pesquisa de satisfação da Central de Serviços", visando realizar 
uma pesquisa de satisfação com os usuários de TIC adequada às necessidades e 
recomendações da ENTIC-JUD. Esclareceu que a conclusão da pesquisa e a geração do 
relatório estão previstas para o final do mês de julho e serão disponibilizados no Portal 
do TRT24;

g) Realização de análise de rotatividade de servidores de TIC (art. 26 da Resolução CNJ 
n9 370/2021). O TRT24 informou que a Resolução para Política de Gestão de Pessoal 
de TIC referida no item anterior contém previsão de análise periódica da rotatividade 
de servidores de TIC;

h) Adoção de arquitetura e plataforma de serviços em nuvem (art. 31 da Resolução 
CNJ n9 370/2021). O TRT24 noticiou que será piloto na implantação do PJe em nuvem, 
projeto com gestão pelo ctlnfra e contratação efetuada pelo CSJT (EGPTI-1915 
Implantação da Infraestrutura em Nuvem na Justiça do Trabalho), além de possuir 
iniciativa local para utilização de serviços de e-mail e armazenamento de arquivos 
também em andamento (projeto 20211108 - Contratar serviço de armazenamento em 
nuvem);

i) Manter itens de infraestrutura tecnológica que atendam as especificações, 
temporalidade de uso e obsolescência a serem regulados em instrumentos aplicáveis e 
específicos (art. 34 da Resolução CNJ n9 370/2021). O Tribunal informou que as 
políticas e os processos já se encontram definidos e publicados em seu site. 
Acrescentou que o banco de dados de gerenciamento de configuração está sendo 
implementado na ferramenta open source iTop e é complementado pelo repositório 
de configurações e monitoramento do software HP IMC e pela ferramenta open source 
Zabbix;
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j) Manutenção de documentos seguindo as diretrizes definidas na Recomendação CNJ 
n9 46/2013 e na Lei n9 13.709/2018 (art. 34, § 32, da Resolução CNJ n9 370/2021). O 
TRT24 esclareceu que vem empreendendo esforços para se adequar à LGPD, 
destacando a criação da "Seção de Proteção de Dados e Segurança da Informação", 
cujas atribuições abarcam a implantação e manutenção da LGPD no TRT24 de acordo 
com o projeto "20210304 - Implantar LGPD";

k) Utilizar preferencialmente serviços em nuvem (art. 35 da Resolução CNJ n9 
370/2021). O TRT24 informou que vem empreendendo esforços para gradativamente 
utilizar serviços em nuvem. Destacou as seguintes iniciativas: contratação da solução 
Zoom como serviço em nuvem para realização de videoconferências diversas; 
participação em projeto do CSJT para migração o sistema PJe e seus satélites para a 
nuvem; previsão de adesão a uma ata registrada pelo TRT2 para contratação de 
solução de e-mail e armazenamento de documentos em nuvem; e condução de uma 
licitação, juntamente com outros 8 órgãos co-partícipes, para contratação de solução 
de gestão de serviços de TI como serviço em nuvem (Software AS A Service - SAAS).

Quanto aos pontos da Resolução CNJ n9 370/2021 que não foram atendidos, estes 
estão relacionados a seguir:

a) Elaborar e executar o Plano de Transformação Digital (art. 15 da Resolução CNJ n9 
370/2021). O TRT24 informou que está aguardando o PTD a ser elaborado pelo CSJT, a 
fim de garantir o alinhamento do seu plano às diretrizes fixadas por este órgão;

b) Elaborar Plano de Trabalho para atendimento aos critérios estabelecidos na 
Resolução CNJ n9 370 e entrega-lo ao CNJ (art. 45 da Resolução CNJ n9 370/2021). O 
Tribunal noticiou que o plano ainda se encontra pendente de elaboração;

c) Manter quadro de servidores de TIC compatível com a demanda dos usuários 
internos e externos do Tribunal e com o referencial mínimo estabelecido no Guia da 
Estratégia Nacional de Tecnologia da Informação e Comunicação do Poder Judiciário - 
Guia da ENTIC-JUD.

Diante dos dados analisados, o Ministro Corregedor-Geral exalta o empenho do TRT24 
na realização das diretrizes delineadas na ENTIC-JUD e confia que este Tribunal 
continuará a envidar esforços em relação aos itens que, a despeito de atendidos, 
demandem atenção contínua, bem como promoverá a integral realização dos itens da 
Resolução CNJ n9 370/2021 que foram parcialmente atendidos.

Espera, ainda, que o Tribunal atue no sentido de cumprir os pontos não atendidos da 
aludida resolução. Em relação à manutenção do quadro de servidores de TIC, o TRT24 
informou que conta com um força de trabalho total de 42 pessoas na área de TIC, das 
quais 35 são servidores efetivos. Segundo o cálculo previsto no item 8 do Guia da 
ENTIC-JUD, essa força de trabalho deveria ser composta de, no mínimo, 66 pessoas, 
sendo 48 servidores efetivos.

O Ministro Corregedor-Geral alerta para a necessidade de o Tribunal Regional manter 
uma força de trabalho de TIC compatível com a demanda, na forma estabelecida no 
art. 24, § l9, da Resolução CNJ n9 370/2021, observada a disponibilidade 
orçamentária.
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2.4. SISTEMAS SATÉLITES

Com relação aos sistemas satélites do PJe, recomendados pelo Conselho Superior da 
Justiça do Trabalho - CSJT, o Tribunal Regional já implantou todos os módulos e 
apenas não faz uso do módulo eRec.

2.5. GOVERNANÇA, GESTÃO DE TI E ADEQUAÇÃO AOS NORMATIVOS

No que concerne aos documentos referentes à Governança, Gestão de TI, observou-se 
que o TRT24 os elaborou integralmente, pelo que o Ministro Corregedor-Geral aplaude 
o Tribunal Regional.

3. METAS JUDICIÁRIAS DA JUSTIÇA DO TRABALHO PARA OS 

ANOS DE 2020, 2021 e 2022

A análise dos resultados das metas de 2020, 2021 e 2022 (até 30/4) do TRT24 revelou 
que:

- Em 2020, somente a Meta 4 (reduzir o tempo médio de duração do processo na 29 
instância em relação ao ano-base) do Plano Estratégico da Justiça do Trabalho não foi 
cumprida. Ressalta-se que o não cumprimento da referida meta de 2020 foi objeto de 
recomendação anterior, cuja evolução foi devidamente examinada na presente 
correição ordinária;

- Em 2021, todas as Metas Nacionais foram cumpridas; e

- Em 2022 (até 30/4), face à necessidade de parametrização dos dados no Sigest, foi 
possível somente a aferição numérica das Metas Nacionais 1 (julgar quantidade dos 
processos de conhecimento distribuídos no período) e 3 (estimular a conciliação), as 
quais estão em cumprimento.

Registra-se, ainda, ter o TRT24 informado que o alinhamento com as metas do Poder 
Judiciário, traçadas sob a coordenação do Conselho Nacional de Justiça, é um critério 
aferido para promoção dos magistrados, conforme previsto nos artigos 49, III, e 79, I, 
"k", da Resolução CNJ n9 106/2010.

Acerca da Gestão Participativa e Democrática, quanto ao cumprimento da Resolução 
CNJ n9 221/2016, o TRT24 informou que desenvolve a atividade de gestão participativa 
por meio da atuação do Comitê Interno de Governança (Portaria TRT/GP N. 10/2021), 
cujo colegiado garante a execução da Política de Governança Institucional (Resolução 
Administrativa 81/2019) e do Modelo de Gestão Estratégica (Resolução Administrativa 
N9 66/2021). Registrou, ainda, que as Portarias TRT/GP N. 58/2019 e TRT/GP N. 
34/2020 instituíram o Comitê Interno de Governança Institucional e, por sua vez, a 
Resolução Administrativa n9 81/2019 instituiu a Política de Governança.

Nesse contexto, o Ministro Corregedor-Geral congratula o TRT24 pelos esforços 
envidados para o cumprimento das Metas da Justiça do Trabalho e destaca a 
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necessidade da manutenção das ações promovidas com o objetivo de aprimorar o seu 
desempenho para o alcance das aludidas metas.

No que concerne às ações e iniciativas para atendimento aos macrodesafios do Poder 
Judiciário do ciclo 2021-2026, um de seus itens trata da agilidade e produtividade na 
prestação jurisdicional. Na correição anterior, os dados extraídos do Sistema de Gestão 
Estratégica da Justiça do Trabalho revelaram tempo médio de duração do processo na 
Ia instância acima de 200 dias, o que acarretou uma recomendação no sentido de 
reduzir o aludido prazo.

Embora o TRT24 tenha registrado a adoção de medidas a fim de cumprir a referida 
recomendação, constatou-se que, em 2020 e 2021, o prazo médio do ajuizamento da 
ação até a prolação de sentença foi, respectivamente, de 276 dias e 287 dias, 
mantendo-se, pois, superior à média estabelecida na correição passada. Destaca-se, 
ainda, que, em 2021, houve uma elevação do referido prazo médio em relação ao 
período anterior.

Desse modo, a aludida questão ensejará a reiteração da recomendação na presente 
correição ordinária.

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 TRT24 demonstrou que, entre 2020 e 2021, 
houve um decréscimo de 9,3% nos processos recebidos e, no mesmo período, o 
Tribunal Regional apresentou um acréscimo de 15,1% no quantitativo de processos 
solucionados.

Destaca-se que, das 26 varas do trabalho, apenas 4 registraram percentual negativo, 
ou seja, solucionaram menos processos em relação ao número recebido. Já 22 varas 
do trabalho registraram percentual positivo, isto é, solucionaram mais processos do 
que receberam.

Considerando os processos pendentes de solução, tem-se que, no período 
correicionado, o quantitativo apresentado pelo TRT24 mostrou-se superior à média 
dos tribunais de mesmo porte. Apurou-se, ainda, que, em 30/4/2022, havia 650 
processos, dentre os pendentes de solução na fase de conhecimento, do ano de 2019 
ou mais antigos.

No tocante à taxa de congestionamento, o TRT24, em 2021, reduziu o seu percentual 
em relação ao período anterior. Constatou-se, inclusive, que em 2021 a taxa do 
Tribunal Regional ficou bem próxima da média apurada nos tribunais de mesmo porte.
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No que concerne à taxa de produtividade, por sua vez, em todo o período avaliado, o 
índice do Tribunal Regional foi consideravelmente superior à média dos tribunais de 
mesmo porte e à média nacional. Destaca-se que o TRT24, em 2021, obteve a melhor 
taxa de produtividade em todo o país. E, em 2022 (até abril), obteve a segunda melhor 
taxa de produtividade no âmbito nacional.

Em relação ao prazo médio do ajuizamento da ação até a prolação de sentença e ao 
prazo médio da realização da Ia audiência até o encerramento da instrução, constata- 
se que, no período avaliado, os indicadores do TRT24 foram bem superiores em 
relação a todos os cenários.

No tocante ao prazo médio da realização da lg audiência até o encerramento da 
instrução, é importante salientar que, após pedido de informação complementar à 
Corregedoria Regional, apurou-se que a principal causa para a elevação da média do 
Tribunal Regional foi a remarcação das audiências de encerramento da instrução em 
razão da pandemia causada pela Covid-19. Outros motivos informados foram a 
demora na realização da perícia, no cumprimento de carta precatória e na 
regularização cadastral das partes.

A respeito do prazo médio do ajuizamento da ação até a realização da Ia audiência, o 
TRT24 de 2020 para 2021 reduziu a sua média em 16% e de 2021 para 2022 (até abril) 
reduziu em 6,6%. Verifica-se, portanto, que há uma efetiva tendência de diminuição do 
referido prazo pelo Tribunal Regional, cujas médias, em 2021 e 2022 (até abril), 
ficaram próximas às dos tribunais de mesmo porte.

Nesse contexto, o Ministro Corregedor-Geral presta elogios ao TRT24 pelos índices 
referentes à taxa de produtividade, a qual obteve destaque em âmbito nacional. Por 
outro lado, alerta para a necessidade de o Tribunal adotar medidas efetivas para 
reduzir o prazo médio do ajuizamento da ação até a prolação de sentença e da 
realização da Ia audiência até o encerramento da instrução. Já em relação à taxa de 
congestionamento e ao prazo médio do ajuizamento da ação até a realização da Ia 
audiência, confia que o Tribunal Regional continuará envidando esforços no sentido de 
reduzir a sua média.

4.1.2. MOVIMENTAÇÃO PROCESSUAL NO SEGUNDO GRAU

No que diz respeito à taxa de produtividade, nos três anos avaliados, o TRT24, mesmo 
com o decréscimo de seus índices percentuais, manteve-se acima da média dos 
tribunais de mesmo porte e da média nacional.

A propósito da taxa de congestionamento, em todo o período avaliado, o percentual 
esteve abaixo da média dos tribunais de mesmo porte e da média nacional.

No tocante ao prazo médio da distribuição à restituição com visto do relator, verifica- 
se que, em 2020, o TRT24 esteve ligeiramente acima da média dos tribunais de mesmo 
porte e da média nacional. Em 2021, houve significativa redução de 43 dias na média 
do Tribunal Regional em comparação com o ano de 2020. Dessa forma, em 2021 e 
2022 (até abril), o referido prazo médio ficou abaixo da média dos tribunais de mesmo 
porte e da média nacional.
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Por sua vez, o prazo médio da distribuição ao julgamento do recurso, em 2020, esteve 
ligeiramente acima da média dos tribunais de mesmo porte e igual à média nacional. 
Já em 2021 e 2022 (até abril), o referido prazo médio ficou abaixo da média dos 
tribunais de mesmo porte e da média nacional. Cumpre destacar que, em 2021, houve 
significativa redução de 42 dias na média do TRT24 em comparação com o ano de 
2020. Em 2022 (até abril), a diminuição foi de 22 dias na média do Tribunal Regional.

Com relação ao prazo médio da distribuição até a baixa do recurso, o TRT24 
permaneceu abaixo da média nacional e da média dos tribunais de mesmo porte entre 
2020 e abril de 2022. Verifica-se, inclusive, que, entre 2020 e 2021, houve uma 
redução de 63 dias e, entre 2021 e 2022 (até abril), a diminuição foi de 24 dias na 
média do Tribunal Regional.

Quanto ao prazo médio do ajuizamento da ação até o arquivamento definitivo do 
processo, o TRT24 registrou prazo bem acima da média nacional e da média dos 
tribunais de idêntico porte.

À vista de tais resultados, o Ministro Corregedor-Geral congratula o Tribunal Regional 
pelas taxas de produtividade e congestionamento, bem como pela redução do prazo 
médio da distribuição à restituição com visto do relator, do prazo médio da 
distribuição ao julgamento do recurso e do prazo médio da distribuição até a baixa do 
recurso, cujas médias, em 2021, ficaram abaixo daquelas apresentadas pelos tribunais 
de mesmo porte.

Alerta, por outro lado, para a necessidade de o Tribunal Regional reduzir o prazo 
médio do ajuizamento da ação até o arquivamento definitivo do processo.

4.2. MOVIMENTAÇÃO PROCESSUAL NA FASE DE LIQUIDAÇÃO

4.2.1. LIQUIDAÇÕES INICIADAS, ENCERRADAS, RESÍDUO, SENTENÇAS LÍQUIDAS E 
PRAZO MÉDIO NA LIQUIDAÇÃO

Apurou-se que a taxa de produtividade na liquidação em 2020 foi de 97,5%, de 103% 
em 2021 e em 2022 (até abril) de 102,1%. Tem-se, desse modo, que entre 2021 e 2022 
(até abril), o número das liquidações encerradas superou o das iniciadas.

Em relação ao prazo médio do início ao encerramento da liquidação, a média do 
Tribunal Regional, durante todo o período avaliado, foi inferior à média do país e dos 
tribunais de mesmo porte.

No que se refere ao resíduo na fase de liquidação, a média do TRT24, até abril de 2022, 
era 13% superior em comparação aos tribunais de idêntico porte. Verifica-se, ainda, 
que, entre 2021 e abril de 2022, o Tribunal Regional aumentou em 11,42% a referida 
média. Destaca-se que esse ponto foi objeto de recomendação na correição passada, a 
qual, por não ter sido atendida, será reiterada.

No período avaliado, em relação ao percentual de sentenças líquidas, o Tribunal 
Regional obteve um resultado abaixo da média dos tribunais de pequeno porte e da 
média nacional. O percentual de sentenças líquidas nas varas trabalhistas foi de 15,5% 
em 2020, de 19,32% em 2021 e de 20% em 2022 (até abril).
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Neste contexto, o Ministro Corregedor-Geral presta elogios ao TRT24 pelo resultado 
apresentado quanto ao prazo médio do início ao encerramento da liquidação.

Por outro lado, no que concerne à elevada média residual de processos na fase de 
liquidação e ao reduzido percentual de sentenças líquidas proferidas no âmbito do 
TRT24, concita o Corregedor Regional a incentivar continuamente os juízes de primeiro 
grau a privilegiarem a fase de liquidação, de modo a alcançar o necessário 
aprimoramento desses indicadores.

4.3. MOVIMENTAÇÃO PROCESSUAL NA FASE DE EXECUÇÃO DE 

SENTENÇA

4.3.1. EXECUÇÕES INICIADAS, ENCERRADAS, RESÍDUO E PRAZO MÉDIO

Durante as atividades correicionais, apurou-se o aumento progressivo da taxa de 
produtividade na execução no TRT24, evidenciando que o número de execuções 
encerradas supera o número de execuções iniciadas no mesmo período. Em 2020, a 
referida taxa foi de 115%, em 2021 foi de 131,5% e em 2022 (até abril) foi de 160,3%.

No que concerne ao resíduo na fase de execução, nos três anos avaliados, a 24^ Região 
apresentou um quantitativo médio menor que a média dos tribunais de pequeno porte 
e da média nacional.

No tocante ao prazo médio do início da fase de execução até o seu encerramento, em 
2020, a média do TRT24 foi inferior à média dos tribunais de idêntico porte. Em 2021 e 
2022 (até abril), o resultado do Tribunal Regional ficou acima da média tanto dos 
tribunais de pequeno porte como da média nacional. No que diz respeito ao prazo 
médio do ajuizamento da ação ao encerramento da execução, a média do Tribunal 
Regional, durante o período correicionado, foi superior em todos os cenários 
avaliados.

Diante dos resultados apurados, o Ministro Corregedor-Geral presta elogios ao TRT24 
pelos eficientes procedimentos adotados para incrementar a taxa de produtividade na 
fase de execução, considerando que o número de execuções encerradas foi superior 
ao das iniciadas. Por outro lado, confia que o Corregedor Regional incentivará 
continuamente os juízes de primeiro grau a privilegiarem a fase de execução, a fim de 
que seja reduzido o prazo médio do início da fase de execução até o seu 
encerramento, bem como o prazo médio do ajuizamento da ação ao encerramento da 
execução.
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5. CONCILIAÇÃO

5.1. TAXA DE CONCILIAÇÃO LÍQUIDA

Considerando os critérios da Meta Nacional 3 do Conselho Nacional de Justiça, o TRT24 
apresentou percentual de conciliação líquida nos anos de 2020, 2021 e 2022 (até 30 de 
abril) acima dos tribunais de pequeno porte e da média nacional.

Nesse contexto, o Ministro Corregedor-Geral saúda o TRT24 pelos índices alcançados e 
espera que o Tribunal continue envidando esforços para viabilizar a resolução dos 
litígios pela via conciliatória, considerando que, segundo o art. 764 da CLT, os dissídios 
submetidos à apreciação desta Justiça Especializada serão sempre sujeitos à 
conciliação.

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

O NUPEMEC está instalado e em funcionamento no âmbito do TRT24, sendo 
regulamentado pela Resolução Administrativa n° 99/2021.

Segundo a referida norma interna, a coordenação do NUPEMEC será obrigatoriamente 
exercida por desembargador do trabalho em atividade que atenda os requisitos das 
alíneas "a", "b" e "c" do inciso IV do artigo 4o da Resolução CSJT n° 288/2021. A 
indicação será feita pelo Presidente do Tribunal, fundamentada em critérios objetivos. 
Ademais, a norma interna dispõe que o magistrado coordenador do NUPEMEC será, 
preferencialmente, o Desembargador Vice-Presidente do Tribunal.

Nota-se que a norma interna, em relação aos requisitos a serem preenchidos pelo 
coordenador do NUPEMEC, está em conformidade com o disposto no art. 5o da 
Resolução CSJT n° 288/2021.

Os CEJUSCs de 1° e 2o Graus estão regulamentados e instalados no Tribunal. Ambos 
estão instalados em Campo Grande e possuem quadro de servidores e espaço físico 
próprios.

5.2.2. CRITÉRIOS UTILIZADOS PARA DESIGNAÇÃO DOS COORDENADORES DOS 
CENTROS JUDICIÁRIOS DE MÉTODOS CONSENSUAIS DE SOLUÇÃO DE DISPUTAS

A Resolução Administrativa n° 99/2021 estabelece que o CEJUSC de Io Grau será 
coordenado por magistrado nomeado por ato fundamentado do Presidente do 
Tribunal, após processo de seleção e observados os seguintes requisitos: I - 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; II - tenha cumprido a carga horária mínima de formação continuada de 
30 (trinta) horas nos 2 (dois) semestres anteriores; III - não tenha sido punido 
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disciplinarmente nos últimos dois anos; IV - manifestação voluntária de interesse do 
magistrado, que revele alto nível de envolvimento nos processos de mediação e 
conciliação; V - antiguidade na carreira.

Nota-se que a norma interna, em relação à escolha do coordenador do CEJUSC de 1° 
Grau, está em conformidade com o disposto no inciso IV do art. 4° da Resolução CSJT 
n°288/2021.

No que diz respeito à coordenação do CEJUSC de 2o Grau, faz-se necessário o exame da 
situação peculiar vivenciada pelo TRT24.

A Resolução CSJT n° 288/2021 dispõe que o magistrado coordenador do CEJUSC de 2o 
Grau será designado por ato da Presidência do Tribunal Regional do Trabalho ou de 
quem o regimento interno estabelecer, após o processo de seleção, pelo respectivo 
Tribunal Pleno ou Órgão Especial, dos desembargadores interessados que preencham, 
cumulativamente, os seguintes requisitos: possuir 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; ter 
cumprido a carga mínima de formação continuada de 30 horas nos 2 semestres 
anteriores; não ter sido punido disciplinarmente nos últimos dois anos (inciso V do art. 
45). Ademais, a designação do magistrado coordenador do CEJUSC de 2o Grau ocorrerá 
por período alternado não coincidente com o do mandato dos administradores do 
Tribunal Regional do Trabalho (inciso VII do art. 4o).

A norma interna do TRT24 dispõe que a coordenação do CEJUSC de 2o Grau será 
exercida, preferencialmente, por magistrado coordenador do NUPEMEC. Verifica-se, 
ainda, que, de acordo com a norma interna, a coordenação do NUPEMEC caberá, 
preferencialmente, ao desembargador Vice-Presidente do Tribunal.

Assim, a norma interna, em tese, entra em conflito com a Resolução CSJT n° 288/2021, 
por dois motivos: 1) permite a ocupação da função de coordenador do CEJUSC de 2° 
Grau por juiz de Io Grau, na medida em que confere essa atribuição ao magistrado 
coordenador do NUPEMEC-JT, que, como é cediço, pode ser juiz de 15 Grau, se não 
houver desembargador interessado no encargo; e 2) permite a coincidência do 
mandato do coordenador do CEJUSC de 2o Grau com o mandato dos administradores 
do TRT24.

Ressalte-se que é permitido o coordenador do CEJUSC de 2° Grau acumular o cargo de 
coordenador do NUPEMEC-JT (art. 55, § 25, da Resolução CSJT n5 174/2016). Deve ser 
observado, contudo, que o coordenador do CEJUSC de 2o Grau tem de ser 
desembargador do trabalho. Assim, o coordenador do CEJUSC/25 Grau pode ser o 
magistrado coordenador do NUPEMEC, desde que este seja desembargador, o que não 
ocorre no TRT24, visto que atualmente o cargo é ocupado por magistrada de 15 Grau, 
que acumula ambas as funções.

Ademais, o mandato do coordenador do CEJUSC de 2° Grau não pode coincidir com os 
mandatos dos administradores do Tribunal, na forma do art. 45, V e VII, da Resolução 
CSJT n5 288/2021.

Desse modo, o Tribunal precisa revisar sua Resolução Administrativa n° 99/2021, a fim 
de adequá-la ao normativo do CSJT.
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Salienta-se, contudo, que, conquanto necessária a revisão da norma interna, entende 
o Ministro Corregedor-Geral que deve ser mantida, excepcionalmente, a atual 
coordenação do CEJUSC de 29 Grau, exercida por magistrada de l9 Grau. Isso porque, 
conforme apurado, o Tribunal vivencia uma situação peculiar, a qual merece ser 
analisada com cautela, inclusive à luz da própria Resolução CSJT n9 288/2021.

Com efeito, dos 8 cargos de desembargador existentes no TRT24, um encontra-se vago 
desde 27/11/2021, aguardando o preenchimento por membro originário do quinto da 
OAB. Entre os 7 desembargadores em atividade, não há quem preencha os requisitos 
previstos na Resolução CSJT n9 288/2021 para coordenar o CEJUSC de 29 Grau, à 
exceção do Desembargador Presidente, que, contudo, não pode ser designado para o 
cargo, em razão da vedação de coincidência dos mandatos, conforme disposto no 
inciso VI do art. 49 da mencionada resolução. Por isso, o Tribunal optou por manter a 
juíza, que preenche os requisitos exigidos para o cargo, para evitar que a referida 
unidade jurisdicional ficasse sem coordenação.

Para a circunstância, aplica-se o disposto no caput do art. 49 da Resolução CSJT n9 
288/2021, segundo o qual as exigências quanto aos critérios a serem observados pelos 
Tribunais, para a designação de magistrados coordenadores e supervisores, devem 
respeitar as especificidades e disponibilidades regionais. Confira-se: "Art. 49 
Respeitando-se as especificidades e disponibilidades regionais, recomenda-se aos 
Tribunais Regionais do Trabalho que a designação de magistrados coordenadores e 
supervisores para exercer as suas funções de forma exclusiva nos CEJUSCs-JT observe o 
seguinte:(...)"

De fato, uma vez que não há desembargadores disponíveis para atender ao disposto 
no art. 49, V, da multicitada resolução, considerado principalmente o quadro 
incompleto de desembargadores e o impedimento para a designação do único 
desembargador capacitado para a função, resta impossibilitado, por ora, o 
cumprimento do normativo em comento.

Ressalta-se que, conforme esclarecido pelo TRT24, a situação será modificada no final 
do presente ano, quando terminará o mandato da coordenadora e também será 
concluído o mandato do atual Presidente do Tribunal, havendo a possibilidade de um 
desembargador assumir, no início do próximo ano, o comando do NUPEMEC e do 
CEJUSC de 29 Grau.

Importante destacar que a compreensão ora exposta não afasta a obrigação de os 
desembargadores participarem de cursos de formação continuada, requisito prévio 
para a atuação no CEJUSC, conforme disposto no Capítulo III da Resolução CSJT n9 
288/2021.

Nesse contexto, no tocante à revisão da Resolução Administrativa n° 99/2021, o TRT24 
precisa adequá-la ao disposto nos incisos V e VII do art. 49 da Resolução CSJT n9 
288/2021. Para tanto, deve haver previsão na norma interna de que, se o coordenador 
do NUPEMEC for juiz de l9 Grau ou o Desembargador Vice-Presidente do Tribunal, não 
poderá acumular o cargo de coordenador do CEJUSC de 2o Grau.
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Em relação à atual coordenação do CEJUSC de 29 Grau, confia o Ministro Corregedor- 
Geral que o TRT24 providenciará a sua regularização ao término do respectivo 
mandato, previsto para o final deste ano.

5.3. INICIATIVAS EM PROL DA CONCILIAÇÃO

O TRT24 tem buscado fomentar a conciliação, merecendo destaques os Projetos 
"Jovens Mediadores" e "ODR TEC", bem como a Semana Regional da Conciliação.

O Projeto "Jovens Mediadores" busca apresentar a estudantes de Direito o ambiente 
de audiências de conciliação e mediação telepresencial, com o objetivo de difundir as 
políticas públicas de tratamento adequado de conflitos, por meio do ensino de 
técnicas de psicologia positiva e comunicação não violenta.

O Projeto "ODR TEC" consiste em promover a customização dos atendimentos 
conciliatórios à realidade de cada jurisdicionado, de modo a promover negociações 
assíncronas, objetivando facilitar a parametrização de acordos, reduzindo de forma 
significativa o tempo de atendimento em audiências e, assim, melhorando a entrega 
da prestação jurisdicional e a celeridade processual. Nos anos de 2021 e 2022 (até 30 
de abril), os casos mais expressivos estão relacionados a demandas coletivas 
complexas, destacando as 803 ações de cumprimento relativas à Ação Coletiva n° 
0024194-64.2014.5.24.0007, que foram resolvidas por acordos homologados no 
período de abril de 2021 a maio de 2022.

Durante a Semana Regional de Conciliação, ocorrida em junho de 2021, foram 
realizadas 858 audiências e homologados 376 acordos, resultando em um índice de 
conciliação de 43,82%.

Diante dessas informações, o Ministro Corregedor-Geral congratula o Tribunal pelas 
atividades desenvolvidas em prol da conciliação.

6. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO

6.1. FERRAMENTAS UTILIZADAS

O TRT24 disponibiliza diversas ferramentas de pesquisa patrimonial, a fim de garantir a 
efetividade da execução. Não há, contudo, um controle fiscalizatório e/ou estatístico 
sobre a utilização de tais ferramentas pelos magistrados.

Destaca-se que, conforme dispõe o art. 6o, § 3e, V, da Consolidação dos Provimentos 
da Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho, para o vitaliciamento do magistrado, o 
corregedor regional avalia, como critério quantitativo, com base nos dados estatísticos 
referentes à produtividade, o uso efetivo e constante das ferramentas tecnológicas 
necessárias para a atividade de pesquisa patrimonial disponibilizadas pelo tribunal, 
pelo CSJT e pelo CNJ.
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Nesse contexto, o Ministro Corregedor-Geral espera que o TRT24 estimule o uso das 
referidas ferramentas e promova o respectivo controle estatístico, a fim de subsidiar a 
aferição, pela Corregedoria Regional, do aludido critério para o vitaliciamento dos 
magistrados trabalhistas.

7. RESPONSABILIDADE INSTITUCIONAL

7.1. ADMISSIBILIDADE DO RECURSO DE REVISTA PELO TRIBUNAL 

REGIONAL

7.1.1. RECURSOS DE REVISTA PENDENTES DE JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

No ano de 2020, o Tribunal Regional ficou com resíduo de 841 processos aguardando 
exame de admissibilidade, dos quais 408 eram processos suspensos ou sobrestados. 
No ano de 2021, 755 recursos de revista estavam pendentes de juízo de 
admissibilidade pela Presidência do Tribunal Regional, dos quais 339 estavam 
suspensos ou sobrestados. Em 2022 (até 30 de abril), por sua vez, o resíduo do TRT24 é 
de 679, dos quais 318 estão suspensos ou sobrestados.

Verifica-se, pois, que, entre os anos de 2020 e 2021, o Tribunal Regional reduziu o seu 
acervo em 10,22% e entre 2021 e 2022 (até 30 de abril) a redução foi de 10,06%.

Nesse cenário, o Ministro Corregedor-Geral congratula o Tribunal Regional pelos 
esforços envidados na redução do acervo dos processos que aguardam exame de 
admissibilidade.

Merece ser destacada, ainda, a prática do TRT24 de enviar todos os processos com 
recursos de revista pendentes, antes de ser realizado o juízo de admissibilidade, para o 
CEJUSC de 25 grau, a fim de verificar a possibilidade de conciliação entre as partes. Tal 
fato evidencia o espírito conciliatório do Tribunal Regional, tão próprio da Justiça do 
Trabalho, cuja legislação regente prevê como dever dos juízes e dos tribunais regionais 
o emprego de seus "bons ofícios" e de sua "persuasão", a fim de garantir uma solução 
conciliatória dos conflitos (§ l9 do art. 764 da CLT).

Apurou-se, inclusive, que essa prática tem rendido excelentes resultados para o 
Tribunal Regional, considerando o elevado percentual conciliatório. Segundo 
informado pelo TRT24, em 2020, dos 478 processos submetidos à conciliação, 315 
foram conciliados, o que representa um índice de acordos de 65,89%. Em 2021, dos 
797 processos remetidos, 496 foram conciliados, de modo que o percentual 
conciliatório foi de 62,23%. Em 2022 (até 2022), dos 322 processos, 138 foram 
conciliados, o que gerou o percentual de 42,85%.

Desse modo, o Ministro Corregedor-Geral presta elogios ao procedimento adotado 
pelo Tribunal Regional, por incentivar a solução consensual das demandas pendentes 
de julgamento na fase recursal.
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7.1.2. PRAZO MÉDIO - DA CHEGADA DO PROCESSO NO ÓRGÃO COMPETENTE ATÉ 
A PROLAÇÃO DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO DE REVISTA

Em 2021, o Tribunal Regional registrou o prazo médio de 9 dias da chegada do 
processo no órgão competente até a prolação da decisão de admissibilidade do 
recurso de revista para o TST, sendo que a média nacional para o período foi de 96 dias 
e a de tribunais de mesmo porte, de 89 dias. O TRT24, no período, figurou na 2^ 
posição no ranking dos tribunais regionais, em ordenação crescente de prazos médios 
do país, com uma diminuição de 79,54% no prazo médio em relação ao ano anterior, 
que era de 44 dias.

Em 2022 (até abril), verifica-se que o prazo médio do Tribunal Regional oi de 9 dias, já 
a média nacional foi de 78 dias e a de tribunais de pequeno porte, de 63 dias. No 
período, o TRT24 figurou na 5ã posição no ranking.

Sendo assim, conclui-se que os dados referentes aos anos correicionados demonstram 
uma expressiva diminuição do prazo médio da chegada do processo no órgão 
competente até a prolação da decisão de admissibilidade do recurso de revista. Nesse 
contexto, o Ministro Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho parabeniza o Tribunal 
Regional pelos excelentes resultados obtidos.

7.1.3. ANÁLISE QUALITATIVA DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DOS RECURSOS DE 
REVISTA

Em 2020, a taxa de admissibilidade de recurso de revista pelo Tribunal Regional foi de 
5,2%, percentual abaixo da média nacional (14,7%) e da média de tribunais de mesmo 
porte (11%). No ano de 2021, a taxa de admissibilidade ficou em 10,5%, mostrando-se 
abaixo da média nacional (13,7%) e da média dos tribunais de pequeno porte (12,1%). 
Em relação ao ano de 2022 (até abril), a taxa de admissibilidade foi de 11,8%, 
equivalente à média dos tribunais de pequeno porte (11,8%) e abaixo da média 
nacional (14%)

Constata-se que, no período correicionado, o TRT24 manteve a taxa de admissibilidade 
de recurso de revista abaixo da média nacional e da média dos tribunais de mesmo 
porte, não obstante registrar o mesmo percentual dos tribunais de idêntico porte nos 
quatro primeiros meses de 2022.

Em relação à taxa de reforma dos recursos de revista oriundos do TRT24, no ano de 
2020 esta foi de 46,2%, percentual ligeiramente acima da média nacional (45,2%) e da 
média de tribunais de pequeno porte (42,5%). Em 2021, a aludida taxa passou a ser de 
81,7%, percentual superior em relação à média nacional (61,5%) e aos tribunais de 
mesmo porte (61,3%). No ano de 2022 (até abril), por sua vez, a mesma taxa passou a 
ser de 81,3%, percentual superior em relação à média nacional (66,6%) e aos tribunais 
de pequeno porte (61,8%).

Tem-se, pois, que durante todo o período correicionado, a taxa de reforma dos 
recursos de revista oriundos do Tribunal Regional ficou acima da média nacional e dos 
tribunais de pequeno porte. Tal circunstância evidencia que os recursos admitidos pelo 
TRT24 têm, efetivamente, condições de conhecimento pela Corte superior, o que 
merece ser elogiado.
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Por sua vez, a taxa de reforma dos agravos de instrumento em recurso de revista, pelo 
TST, foi de 7,1% em 2020, percentual um pouco abaixo da média nacional (7,9%) e da 
média dos tribunais de pequeno porte (8,0%). Em 2021, a referida taxa foi de 7%, 
ficando acima da média nacional (4,8%) e da média dos tribunais de mesmo porte 
(5,2%). Em relação ao ano de 2022 (até abril), a mesma taxa passou a ser de 19,3%, 
percentual superior em relação à média nacional (6,5%) e aos tribunais de pequeno 
porte (6,3%).

Nesse contexto, a constatação da baixa taxa de admissibilidade de recursos de revista, 
associada à taxa de reforma dos agravos de instrumento acima da média nacional e da 
média dos tribunais de mesmo porte, sugere a necessidade de o TRT24 adotar, em 
sede de juízo de admissibilidade recursal, critérios mais restritivos, garantindo a 
observância da jurisprudência firmada pelo Tribunal Superior do Trabalho. Desse 
modo, o Ministro Corregedor-Geral confia que o Tribunal Regional refinará ainda mais 
os critérios adotados no juízo de admissibilidade recursal.

7.2. NÚCLEO DE GERENCIAMENTO DE PRECEDENTES

O Núcleo de Gerenciamento de Precedentes e de Ações Coletivas do Tribunal Regional 
do Trabalho da 24^ 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 n2 235/2016 e a Resolução CNJ n2 339/2020.

7.2.1. REUNIÃO DA COMISSÃO GESTORA DO NUGEPNAC

No tocante às reuniões da Comissão Gestora do NUGEPNAC, o Tribunal Regional, por 
meio do questionário dinâmico, informou que a Comissão Gestora tem se reunido 
semestralmente para definição e acompanhamento das medidas necessárias à gestão 
dos dados e do acervo de processos sobrestados em decorrência da repercussão geral, 
dos casos repetitivos e do incidente de assunção de competência.

Constatou-se, contudo, que o Tribunal Regional editou a Resolução Administrativa n2 
62/2021 que acrescentou o § 32 ao art. 39 da Resolução Administrativa n2 150/2020. 
Referido normativo dispõe que as reuniões da Comissão Gestora do NUGEPNAC 
ocorrerão, no mínimo, a cada três meses.

No tocante às aludidas reuniões, a Resolução CNJ n2 235/2016, em seu art. 62, § 92, 
estabelece que a Comissão Gestora deverá reunir-se pelo menos semestralmente. A 
Resolução CNJ n2 339/2020, por sua vez, no art. 22, § 72, faculta a instituição de 
Comissão Gestora única, no caso de funcionamento do NAC em conjunto com o 
NUGEP. Nessa hipótese, o § 62 do art. 22 da Resolução CNJ n2 339/2020 determina 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, como ocorre no TRT24, a reunião da 
Comissão Gestora deverá observar a periodicidade mínima de três meses. Tem-se, 
portanto, que a periodicidade prevista para as reuniões do NUGEPNAC, no âmbito do 
TRT24, atende o normativo do CNJ que disciplina a questão.
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Apurou-se, entretanto, que nos anos de 2020 e 2021, a Comissão Gestora não 
observou o periodicidade prevista tanto na sua Resolução Administrativa quanto na 
Resolução CNJ n9 339/2020. Desse modo, espera o Ministro Corregedor-Geral que a 
referida Comissão passe a reunir-se, no mínimo, a cada três meses.

7.2.2. BANCO DE DADOS PESQUISÁVEL NO SÍTIO ELETRÔNICO DO TRIBUNAL 
REGIONAL

No que diz respeito ao banco de dados disponibilizado pelo TRT24 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 n9 235/2016 (com 
redação dada pela Resolução CNJ n9 286/2019).

8. PRECATÓRIOS E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR (RPVs)

Com base nas apurações realizadas durante o período da Correição Ordinária, o 
Ministro Corregedor-Geral constatou que o TRT24 promoveu as alterações do 
Regulamento Geral do Tribunal e, por meio do artigo 205-A, determinou a vinculação 
funcional do Gabinete Especializado de Precatórios à Presidência. Este Gabinete, 
contudo, permanece integrado e subordinado administrativamente à Secretaria 
Judiciária. Desse modo, nos termos dos arts. 49 e 59 da Resolução CSJT n9 314/2021, 
que exigem expressamente a vinculação do setor responsável pelos precatórios à 
Presidência do Tribunal Regional, a disposição do art. 199, III, do Regulamento Geral 
encontra-se em contrariedade à referida Resolução.

Conforme determinado em recomendação feita na Correição Ordinária anterior, o 
setor de precatórios deve estar subordinado apenas à Presidência ou Secretaria Geral 
da Presidência, de modo que não é possível a sua integração à Secretaria Judiciária, tal 
como estabelecido no Regulamento Geral do TRT24. Nessa perspectiva, a alteração do 
normativo citado, apesar de tardia, é necessária e confia o Ministro Corregedor-Geral 
que será implementada o mais brevemente possível.

Com relação aos demais normativos do Tribunal, destaca o Ministro Corregedor-Geral 
que tanto o Regimento Interno e ainda a recente Resolução Administrativa n9 67/2022 
estão atualizados no que se refere aos precatórios e às RPVs. Cumpre ressaltar que as 
normas já contemplam a previsão de tramitação de modo autônomo no PJe de 29 grau 
dos processos de precatórios e RPV's (art. 99 da Resolução CSJT n9 314/2021), bem 
como as novas datas de apresentação e de requisição dos precatórios estabelecidas na 
Emenda Constitucional n9 114/2021.

No que diz respeito ao sistema Gprec, o Tribunal o utiliza desde outubro de 2020, e o 
seu uso, assim como a fiel observância de todas as normas previstas nas Resoluções 
CNJ n9 303/2019 e CSJT n9 314/2021, constitui importante ferramenta para a almejada 
uniformização dos procedimentos a nível regional e nacional. Nesse sentido, compete
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anotar que o TRT24 afirmou que o cadastro das requisições de pequeno valor federais 
e dos precatórios no PJe 2^ grau começou a ser feito no día 31/5/2022 e encontra-se 
em plena utilização. O Gabinete Especializado de Precatórios afiançou que até o final 
do mês de setembro de 2022 irá realizar a migração dos precatórios e RPVs federais, 
expedidos anteriormente, no PJe de 25 grau, conforme art. 9^, §§? 12 e 29 da 
Resolução CSJT n^ 314/2021.

Quanto à verificação da regularidade formal dos precatórios apresentados ao Tribunal, 
sublinha-se ser atribuição exclusiva da Presidência. Embora o TRT24 tenha se 
adequado a tal procedimento, até 30/05/2022 a devolução do ofício precatório 
"irregular" dispensava decisão judicial para o retorno dele ao 12 grau, conforme 
informado pelo Gabinete Especializado de Precatórios.

Cabe destacar, positivamente, que o prazo médio entre a disponibilização dos recursos 
pelo devedor e a efetiva liberação ao credor é de 5 dias úteis no regime comum. Da 
mesma forma, o prazo médio entre a data do envio da guia/boleto para o TJ/MS e o 
efetivo repasse para o Tribunal é de 15 dias úteis no regime especial. Já o prazo médio 
entre a data do repasse pelo TJ/MS e a efetiva disponibilização financeira ao 
beneficiário do precatório (depósito em conta bancária do credor) é de 7 dias úteis. A 
celeridade e a eficiência no procedimento de liberação dos recursos aos beneficiários 
são pilares fundamentais na gestão dos precatórios e demonstram o esforço e a 
competência do TRT24 na referida atuação.

Destaque positivo para a constatação de que o TRT24 está inscrevendo os entes 
públicos que apresentam precatórios vencidos no Banco Nacional de Devedores 
Trabalhistas - BNDT, atendendo recomendação da correição ordinária anterior. O 
Tribunal acrescentou que, em relação ao regime especial, a orientação é para inclusão 
no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas (BNDT). Contudo, afirma que, até o 
momento, não foi necessária a inscrição, tendo em vista que os entes públicos que 
optaram pelo regime especial repassam tempestivamente e de forma regular os 
valores devidos, encontrando-se, portanto, adimplentes com os pagamentos mensais.

No quesito transparência, o Tribunal afirmou que a divulgação da lista de ordem dos 
precatórios passou a observar a vedação de veicular dados relativos à identificação dos 
beneficiários, cumprindo recomendação da Correição Ordinária anterior.

Cumpre salientar que o Tribunal realiza a aproximação com os devedores do regime 
comum buscando regularizar o atraso na quitação dos seus precatórios, iniciativa que, 
frisa-se, deve ser contínua.

Ademais, a análise pormenorizada dos acordos - em sentido lato - realizados entre 
entes do regime comum e seus credores, conforme detalhado no item 8.12.2 da 
presente Ata, revelou a iniciativa do Tribunal em buscar a quitação dos precatórios em 
atraso. Consigna-se que, quando forem celebrados tais ajustes, é de curial importância 
que sejam observados os ditames previstos na Resolução CSJT n^ 314/2021, 
especialmente no que diz respeito à observância absoluta da ordem cronológica, à 
competência do Presidente e/ou do Juiz Auxiliar de Precatórios para homologar os 
acordos em precatórios e a não inserção de cláusula penal pecuniária em seu bojo.
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Cabe destacar que a excelência na gestão do regime especial, em parceria com 
Tribunal de Justiça local, levou ao alcance de bons números. Por exemplo, não havia, 
em 30/04/2022, precatórios do regime especial que apresentavam valores repassados 
pelo Tribunal de Justiça pendentes de pagamento aos credores. A ausência de 
precatórios pendentes de pagamento, no momento da realização da presente 
Correição Ordinária (entre 20/06/2022 e 23/06/2022), confirma a eficiência do fluxo 
de trabalho do TRT24 no que se refere aos precatórios.

O Comitê Gestor de Contas Especiais reuniu-se em 2 oportunidades no período de 
2020 a 2022. Independentemente do formato, presencial ou telepresencial, 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 comitê o 
foro adequado para o trato dos temas comuns e também próprios a algum(ns) 
seguimento(s) do Judiciário.

Por outro lado, cabe registrar que, em decorrência de recomendação feita na 
Correição Ordinária anterior, o Tribunal de Justiça local, registrou que tem repassado 
ao TRT24 valores superiores à proporção* de acervos de precatórios das dívidas 
trabalhistas em relação ao total de precatórios do regime especial (*proporção de 
dívidas a ser considerada em casa de separação das listas), que tem expectativa de 
quitação integral de valores relativos ao referido regime de precatórios do Estado de 
Mato Grosso do Sul no presente ano, que as quitações de valores de créditos 
superpreferenciais também superou a suposta proporção de acervos. As referidas 
alegações foram justificadas por meio de documentos e planilhas de cálculos no 
PROAD n^ 20028/2012. Por fim, mais precisamente, aduziu que em razão do pouco 
tempo de manutenção dos depósitos em conta judicial, os valores permanecem em 
conta por no máximo 15 dias. Logo, não haveria tempo hábil para gerar rendimentos, 
segundo o Tribunal de Justiça. A referida alegação foi apresentada para explicar a 
ausência de rateio de que trata o art. 55, § 39, da Res. CNJ 303/2019.

Em relação aos dados de controle interno dos precatórios e RPV's fornecidos pelo 
TRT24, por meio do questionário dinâmico preparatório da presente correição, cumpre 
destacar a organização do Gabinete Especializado de Precatórios .

Assim, o Ministro Corregedor-Geral igualmente pontua que as informações prestadas 
pelo TRT24 através do e-Gestão com relação aos dados estatísticos de precatórios e 
RPVs precisam retratar fielmente os números constantes dos registros internos do 
Tribunal e verificados no dia a dia.

Por derradeiro, e no alvorecer da vigência da Resolução CSJT n^ 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 
bastante positiva a atuação do Tribunal Regional da 24$ Região, sem prejuízo do 
necessário saneamento dos pontos identificados na presente ata.
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9. PRESIDÊNCIA, CORREGEDORIA REGIONAL E MAGISTRADOS

9.1. MAGISTRADOS DE PRIMEIRO GRAU COM PROCESSOS PENDENTES 
DE JULGAMENTO HÁ MAIS DE 60 DIAS

Em consulta à base de dados do Sistema e-Gestão, constatou-se que, em 30/4/2022, 
apenas 1 (um) magistrado exibia processos conclusos para prolação de sentença com 
prazos vencidos superiores a 60 (sessenta) dias, totalizando 2 (dois) processos.

O Tribunal informou que os 2 (dois) processos que estavam com atraso superior a 60 
(sessenta) dias foram sentenciados em 6/5/2022.

Assim, o Ministro Corregedor-Geral reconhece os esforços envidados e congratula o 
TRT24 pela adoção de medidas aptas a solucionar as pendências constatadas, de modo 
a garantir a celeridade da prestação jurisdicional.

10. ESCOLA JUDICIAL

A Escola Judicial do TRT24 tem entre suas finalidades propiciar meios para a 
especialização, o aperfeiçoamento e a atualização de magistrados e servidores do 
Tribunal, objetivando, notadamente, melhorar a eficiência na prestação jurisdicional.

A análise dos eventos promovidos durante o período compreendido pela correição 
evidenciou a oferta de cursos em diferentes temáticas, incluindo curso de Formação 
de Conciliadores e Mediadores, Projeto Garimpo, Produção de Provas por Meios 
Digitais, LGPD e Gestão de Precatórios.

Foram oferecidos, ademais, cursos voltados à utilização do PJe, o que resultou no 
atendimento de recomendação anterior, em cumprimento à Meta CNJ n^ 11/2013.

Importante destacar, de igual modo, a expressiva participação dos magistrados em 
atividades de formação continuada durante todo o período correcionado, atingindo o 
estabelecido na Resolução n^ 09/2011 da ENAMAT.

No particular, merece registro a eficiente medida adotada pela EJUD24 para incentivar 
a constante atualização dos juízes, ao estabelecer o cumprimento de carga horária 
mínima de horas-aula como pré-requisito para convocação, remoção, autorização para 
residência fora da jurisdição e direção da Escola Judicial. Sabe-se que a qualificação 
contínua dos magistrados aprimora a qualidade da prestação jurisdicional.

Nesse cenário, o Ministro Corregedor-Geral congratula os esforços da EJUD24 pela 
ampla gama de cursos ofertados e pelo incentivo à participação dos magistrados. Sem 
olvidar, presta elogios à criativa iniciativa da Confraria de Beletristas, a qual tem como 
objetivo a discussão de obras literárias, com a participação de servidores, magistrados 
e convidados, contribuindo para o enriquecimento intelectual e cultural dos 
envolvidos.
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11. RELACIONAMENTO COM O MPT E OAB

11.1. TRANSMISSÃO E ARMAZENAMENTO DAS SESSÕES DE

JULGAMENTO DE SEGUNDO GRAU

Apurou-se, durante o período de correição, que o TRT24 disponibiliza a transmissão ao 
vivo das sessões de julgamento de 29 grau e as disponibiliza por meio do Youtube, 
atendendo, assim, ao princípio da publicidade.

11.2. REGIMENTO INTERNO - SUSTENTAÇÃO ORAL

Foi apurado que, no tocante à sustentação oral, o procedimento adotado pelo Tribunal 
Regional está em consonância com o disposto no art. 937, §§29 e 49, do CPC.

12. POLÍTICAS AFIRMATIVAS

12.1. ESTRUTURA PARA ACESSIBILIDADE

O TRT24 não possui estrutura física adequada para a acessibilidade de pessoas com 
deficiência em todas as suas dependências, conforme estabelece a Resolução CNJ n^ 
230/2016, atual Resolução CNJ n? 401/2021.

Apurou-se que algumas unidades do Tribunal não dispõem de reserva de vagas de 
estacionamento; de sinalização sonora, visual e tátil (braille); e de piso tátil direcional e 
de alerta.

Nesse sentido, o Ministro Corregedor-Geral espera que o TRT24, na medida da 
disponibilidade orçamentária, intensifique as ações de adequação das instalações 
físicas.

13. QUESTIONÁRIO POR GABINETE

13.1. ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO

13.1.1. IMPLEMENTAÇÃO DAS DETERMINAÇÕES DA RESOLUÇÃO CSJT N? 296/2021, 
QUE REVOGOU A RESOLUÇÃO CSJT N2 63/2010

A Resolução CSJT n$ 296/2021 atualizou a padronização da estrutura organizacional e 
de pessoal nos órgãos da Justiça do Trabalho de primeiro e segundo graus, e revogou a 
Resolução CSJT n^ 63/2010. Em seu art. 42, assim dispôs: "Os Tribunais deverão 
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implementar o disposto nesta Resolução até 31 de dezembro de 2022, salvo no 
tocante aos dispositivos para os quais haja previsão de prazos específicos.".

O TRT24 informou que está cumprindo o plano de ação que foi construído em 
conjunto com a Comissão de Atenção Prioritária do 1° Grau de Jurisdição e consta nos 
autos do PROAD n^ 19412/2021. Asseverou que o prazo para finalização das atividades 
é 31/12/2022, em consonância com os termos estabelecidos na supracitada 
Resolução.

13.2. METODOLOGIA DE TRABALHO

13.2.1. ANÁLISE DE LIMINARES

As liminares estão relacionadas com os casos em que a urgência é contemporânea à 
propositura da ação, razão pela qual é fundamental que a sua análise ocorra da 
maneira mais célere possível.

No âmbito dos gabinetes de desembargadores do TRT24, constatou-se que o tempo 
médio para a análise de liminares é, no máximo, de 2 dias, o que revela obediência ao 
princípio da celeridade processual.

Dessa forma, o Ministro Corregedor-Geral congratula os desembargadores do TRT24 
pela presteza na análise de liminares em seus respectivos gabinetes.

13.2.2. 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 n^ 202, de 28 de outubro de 2015.

No particular, entre os 8 (oito) gabinetes do TRT24, todos 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.

Nesse contexto, o Ministro Corregedor-Geral presta elogios aos desembargadores do 
TRT24 pelo controle dos processos em vista regimental, conforme preconiza a aludida 
resolução.

13.3. SITUAÇÃO DO ACERVO

No tocante à situação do acervo, um dos principais indicadores a serem analisados é a 
taxa de congestionamento líquida, cujo valor indica o percentual de processos que, no 
período de 12 meses, permaneceu em tramitação sem solução definitiva, 
considerando-se os casos novos, os casos baixados e o estoque pendente. Por outro 
lado, são excluídos os processos suspensos, os sobrestados e as execuções fiscais.

Quando a referida taxa está em uma porcentagem baixa, há uma maior facilidade na 
gestão do acervo processual, respeitando-se a metodologia de trabalho de cada 
desembargador. Dessa forma, é natural a ocorrência de variabilidade no índice de 
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congestionamento, uma vez que os magistrados apresentam prioridades específicas de 
acordo com as metas traçadas para seus gabinetes.

É importante salientar, todavia, que se deve evitar uma amplitude significativa na taxa 
de congestionamento líquida, o que, inclusive, foi objeto de recomendação na 
correição ordinária anterior. Por sua vez, os desembargadores do TRT24 conseguiram 
reduzir consideravelmente a variação percentual da aludida taxa entre os gabinetes, 
visto que as unidades com as porcentagens mais elevadas em 2021 possuíam os 
índices de 72,6%, 46,9% e 43,4%, enquanto, no presente momento, os valores mais 
altos são de 48,6%, 32,6% e 30,1%.

Ademais, em consulta ao supracitado indicador de desempenho, extraído da página 
"Justiça em Números" do site do CNJ em l9/6/2022, apurou-se que, no TRT24, os 
gabinetes dos desembargadores apresentaram uma média percentual de 28,5%, o que 
revela um excelente índice referente ao acervo processual do Tribunal.

Nesse contexto, o Ministro Corregedor-Geral presta elogios aos desembargadores do 
TRT24 pela redução da variabilidade da taxa de congestionamento líquida entre os 
gabinetes e pela média no âmbito do 2e Grau.

14. ÁREA ADMINISTRATIVA/CONTRATOS

14.1. PESSOAL

14.1.1. FÉRIAS VENCIDAS DE MAGISTRADOS DE 22 GRAU

O artigo 52, caput, da Resolução CSJT n$ 253/2019 estabelece que as férias somente 
poderão ser acumuladas por imperiosa necessidade de serviço, em casos 
excepcionalíssimos, e por até o máximo de 60 (sessenta dias). Isso significa que é 
necessário o preenchimento simultâneo desses dois requisitos nas situações em que 
há acúmulo de dias vencidos de férias.

Por ocasião, ademais, do Pedido de Providência n$ 0002209-34.2021.2.00.0000, 
apresentado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas (TJAM), o Conselho 
Nacional de Justiça se posicionou no sentido de que a indenização de férias que não 
tenham sido gozadas em razão de estrita necessidade do serviço deve obedecer 
rigorosamente os critérios estabelecidos para tanto, sob pena de responsabilidade do 
gestor.

A partir da análise dos dados fornecidos pelo TRT24, constata-se que não há 
desembargadores que possuam dias vencidos de férias.

Nesse contexto, o Ministro Corregedor-Geral presta elogios aos desembargadores do 
TRT24 não apenas pelo cumprimento da Resolução CSJT n$ 253/2019, mas também 
pela conduta em conformidade com o posicionamento adotado pelo CNJ por meio do 
supracitado Pedido de Providência.
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IV-RECOMENDAÇÕES

RECOMENDAÇÕES AO TRIBUNAL

ITEM 2-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

1) Considerando o disposto no § 29 do art. 174 da Consolidação dos Provimentos da 
Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho, que orienta sobre a necessidade da 
realização de reuniões mensais do Comitê Gestor Regional do Sistema e-Gestão, 
reitera-se a recomendação de que o Tribunal Regional realize as 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 amplie o campo de atuação do Grupo de 
Estudos criado pela Portaria TRT/DG n9 222/2021, o qual também deverá ser 
formado por representantes dos demais setores nos quais a divergência estatística 
é presente, tais como precatórios e movimentação processual, 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) Considerando a necessidade de se observarem as diretrizes relacionadas às 
políticas de Tecnologia da Informação, recomenda-se que o Tribunal Regional 
elabore e execute o Plano de Transformação Digital e o Plano de Trabalho para 
atendimento aos critérios estabelecidos nos arts. 15 e 45 da Resolução CNJ n9 
370/2021.

RECOMENDAÇÕES CONJUNTAS À PRESIDÊNCIA E À 

CORREGEDORIA REGIONAL

ITEM 3 - METAS JUDICIÁRIAS

1) Considerando que os dados extraídos do Sistema de Gestão Estratégica da Justiça 
do Trabalho, bem como do sistema e-Gestão, revelaram tempo médio de duração 
do processo na l9 instância bem acima de 200 dias, reitera-se a recomendação 
feita na Correição Ordinária anterior no sentido de reduzir o referido tempo médio, 
a fim de atender o macrodesafio aprovado para o ciclo 2021-2026, referente ao 
objetivo de "agilidade e produtividade na prestação jurisdicional".

ITEM 4 - MOVIMENTAÇÃO PROCESSUAL

2) Considerando que, em todo o período avaliado, o TRT24 registrou prazo médio 
total de duração do processo (entre o ajuizamento da ação e o seu arquivamento 
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definitivo) bem acima da média nacional e dos tribunais de idêntico porte, reitera
se a recomendação feita na Correição Ordinária anterior no sentido de reduzir o 
aludido prazo médio.

ITEM 5-CONCILIAÇÃO

3) Considerando que, segundo o art. 4o, incisos V e VII, da Resolução CSJT n° 
288/2021, a coordenação do CEJUSC de 2° Grau caberá a desembargador e a sua 
designação ocorrerá para período alternado não coincidente com o do mandato 
dos administradores do respectivo Tribunal Regional do Trabalho, recomenda-se 
ao TRT24 a revisão da Resolução Administrativa n° 99/2021 a fim de que nela haja 
previsão de que, se o coordenador do NUPEMEC for juiz de l9 Grau ou o 
Desembargador Vice-Presidente do Tribunal, não poderá acumular o cargo de 
coordenador do CEJUSC de 2o Grau.

RECOMENDAÇÕES À CORREGEDORIA REGIONAL

ITEM 4 - MOVIMENTAÇÃO PROCESSUAL

1) Considerando o elevado prazo médio da realização da l9 audiência ao 
encerramento da instrução, reitera-se a recomendação feita na Correição Ordinária 
anterior no sentido de reduzir o aludido prazo médio, buscando-se a efetivação do 
princípio da razoável duração do processo.

2) Considerando a elevada média residual de processos na fase de liquidação, reitera
se a recomendação feita na Correição Ordinária anterior para que o TRT24 
estimule os juízes de primeiro grau a redobrar os esforços voltados para a redução 
do quantitativo de processos com sentenças pendentes de elaboração dos cálculos, 
objetivando alcançar melhores índices.

3) Considerando o reduzido percentual de sentenças líquidas proferidas no âmbito do 
TRT24 nos três anos analisados, reitera-se a recomendação feita na Correição 
Ordinária anterior para que a Corregedoria-Regional incentive os magistrados a 
prolatar sentenças líquidas e forneça as ferramentas necessárias ao incremento da 
celeridade e produtividade dos magistrados nos processos em fase de liquidação.

Determino, por fim, que o Tribunal Regional do Trabalho da 249 Região informe nos 
autos do processo PJeCor TST - CorOrd 0000085-96.2022.2.00.0500, 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:

o Presidente e Corregedor Regional do Tribunal Regional do Trabalho da 24^ Região, 
Desembargador André Luís Moraes de Oliveira, bem como os Desembargadores João 
Marcelo Balsanelli (Vice-Presidente e Vice-Corregedor Regional), Nicanor de Araújo 
Lima (Ouvidor), João de Deus Gomes de Souza, Mareio Vasques Thibau de Almeida, 
Francisco das Chagas Lima Filho, Tomás Bawden de Castro Silva (Diretor da Escola 
Judicial);

os juízes Júlio César Bebber (Juiz Convocado), Izidoro Oliveira Paniago (Juiz Auxiliar da 
Presidência), Flávio da Costa Higa (Juiz Auxiliar da Vice-Presidência);

os servidores Alencar Minoru Izumi (Diretor-Geral), Claudia Giseli Vilela Marques 
(Secretária-Geral da Presidência), Ricardo Rojo (Sub-Secretário da 2^ Turma do 
Tribunal Pleno), Maria Leonor Rocha (Secretária da Judiciária), Terezinha Maria de 
Souza (Secretária da Escola Judicial em Substituição), Neurenes Vieira Fernandes 
(Chefe de Gabinete de Gestão Estratégica), Levi Lara Belão (Coordenador de Apoio à 
Execução e à Conciliação do Centro Execução e de Pesquisa Patrimonial), Alexandre 
Rosa Camy (Secretário de Tecnologia da Informação e Comunicações), Gerson Martins 
de Oliveira (Secretário Administrativo), Francisco das Chagas Brandão da Costa 
(Coordenador de Gestão de Pessoas), Clarice Mesquita de Almeida (Chefe de Gabinete 
de Cerimonial e Relações Públicas), Selzo Moreira Fernandes (Secretário de Auditoria 
Interna), Cláudia Torquato Scorsafava Farias (Chefe de Gabinete de Documentação e 
Memória), Marcela de Menezes Doria Albres (Chefe de Núcleo de Comunicação), 
Kárita Cristina Francisco Veríssimo Gonçalves (Chefe de Gabinete de Imprensa e 
Mídia), Vivian Regina da Silva Sousa (Chefe de Setor de Apoio ao Gabinete de 
Documentação e Memória), Gilberto Tuller Espósito (Secretário do Processo Judicial 
Eletrônico), José Silva Barbosa (Assessor de Governança e Gestão), Thais Hickmann 
Campos (Fotógrafa);

os estagiários Jhone Tavares de Vitt e Mirela da Silva Santos;

a representante do Centro Judiciário de Métodos Consensuais de Solução de Disputa 
(Cejusc) - JT, Déa Marisa Brandão Cubei Yule;

os juízes representantes da Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho da 24^ 
Região - AMATRA XXIV, Priscila Rocha Margarido Mirault (Presidente), Renato Luiz 
Miyasato de Faria (Vice-Presidente), Leonardo Ely (Conselheiro Fiscal), Fabiane Ferreira 
(Diretora de Atividades Legislativas);

o Presidente da Associação dos Advogados de Dourados-MS (AATD), José 
Manhambusco;

o Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil - Seção do Mato Grosso do Sul - 
OAB/MS, Luís Cláudio Alves Pereira e a Conselheira Estadual da OAB/MS, Bianca Della 
Pace Braga Medeiros;
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o Presidente da Central Única dos Trabalhadores, Vilson Giménez Gregório;

o Presidente do Sindicato dos Eletricitários de MS, Elvio Marcos Vargas;

o Representante do Sindicato dos Bancários de Campo Grande-MS e Região, Orlando 
de Almeida Filho;

os advogados Alexandre Morais Cantero, Larissa Cantero Pereira e Izidro Moraes da 
Silva;

o Governador Reinaldo Azambuja e o Secretário de Estado de Meio Ambiente, 
Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar Jaime Verruck;

o Comandante Brigadeiro do Ar da Base Aérea, Clauco Fernando Vieira Rosseto;

o Presidente da Federação das Indústrias do Estados de Mato Grosso do Sul - FIEMS, 
Sérgio Longen;

o Diretor Presidente da Energisa de Mato Grosso do Sul, Marcelo Vinhaes; o Gerente 
Jurídico, David Rodrigues; o Diretor Técnico, Paulo Roberto dos Santos; e as 
advogadas, Thays Fernanda Martins, Dayara Gleice de Souza e Larissa Pieresan;

o Diretor Jurídico da JBS, Ricardo Ferreira da Silva e a Coordenadora Jurídica, Lis Maria 
Bonadio Precipito.
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VI - AGRADECIMENTOS

O Ministro Corregedor-Geral agradece a todos os Excelentíssimos Desembargadores 
que compõem o Tribunal Regional do Trabalho da 24ã Região, André Luís Moraes de 
Oliveira (Presidente e Corregedor Regional), João Marcelo Balsanelli (Vice-Presidente e 
Vice-Corregedor Regional), Nicanor de Araújo Lima, João de Deus Gomes de Souza, 
Mareio Vasques Thibau de Almeida, Francisco das Chagas Lima Filho, Tomás Bawden 
de Castro Silva; e aos Juízes do Trabalho da 24^ Região.

Agradece, em especial, ao Desembargador 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.

Destaca, por fim, o empenho da servidora Claudia Giseli Vilela Marques, Secretária- 
Geral da Presidência, em sensibilizar magistrados, servidores e instituições parceiras 
para a doação de cestas básicas destinadas à Comunidade Mandela, durante a 
campanha Corregedoria Solidária.
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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, Corregedor- 
Geral da Justiça do Trabalho, pelo Excelentíssimo Desembargador ANDRÉ LUÍS 
MORAES DE OLIVEIRA, Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 24^ Região, e 
por mim, JUREMA COSTA DE OLIVEIRA SILVA, Diretora da Secretaria da Corregedoria- 
Geral da Justiça do Trabalho.

GUILHERME 
AUGUSTO 
CAPUTO 
BASTOS:34063

Assinado de forma digital 
por GUILHERME AUGUSTO 
CAPUTO BASTOS:34063 
Dados: 2022.06.27 
12:27:22 -03'00'

Ministro GUILHERME AUGUSTO CAPUTO BASTOS

Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho

AMmnr nr Assinado de forma digital
ANDRE LUIS por andre luís moraes

MORAES DE DEOLIVEIRA:30824005

OLIVEIRA:30824005 Dados: 2022 06-27
16:34:13-04'00'

Desembargador ANDRÉ LUÍS MORAES DE OLIVEIRA

Presidente do TRT da 24^ Região

JUREMA COSTA DE OLIVEIRA ««¡"ado de forma digitai por jurema 
COSTA DE OLIVEIRA SILVA:4076S

SILVA:40768 Dados:2022.06.27 12:53:03 -03’00

JUREMA COSTA DE OLIVEIRA SILVA

Diretora de Secretaria

Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho
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