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TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO  

A Correição Ordinária realizada no Tribunal Regional do Trabalho

da 20ª Região (Edital TST disponibilizado no DEJT de 2/3/2015 e

Edital TRT 20ª Região disponibilizado no DEJT de 5/5/2015) pelo

Ex.mo Sr. Ministro João Batista Brito Pereira, Corregedor-Geral da

Justiça do Trabalho, sendo Presidente do Tribunal correicionado o

Desembargador Fabio Túlio Correia Ribeiro, deu-se no período de

18 a22 de maio de 2015, contando com a seguinte equipe da

Corregedoria-Geral: Coelis Maria Araújo Martins, Diretora da

Secretaria da Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho, e

Deoclides Antunes Madureira Neto, José Roberto Terra de Barros,

Laís Carvalho Castro Souza, Luciana Belém Lima Borba e Murilo

Queiroz Bastos, assessores.

Durante a Correição, o Sr. Ministro Corregedor-Geral reuniu-se com

os Desembargadores, visitou as instalações do Tribunal e da Escola

Judicial, e recebeu em audiência Desembargadores, juízes de 1º

grau, o Vice-Presidente da AMATRA XX, o Procurador-Chefe da

Procuradoria Regional do Trabalho, o Vice-Presidente da OAB-SE e

a Presidente da Associação dos Advogados Trabalhistas,

servidores e partes processuais.

1. INTRODUÇÃO

O Ministro Corregedor-Geral esclareceu que a atividade correicional

da Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho, órgão do Tribunal

Superior do Trabalho, se restringe à atuação administrativa, à

fiscalização e à orientação dos Tribunais Regionais em relação a

serviços judiciários e procedimentos, visando, essencialmente, a

contribuir com a celeridade na prestação jurisdicional sem,

entretanto, imiscuir-se na atividade jurisdicional. Salientou que a

correição tem por finalidade essencial contribuir com o Tribunal

Regional, seus membros e seus órgãos, ajudar na solução de

problemas, identificar suas dificuldades e recomendar soluções,

para viabilizar uma prestação jurisdicional célere. A par de reafirmar

a necessidade de as corregedorias regionais oferecerem

informações atualizadas de sua atuação, consignou sua disposição

de contribuir com os Corregedores Regionais, a quem está afeta a

orientação e a fiscalização no âmbito do 1º grau.

2. PARTE DESCRITIVA

Consoante os dados apurados na Correição, a situação do Tribunal

Regional está assim retratada:

2.1. ESTRUTURA DA JUSTIÇA DO TRABALHO NA 20ª REGIÃO

2.1.1. ESTRUTURA JUDICIAL

O Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região é composto por 8

desembargadores, não havendo cargos vagos.

São órgãos do Tribunal (art. 6º do RITRT): o Tribunal Pleno; a

Presidência; as Turmas; a Corregedoria Regional; a Ouvidoria

Regional e a Escola Judicial.

Nos termos do art. 8º do RITRT, são cargos de direção do Tribunal

os de Presidente (que não recebe distribuição – art. 7º, § 6º, do

RITRT) e de Vice-Presidente (que recebe distribuição – art. 7º, § 7º,

do RITRT).

No 1º grau, há 15 cargos de juiz titular e 14 cargos de juiz substituto

(não havendo cargos vagos).

A jurisdição territorial da 20ª Região da Justiça do Trabalho

compreende 75 municípios, contando com 15 varas do trabalho,

todas instaladas.



1734/2015 Tribunal Superior do Trabalho 2
Data da Disponibilização: Terça-feira, 26 de Maio  de 2015

A questão referente à fixação dos juízes substitutos é tratada pela

Portaria SGP.PR.14/2015, que designa, segundo o critério de

antiguidade, juízes substitutos fixos para as Varas do Trabalho da

Capital. É ressalvada, apenas, a situação do magistrado designado

para atuar como juiz auxiliar de execução (Portaria GP. 366/2009 e

Portaria SGP.PR. 357/2014).

A 20ª Região conta com regime de plantão judicial permanente no

1º e no 2º graus, regulamentado no RITRT (arts. 57 a 62), que

funciona nos períodos compreendidos das 15h30min às 18h nas

sextas-feiras e nos sábados, domingos e feriados, das 8h às 18h. O

referido plantão ocorre mediante escala mensal, observando-se o

critério de antiguidade entre os juízes substitutos e os

desembargadores (incluídos o Presidente e o Vice-Presidente).

A 20ª Região não realiza atividade itinerante.

Está prevista no RITRT (art. 56-A, B e C), como comissão

permanente, a Comissão de Conciliação, que tem as seguintes

atribuições: “executar ações ligadas ao Movimento pela Conciliação;

fazer o planejamento anual do Movimento pela Conciliação,

observando a fixação de pautas exclusivas de conciliações,

periodicamente, preparando semanas de conciliação e o Dia

Nacional da Conciliação, e ainda definir metas, realizar pesquisas e

outras atividades pertinentes; ofertar cursos de capacitação de

magistrados e servidores vinculados à atividade de conciliação;

divulgar interna e externamente o Movimento pela Conciliação,

inclusive a estatística específica das conciliações”. Atua, portanto,

como órgão voltado à instituição das políticas tendentes à

conciliação.

O ATO SGP.PR 9/2012 criou o Núcleo Permanente de Métodos

Consensuais de Solução de Conflitos e subnúcleos de 1º e 2º

graus, bem como instituiu, em cada vara do trabalho, um grupo

gestor dos métodos consensuais de solução de conflitos.

O Tribunal empreende tentativa de conciliação em recursos de

revista antes do juízo de admissibilidade, selecionando os

processos em que o depósito recursal se aproxima do valor da

condenação e em que as partes são costumeiramente disponíveis à

conciliação. Em 2014, foram realizadas 11 audiências, sendo

formalizados 5 acordos.

Na Semana Nacional de Conciliação realizada em 2014, foram

designadas 177 audiências, tendo sido celebrados 83 acordos.

No que toca à execução, foi instituído pela Resolução Administrativa

6/2010 o Juízo Auxiliar de Execução, que auxilia as varas do

trabalho com o objetivo de incluir em pauta, para tentativa de

conciliação, os processos em fase de execução; procede ao

desarquivamento dos processos em arquivo provisório, objetivando

dar continuidade e solução aos feitos; procede à reunião de

processos em fase de execução contra empresas com grande

volume de processos em tramitação; coordena o Projeto de Leilão

Unificado - Projeto Arremate.

Durante a Semana Nacional de Execução, foram designadas 44

audiências, tendo sido realizadas 33 delas e homologados 29

acordos.

A Ouvidoria do Tribunal está prevista no Regimento Interno (arts. 20

a 29), com competência para receber denúncias, reclamações,

críticas, sugestões e elogios sobre o funcionamento da Justiça do

Trabalho da 20ª Região; diligenciar perante as diversas unidades e

órgãos do Tribunal, visando apurar dados e encontrar soluções

relativas às questões apresentadas; criar meios permanentes de

divulgação da Ouvidoria Regional, para conhecimento e utilização

continuada. Foram eleitos pelo Tribunal Pleno como Ouvidor

Regional a Desembargadora Maria das Graças Monteiro Melo e,

como Ouvidor Substituto, o Desembargador Jorge Antônio Andrade

Cardoso (Resolução Administrativa 55/2014). Em 2014, a Ouvidoria

recebeu e processou 1.049 manifestações (registradas e

respondidas dentro de 235 dias durante o período de 7/1 a

19/12/2014), 18 elogios, 8 críticas e 33 pedidos de informações,

reclamações e denúncias sobre relações de trabalho.

Quanto à estimativa de população (dados do IBGE), há um

magistrado para 59.988 habitantes (média nacional de 1:60.197). A

estimativa da população jurisdicionada equivale a 2.219.574

habitantes (1º/7/2014), o que representa a fatia de 1,09% da

população brasileira.

2.1.2. ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

A organização da 20ª Região compreende:

a) 1º grau: 1 fórum (Aracaju) e 15 varas do trabalho (9 na Capital e

6 no interior).

b) 2º grau: Tribunal Pleno (Secretaria do Tribunal Pleno e da 1ª

Turma), 1ª Turma (Secretaria do Tribunal Pleno e da 1ª Turma), 2ª

Turma (Coordenadoria da 2ª Turma), Desembargadores (Gabinetes

dos Desembargadores), Comissões Permanentes, Ouvidoria

Regional, Vice-Presidência, Corregedoria Regional, Escola Judicial,

Presidência (Juízo Auxiliar de Execução, Secretaria Geral da

Presidência, Núcleo de Segurança Institucional, Núcleo da Escola

Judicial, Secretaria de TI, Secretaria de Controle Interno, Secretaria

da Corregedoria, Diretoria Geral).

A 20ª Região possui, atualmente, 416 servidores do quadro de

pessoal permanente (sendo 5 cargos vagos, 3 servidores cedidos

para outros órgãos, 1 licenciado, 33 removidos para outros órgãos,

1 com lotação provisória em outro órgão), 1 comissionado puro, 16

requisitados, 51 removidos de outros órgãos e 8 em exercício

provisório no TRT (para acompanhar cônjuge), o que perfaz a força

de trabalho de 449 servidores.

Conta, ainda, com a colaboração de 72 estagiários e 119
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empregados de empresas prestadoras de serviço (serviços

terceirizados), o que corresponde a 26,5% do total de servidores do

Tribunal Regional (dos quais 38 serventes de limpeza, 8

recepcionistas, 4 office boys, 1 cabo de turma, 2 garçons, 7

copeiras, 42 vigilantes, 2 ajudantes de manutenção predial, 8

digitalizadores, 1 supervisor de digitalização, 4 técnicos em

refrigeração, 2 motoristas categoria D).

Considerada a força de trabalho existente, são 304 servidores na

área-fim (judiciária) e 145 na área-meio (administrativa), o que

representa 67,71% de servidores na atividade-fim e 32,29% na

atividade-meio. Estão em atividade 162 servidores no 1º grau (todos

na área-fim) e 287 servidores no 2º grau (142 na área-fim e 145 na

área-meio). Considerando-se apenas os servidores em exercício na

área-fim, tem-se 53,29% no 1º grau e 46,71% no 2º grau.

A 20ª Região dispõe de 250 funções comissionadas (das quais 111

no 1º grau e 139 no 2º grau) e 42 cargos em comissão (sendo 15 no

1º grau e 27 no 2º grau).

Estão em at iv idade 61 serv idores nos gabinetes dos

Desembargadores e 162 nas varas do t rabalho.

Ao examinar a aplicação da Resolução 63/2010 do CSJT ao

Tribunal Regional, verifica-se que, no 2º grau, em relação aos

gabinetes dos desembargadores com cargo diretivo, há no gabinete

da Presidência e do Presidente (Desembargador Fabio Túlio

Correia Ribeiro) 21 e 5 servidores, respectivamente; no gabinete da

Vice-Presidência e do Vice-Presidente (Desembargador Carlos de

Menezes Faro Filho) 1 e 7 servidores, respectivamente; e no

gabinete da Corregedoria Regional 4 servidores. Ademais,

excluídos o gabinete do Presidente (porquanto não concorre à

distribuição de processos), há 1 gabinete com 7 servidores, 5

gabinetes com 8 servidores e 1 gabinete com 9 servidores,

perfazendo uma média de 8 servidores por gabinete, o que atende

plenamente à referida Resolução, considerada a média trienal de

processos recebidos pelo Tribunal Regional (811 processos por

desembargador, com lotação máxima permitida de 9 a 10

servidores).

No 1º grau, há 15 varas do trabalho, dentre as quais 7 se destacam

por estarem aparentemente em desalinho à Resolução 63/2010 do

CSJT, com lotação abaixo do limite mínimo, considerada a média

trienal de processos recebidos e descontados do quantitativo de

servidores os oficiais de justiça lotados na respectiva vara: 7ª Vara

do Trabalho de Aracaju (1.703 processos e 11 servidores, quando

deveria ter no mínimo 13 servidores); Vara do Trabalho de Estância

(983 processos e 7 servidores, quando deveria ter no mínimo 9

servidores); Vara do Trabalho de Itabaiana (685 processos e 6

servidores, quando deveria ter no mínimo 7 servidores); Vara do

Trabalho de Lagarto (990 processos e 6 servidores, quando deveria

ter no mínimo 9 servidores); Vara do Trabalho de Maruim (1.446

processos e 8 servidores, quando deveria ter no mínimo 11

servidores); Vara do Trabalho de Nossa Senhora da Glória (1.016

processos e 6 servidores, quando deveria ter no mínimo 11

servidores); e Vara do Trabalho de Propriá (503 processos e 6

servidores, quando deveria ter no mínimo 7 servidores).

Destaca-se, ainda, quanto ao 1º grau, o fato de não existir vara do

trabalho com lotação acima do limite máximo.

2.2. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

No que tange aos recursos tecnológicos, o Tribunal Regional do

Trabalho da 20ª Região possui um parque atualizado de

equipamentos centrais, com destaque para os computadores-

servidores, ativos de rede e subsistemas de armazenamento de

dados instalados tanto no data center principal, que dispõe de sala-

cofre construída no edifício sede do Tribunal. Conta, ainda, com

uma rede de computadores localizada no edifício do Fórum da

Capital onde são armazenadas, em tempo real, cópias de

segurança das bases de dados dos sistemas corporativos da

Região. A central de dados principal dispõe de elementos

destinados à segurança física dos equipamentos nela instalados,

bem como à alta disponibilidade dos serviços automatizados.

Possui também equipamentos no break redundantes e grupo

gerador de energia. Parte dos recursos computacionais está

alocada exclusivamente ao sistema do PJe-JT, evitando, desse

modo, eventuais sobrecargas decorrentes da concorrência com os

sistemas legados (sistemas tradicionais desenvolvidos pelo próprio

TRT).

A comunicação entre o data center primário e os dispositivos de

comunicação existentes no prédio que sedia as Varas do Trabalho

da se dá por meio de anel óptico próprio, que os interliga por duas

rotas distintas, à taxa de 8 Gbps cada.

A conexão com a internet é provida na Região pela provedora

ALOO, não havendo solução de redundância. Desse modo, a

solução não assegura a alta disponibilidade dos serviços de WEB

que são prestados à sociedade.

A comunicação de dados com as demais unidades da 20ª Região

situadas no interior do Estado é feita com o emprego de rede de

comunicação de dados da Justiça do Trabalho (Rede-JT), provida

na Região pela empresa de telecomunicação Oi, não havendo

redundância de comunicação capaz de garantir a continuidade dos

serviços informatizados nessas localidades.

Quanto ao contingente de pessoal da área de TIC, o TRT possui um

quadro composto de 37 servidores efetivos e 8 estagiários

distribuídos pelas áreas de Desenvolvimento, Infraestrutura,

Governança e Gestão de TIC, Segurança da Informação, Suporte

ao Usuário e Apoio Administrativo. No âmbito da 20ª Região, o
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atendimento aos usuários em 1º e 2º níveis encontra-se

terceirizado. Segundo foi noticiado, existem 515 usuários de

sistemas corporativos no âmbito da 20ª Região.

O Tribunal Regional utiliza, entre outros, os seguintes programas:

McAfee VirusScan Enterprise (antivírus); EMC Unisphere

(Gerenciamento do Storage EMC); IBM System Storage DS

Manager (Gerenciamento dos Storages IBM); VMWARE vCenter

(gerenciamento de máquinas virtuais); IBM Tivoli Storage Manager

(backup); Zabbix (monitoramento de comunicação de dados e de

disponibilidade de serviços de TI).

Entre os sistemas nacionais em uso no Tribunal Regional podem

ser destacados os seguintes: AUD, PJe-JT, e-Gestão, e-Rec,

Malote Digital, e-Remessa, CNDT e DEJT. Além disso, encontram-

se disponibil izados os sistemas BACENJUD, INFOJUD e

RENAJUD.

Em relação à governança corporativa de tecnologia da informação e

comunicação, foi possível observar que o TRT está empenhado na

adoção de modelos de referência e de boas práticas de governança

de TI, tendo instituído Planejamento Estratégico de TI e de

Comunicações (PETIC) e Política de Segurança da Informação. A

20ª Região tem em sua estrutura os Comitês de Tecnologia da

Informação e Comunicações e de Segurança da Informação, além

dos Comitês Gestores Regionais dos sistemas do PJe-JT e e-

Gestão, dispondo, ainda, de Plano Diretor de TIC (PDTIC), ora em

revisão, de que trata o art. 11, parágrafo único, da Resolução

90/2009 do CNJ.

Durante a Correção foi informada a existência de estudos visando à

construção de site backup no prédio do Foro de Aracaju. Além

disso, intenciona-se adotar uma solução que tornará o TRT da 20ª

Região em um sistema autônomo de internet, implementando, além

da redundância de comunicação de dados, o balanceamento de

cargas entre 2 links distintos de 60 Mbps cada, providos por

operadoras distintas. Vislumbra-se que a adoção dessas soluções

propiciará uma maior rapidez no acesso aos sistemas, bem como

alta disponibilidade dos serviços de WEB que são prestados à

sociedade, entre os quais se inclui o PJe-JT.

Durante a Correição, foram apresentadas a Central de

Monitoramento de Serviços de TI e o sistema de Gestão

Orçamentária e Financeira, SIGEO. Essa aplicação foi inteiramente

desenvolvida pelo TRT da 20ª Região, sendo adotada pelo CSJT

como padrão para a Justiça do Trabalho, estando instalada no TST

e em todos os demais Tribunais Regionais.

2.3. SISTEMAS DO PJE-JT E E-GESTÃO

O Sistema de Processo Judicial Eletrônico da Justiça do Trabalho

(PJe-JT) foi instituído na 20ª Região, a partir de 6 de julho de

2012,mediante o Ato SGP.PR 18/2012, de 21 de junho de 2012.

Esse Ato regulamentou a implantação e funcionamento do Sistema

e determinou que o módulo de 1º grau fosse implantado,

primeiramente, na 6ª e na 7ª Varas e, posteriormente, na 8ª e na 9ª

Varas, todas de Aracaju (art. 2º), bem como que o módulo de 2º

grau fosse implantado para a classe recursal dos processos que

tramitaram pelo PJe-JT no 1º grau e, no que tange à competência

originária, para a classe processual ação rescisória. Nos termos do

§ 2º do art. 2º do Ato SGP.PR 18/2012, as ações trabalhistas

ajuizadas na Capital a partir de 6 de julho de 2012 tramitariam

exclusivamente no PJe-JT e seriam distribuídas apenas para as 6ª,

7ª, 8ª e 9ª Varas, até que o Sistema fosse expandido para outras

Varas do Trabalho da Capital, momento em que estas seriam

inclusas na distribuição. O art. 9º do referido Ato dispôs que, em

cada vara do trabalho onde o PJe-JT estiver instalado serão

disponibilizados 2 computadores para acesso de advogados, partes

e interessados ao Sistema. O Ato SGP.PR 24/2012, de 2 de agosto

de 2012, regulamentou de forma complementar a utilização do

Sistema. A expansão do PJe-JT na 20ª Região ocorreu mediante o

Ato SGP.PR 26/2012, que determinou a integração da 1ª, da 2ª, da

3ª, da 4ª e da 5ª Varas do Trabalho de Aracaju ao Sistema, a partir

de 13 de agosto de 2012, e do Ato SGP.PR. 30/2012, que

determinou a integração ao Sistema das Varas do Trabalho de

Propriá, a partir de 28/11/2012, de Lagarto, a partir de3/12/2012, de

Carmópolis, a partir de 5/12/2012, de Estância, a partir de

10/12/2012, de Itabaiana, a partir de 11/12/2012, e de Nossa

Senhora da Glória, a partir de 12/12/2012. O Tribunal Regional do

Trabalho informou que, no âmbito do 2º grau, foram integradas ao

PJe-JT as classes processuais Habeas Corpus, Impugnação ao

Valor da Causa, Exceção de Incompetência, Exceção de

Impedimento, Carta Precatória, Carta de Ordem e Carta Rogatória,

a partir de 17/10/2014, Dissídio Coletivo, Dissídio Coletivo de

Greve, Cautelar Inominada e Incidente de Uniformização de

Jurisprudência, a partir de 24/10/2014, Cautelar Inominada, a partir

de 30/10/2014, e Mandado de Segurança e Mandado de

Segurança Coletivo, a partir 21/11/2014.

Dessa forma, desde 12/12/2012 todas as unidades judiciárias da

20ª Região estão integradas ao PJe-JT, e, desde de 21/11/2014,

todas as classes processuais de competência do Tribunal Regional

do Trabalho da 20ª Região estão integradas ao Processo Judicial

Eletrônico da Justiça do Trabalho (PJe-JT).

Desde o dia 1/5/2015 o Tribunal utiliza a versão 1.5.1 do Sistema,

estando prevista para o dia 23/5/2015 a instalação da versão

1.5.1.2, que é a versão mais recente disponibilizada pelo Comitê

Gestor Nacional do PJe-JT.

Buscando atender o art. 10 da Resolução 136/2014 do CSJT, o

Tribunal Regional disponibiliza às partes, aos advogados e aos
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interessados equipamentos para consulta ao conteúdo dos autos

digitais, bem como para digitalização e envio de peças processuais

e documentos em meio eletrônico. Em cada Secretaria de Vara do

Trabalho, na Coordenadoria de Atendimento e Protocolo (no térreo

do Edifício Sede) e no Setor de Atendimento ao Usuário (no 2º

andar  do  Ed i f íc io  Sede)  há  a  d ispon ib i l i zação de 2

microcomputadores e 1 escâner para utilização pelo público

externo. Os usuários utilizam os mesmos serviços de suporte do

help desk que são oferecidos aos magistrados e servidores do

Tribunal, com atendimento remoto, em 1º nível, e presencial, em 2º

nível. Esses serviços incluem o esclarecimento de dúvidas em

relação à operação dos equipamentos, problemas no uso do

certificado digital/token e resoluções de problemas no uso dos

sistemas informatizados implantados no Tribunal. Foi informado que

a demanda pelo serviço é moderada.

Em relação ao sistema e-Gestão, verificou-se que o TRT da 20ª

Região já se adequou à versão 4.2 do Manual de Orientações do 2º

grau, tendo as remessas de dados ao TST, referentes aos meses

de janeiro a abril de 2015, contemplado a totalidade dos itens (263),

não havendo nenhum sem valor definido (null). Todavia, observou-

se que as remessas de fevereiro e abril de 2015 encontram-se com

status de “não aprovadas” pelo programa validador do TST,

apresentando 5 regras de validação de dados violadas, envolvendo

5 processos.

Quanto aos dados do 1º grau, observou-se que a 20ª Região já se

adequou à versão 5.2 do Manual de Orientações e que as remessas

referentes aos meses de janeiro a abril de 2014 não contemplaram

a integralidade dos itens existentes no sistema (234), não havendo

nenhum sem valor definido (null).

Contudo, a remessa de abril de 2015 apresenta status de “não

aprovadas” pelo programa validador do TST, apresentando 6 regras

de validação de dados transgredidas, envolvendo 34 processos.

No mais, verificou-se que o Tribunal Regional conta com Comitê

Regional do sistema e-Gestão, coordenado por Desembargador, e

tem composição multidisciplinar, contando com juiz de 1º grau e

com servidores das áreas de tecnologia da informação, de

estatística, de pessoal e de negócio judicial de 1º e 2º graus,

estando, pois, em conformidade com o disposto no art. 117, § 1º, da

Consolidação dos Provimentos da Corregedoria-Geral da Justiça do

Trabalho.

Todavia, constatou-se a ausência de remessas ao Comitê Nacional

do Sistema e-Gestão de atas de reunião do Comitê Regional do

Sistema, de que trata o art. 117, § 2º, da Consolidação dos

Provimentos da Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho. Essa

norma dispõe que “o Comitê Regional reunir-se-á mensalmente

para, entre outras ações, corrigir eventuais inconsistências nos

dados remetidos ao TST, retratadas nos relatórios da pasta

denominada ‘Relatórios de Detalhamento de Erros’ do sistema e-

Gestão, e encaminhará ao Comitê Gestor Nacional do sistema e-

Gestão a respectiva ata”.

2.4. SISTEMAS DE CARTA PRECATÓRIA ELETRÔNICA E DE

MALOTE DIGITAL

O trâmite das cartas precatórias eletrônicas no âmbito da 20ª

Região é regulamentado pelo Ato DGCA.GP.108/2010, o qual

estabelece, no seu art. 1º, que “a comunicação oficial entre a

Justiça do Trabalho da 20ª Região e outros Órgãos do Poder

Judiciário dar-se-á via transmissão eletrônica, por meio da rede

mundial de computadores (internet), mediante a utilização da

ferramenta denominada Malote Digital”, salvo se deprecante e

deprecado utilizarem ferramenta eletrônica específica para esse fim

(§ 3º do art. 1º). Por seu turno, o Ato SGP.PR 18/2012, que instituiu

e regulamentou o PJe-JT no âmbito da 20ª Região dispõe, no seu

art. 4º, que “as Cartas Precatórias destinadas às Varas do Trabalho

da Capi ta l ,  se ja  pe la  fer ramenta CPE-Elet rôn ica,  ou,

subsidiariamente, por meio de Malote Digital, serão distribuídas

entre as varas eletrônicas, após o cadastramento no Sistema PJe-

JT pela Coordenadoria de Cadastramento e Distribuição de

Aracaju”.Dessa forma, constata-se que a expedição e o

recebimento de cartas precatórias no âmbito da 20ª Região ocorre

via sistemas Carta Precatória Eletrônica – CPE e Malote Digital.

2.5. MOVIMENTAÇÃO PROCESSUAL

2.5.1. MOVIMENTAÇÃO PROCESSUAL NO 2º GRAU

Com base nos dados extraídos do sistema e-Gestão e das

informações constantes da Consolidação Estatística da Justiça do

Trabalho, verificou-se a seguinte movimentação processual no

âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região:

- Movimentação processual em 2014 (fonte: e-Gestão):

Estoque remanescente de 2013: 2.391; Casos novos: 5.329;

Recursos internos: 1.060; Processos para novo julgamento: 10;

Total de processos recebidos: 6.399; Total de processos a julgar:

8.790; Recursos e ações originárias julgados: 5.528; Recursos

internos resolvidos: 1.109; Total de processos solucionados: 6.637;

Produtividade: 103,7% (média nacional: 90,7%); Taxa de

congestionamento: 24,5% (média nacional: 27,1%); Resíduo

processual: 2.432.

- Movimentação processual no período de 1º/1 a 30/4/2015

(fonte: e-Gestão):

Estoque remanescente de 2014: 2.432; Casos novos: 2.247;

Recursos internos: 635; Processos para novo julgamento: 1; Total

de processos recebidos: 2.883; Total de processos a julgar: 5.315;

Recursos e ações originárias julgados: 1.985; Recursos internos

resolvidos: 448; Total de processos solucionados: 2.433;
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Produtividade: 84,4% (média nacional: 87,1%); Taxa de

congestionamento: 54,2% (média nacional: 50,9%); Resíduo

processual: 3.034.

No que tange ao 2º grau, a produtividade do Tribunal (relação entre

os feitos solucionados e aqueles recebidos) caiu de 103,7%, em

2014, para 84,4%, no primeiro quadrimestre de 2015, ficando

abaixo da média nacional de 87,1%. No que se refere ao resíduo

processual, verifica-se que nos quatro primeiros meses de 2015,

houve uma elevação do estoque em 24,7%.

- Prazos médios no período de 1º/1 a 30/4/2015 (fonte: e-Gestão):

Da distribuição à restituição pelo relator: 129,9 dias (média nacional:

62,3); Do recebimento até a inclusão em pauta de julgamento: 45,1

dias (média nacional: 42,8); Prazo médio global do recebimento ao

julgamento do recurso: 162,6 dias (média nacional: 114,1).

Observa-se que, no primeiro quadrimestre de 2015, o prazo médio

entre a distribuição e a restituição pelo relator foi de 130 dias. O

prazo entre o recebimento para inclusão em pauta e o julgamento

do recurso ficou em 45 dias. O prazo médio global verificado entre o

recebimento e o julgamento do recurso foi de 163 dias.

- Carga de Trabalho per Capita dos Magistrados do TRT da 20ª

Região no período de 1º/1 a 30/4/2015 (fonte: e-Gestão):

Magistrados atuando em Turmas: 7; Média de servidores nos

gabinetes: 8 (média nacional: 9,9); Estoque inicial por Magistrado:

347,4 (média nacional: 406,2); Casos novos: 321,0 (média nacional:

417,7); Processos recebidos: 411,9 (média nacional: 535,5); Carga

de trabalho: 759,3 (média nacional: 931,6); Processos solucionados:

347,6 (média nacional: 457,9); Resíduo processual para 2015:

344 ,4  (méd ia  nac iona l :  412 ,7 ) ;  Re lação  p rocessos

solucionados/servidor de gabinete: 43,4 (média nacional: 50,5).

Nos primeiros quatro meses de 2015, os desembargadores

receberam, em média, 412 processos cada, ficando sujeitos a uma

carga de trabalho individual média de 759 processos, tendo

solucionado 348 feitos per capita. O resíduo processual ficou em

344 feitos, e a relação processo solucionado/servidor ficou em 43

unidades.

- Desempenho dos Desembargadores no período de 1º/5/2014 a

30/4/2015 (fonte: e-Gestão – ordem alfabética):

Desembargador Carlos de Menezes Faro Filho (produção: 1.070;

estoque: 295; licenças ou afastamentos: 52 dias); Desembargador

Fabio Túlio Correia Ribeiro (produção: 1.031; estoque: 28; licenças

ou afastamentos: 16 dias, tomou posse no cargo de presidente do

Tribunal em15/12/2014);Desembargador João Aurino Mendes Brito

(produção: 1.285; estoque: 140; licenças ou afastamentos: 33 dias);

Desembargador João Bôsco Santana de Moraes (produção: 1.154;

estoque: 102; licenças ou afastamentos: 17 dias); Desembargador

Jorge Antônio Andrade Cardoso (produção: 984; estoque: 207;

licenças ou afastamentos: 27 dias); Desembargador Josenildo dos

Santos Carvalho (produção: 964; estoque: 265; licenças ou

afastamentos: 47 dias); Desembargadora Maria das Graças

Monteiro Melo (produção: 871; estoque: 370; licenças ou

afastamentos: 27 dias); e Desembargadora Rita de Cássia Pinheiro

de Oliveira (produção: 198; estoque: 99; licenças ou afastamentos:

16 dias; ocupou o cargo de presidente do Tribunal até14/12/2014).

- Processos pendentes de julgamento (resíduo processual) –

situação em 30/4/2015 (fonte: e-Gestão): pendente de autuação:

62; pendentes de remessa ao MPT: 1; aguardando parecer do MPT:

45; pendentes de distribuição: 14; pendentes de conclusão ao

relator (legado): 13; no gabinete do relator, no prazo: 530; no

gabinete do relator, com prazo vencido: 778; suspensos ou

sobrestados: 0; em diligência: 0; com o revisor: 1; aguardando

pauta: 286; em vista regimental: 0; inclusos em pauta: 152; Outros:

873; Resíduo processual total: 3.034.

No exame do estoque de processos no Tribunal em 30/4/2015,

observou-se a existência de 1.308 processos com o relator, dos

quais 778 com o prazo regimental vencido. Verificou-se, ainda, o

expressivo volume de 873 processos referentes ao item “Outros”,

correspondendo a quase 30% do resíduo processual então

existente no Tribunal (3.034).

- Recursos para o TST em 2014 (fonte: e-Gestão): Taxa de

recorribilidade para o TST: 35,2% (média nacional: 50,6%);

Recursos de revista interpostos: 1.924; Despachados: 1.760; RR

admitidos: 302; Taxa de admissibilidade: 17,2% (média nacional:

19,6%); Pendentes de exame (exceto suspensos ou sobrestados):

317.

- Recursos para o TST no período de 1º/1 a 30/4/2015 (fonte: e-

Gestão): Taxa de recorribilidade para o TST: 31,4% (média

nacional: 48,1%); Recursos de revista interpostos: 618;

Despachados: 605; RR admitidos: 83; Taxa de admissibilidade:

13,7% (média nacional: 15%); Pendentes de exame (exceto

suspensos ou sobrestados): 311.

Conforme as informações prestadas pelo Tribunal Regional,

em31/12/2014 havia 151 recursos de revista pendentes de

remessa para o despacho de admissibilidade, 130 pendentes de

exame de admissibilidade e 374 feitos pendentes de remessa ao

TST. Durante a Correição, apurou-se a existência de 51 recursos de

revista pendentes de remessa para o despacho de admissibilidade,

136 pendentes de exame e 4 feitos aguardando remessa ao TST.

Além disso, o Tribunal informou que, em 2014, o prazo médio entre

a interposição do recurso e a conclusão ficou em 28 dias e entre a

conclusão e a assinatura do despacho de admissibilidade também

em 28 dias. Informou, ainda, que o prazo médio entre a interposição

do agravo de instrumento em recurso de revista e a remessa ao
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TST situou-se em 99 dias. Asseverou que, durante o ano de 2015, o

prazo médio entre a interposição do recurso e a conclusão encontra

-se em 18 dias, e entre a conclusão e a assinatura do despacho de

admissibilidade em 15 dias. Informou, ainda, que o prazo médio

entre a interposição do Agravo de Instrumento em Recurso de

Revista e a sua remessa ao TST encontra-se em 58 dias.

- Reforma das decisões pelo TST no período de 1º/1 a 30/4/2015

(fontes: e-Gestão e CESTP/TST): Recursos de revista julgados:

108; Recursos de revista providos (ainda que parcialmente): 70;

Taxa de reforma - RR: 64,8% (média nacional: 67,7%); Agravos de

instrumento em recursos de revista julgados: 454; Agravos de

instrumento em recursos de revista providos: 32; Taxa de reforma -

AIRR: 7,9% (média nacional: 8%).

Observa-se que, no 1º quadrimestre de 2015, em sede de recurso

de revista, a taxa de reforma pelo TST das decisões proferidas pelo

Tribunal Regional da 20ª Região, ainda que parcialmente, ficou em

64,8%. No que concerne aos agravos de instrumento em recurso de

revista, a taxa de provimento ficou em 7,9%.

2.5.2. MOVIMENTAÇÃO PROCESSUAL NO 1º GRAU –

ATINGIMENTO DAS METAS DO CNJ

As Metas do CNJ para o ano de 2014, que dizem respeito ao 1º

grau, relativamente à movimentação processual, foram: Meta 1:

julgar quantidade maior de processos de conhecimento do que os

distribuídos no corrente ano; Meta 2: julgar, até 31/12/2014, pelo

menos 90% dos processos distribuídos até 31/12/2011 e 80% dos

distribuídos até 2012; Meta 5: reduzir o congestionamento, em

relação à taxa média de 2013 e 2012, na fase de cumprimento de

sentença e de execução, em 5% quanto às execuções não fiscais e

cumprimento de sentença; e Meta 6: identificar e julgar, até

31/12/2014, as ações coletivas distribuídas até 31/12/2011.

Segundo revela a estatística (sistema e-Gestão e informações

prestadas pelo Tribunal), podem ser ressaltados os seguintes

aspectos quanto à movimentação processual no 1º grau:

- Fase de conhecimento – 2013: Estoque remanescente de 2012:

10.151; Casos novos: 23.515; Processos recebidos: 23.952;

Processos solucionados: 19.179; Taxa de produtividade: 80,1%

(média nacional: 94,6%); Taxa de congestionamento: 43,8% (média

nacional: 36,6%).

- Fase de conhecimento – 2014: Estoque remanescente de 2013:

13.535; Casos novos: 21.796; Processos recebidos: 21.956;

Processos solucionados: 22.828; Taxa de produtividade: 104%

(média nacional: 96,7%); Taxa de congestionamento: 35,7% (média

nacional: 36,9%).

Conforme se apurou dos dados relativos ao 1º grau, o número de

casos novos declinou de 23.515, em 2013, para 21.796 no ano

judiciário de 2014, configurando um decréscimo de 7,3%. A

quantidade de processos solucionados subiu de 19.179, em 2013,

para 22.828 em 2014, resultando num aumento da produção de

19%. A taxa de congestionamento (considerando os feitos

solucionados em relação aos recebidos mais o estoque) diminuiu de

43,8%, no ano de 2013, para 35,7%, em 2014. Por sua vez, a taxa

de produtividade (relação entre processos solucionados e

recebidos) subiu de 80,1%, em 2013, para 104% no ano de 2014.

- Fase de execução – 2013: Execuções remanescentes de 2012:

13.164; Execuções iniciadas: 4.499; Desarquivadas: 233; Casos a

executar: 17.896; Execuções encerradas: 4.914; Remetidas a

outras varas: 3; Remetidas ao arquivo provisório: 487; Taxa de

produtividade: 114,2% (média nacional: 90,8%); Taxa de

congestionamento: 78% (média nacional: 72,1%).

- Fase de execução – 2014: Execuções remanescentes de 2013:

13.711; Execuções iniciadas: 6.130; Desarquivadas: 260; Casos a

executar: 20.101; Execuções encerradas: 5.200; Remetidas a

outras varas: 4; Remetidas ao arquivo provisório: 649; Taxa de

produtividade: 91,6% (média nacional: 90,3%); Taxa de

congestionamento: 70,9% (média nacional: 69,3%).

Em sede de execução, apurou-se que o número de casos a

executar aumentou de 17.896, em 2013, para 20.101, em 2014,

consubstanciando uma elevação de 12,3%. O total de execuções

encerradas ficou em 4.914, em 2013, e em 5.200 casos, em 2014,

configurando um aumento de produção de 5,8%. A taxa de

produtividade, considerando os casos remetidos ao arquivo

provisório, caiu de 114,2%, em 2013, para 91,6%, em 2014, tendo a

taxa de congestionamento sido reduzida de 78% para 70,9%.

- Volume de Trabalho per Capita dos Magistrados de 1º Grau da

20ª Região em 2014 (fonte: SGP/TRT-20 e e-Gestão): Juízes em

atividade jurisdicional: 29; Juízes atuando na atividade jurisdicional

na capital: 23; Juízes na atividade jurisdicional no interior: 6; Média

de servidores nas varas do trabalho: 10,3; Média de servidores nas

varas do trabalho da capital: 12,9; Média de servidores nas varas do

trabalho do inter ior:  6,5; Processos recebidos por juiz

(conhecimento e execução): 878,4; Processos recebidos por juiz

atuando na capital: 843; Processos recebidos por juiz atuando no

interior: 1.014,3; Processos solucionados por juiz (conhecimento e

execução): 966,6; Processos solucionados por juiz atuando na

capital: 922; Processos solucionados por juiz atuando no interior:

1.137,7; Relação de processos solucionados/servidor lotado em

v a r a  d o  t r a b a l h o :  1 8 0 , 9 ;  R e l a ç ã o  d e  p r o c e s s o s

solucionados/servidor lotado em vara do trabalho na capital: 182,8;

Relação de processos solucionados/servidor lotado em vara do

trabalho no interior: 175.

No ano de 2014, os magistrados de 1º grau da 20ª Região

receberam, em média, 878 processos cada, tendo solucionado 967
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feitos per capita. Computando-se a totalidade das varas do trabalho

da Região, a relação processo solucionado/servidor ficou em 181

unidades.

- Conciliação no 1º grau (fase de conhecimento) – 2014 (fonte: e-

Gestão): No que tange à composição das lides mediante

conciliação, verificou-se que, no ano judiciário de 2014, a 20ª

Região conciliou 4.521 feitos dos 22.828 que foram solucionados no

1º grau, na fase de conhecimento, resultando numa taxa de

conciliação de 19,8%, a menor do país, contra 39,3% da média

nacional.

2.6. ARRECADAÇÃO, DESPESAS E CUSTO DO PROCESSO EM

2013

Segundo as informações prestadas pela Secretaria-Geral da

Presidência do TRT da 20ª Região, além daquelas extraídas do

sistema e-Gestão, os valores arrecadados e as despesas havidas

no âmbito da Região referentes ao ano de 2014 foram os seguintes:

2.6.1. ARRECADAÇÃO

Recolhimentos previdenciários: R$ 7.308.145,00 (sete milhões,

trezentos e oito mil, cento e quarenta e cinco reais); Recolhimentos

fiscais: R$ 1.352.148,00 (um milhão, trezentos e cinquenta e dois

mil, cento e quarenta e oito reais); Custas processuais: R$

5.901.552,20 (cinco milhões, novecentos e um mil, quinhentos e

cinquenta e dois reais e vinte centavos); Emolumentos: R$

135.380,46 (cento e trinta e cinco mil, trezentos e oitenta reais e

quarenta e seis centavos); Total arrecadado: R$ 14.697.225,66

(quatorze milhões, seiscentos e noventa e sete mil, duzentos e vinte

e cinco reais e sessenta e seis centavos).

2.6.2. DESPESAS E CUSTO PROCESSUAL

Despesas da 20ª Região: R$ 135.549.350,08 (cento e trinta e cinco

milhões, quinhentos e quarenta e nove mil, trezentos e cinquenta

reais e oito centavos); Processos solucionados no 1º e no 2º graus:

29.465; Custo médio do processo: R$ 4.600,35 (quatro mil e

seiscentos reais e trinta e cinco centavos).

2.7. PRECATÓRIOS E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR

No âmbito do TRT da 20ª Região, a questão referente aos

precatórios e às requisições de pequeno valor está disciplinada

pelos arts. 293 a 296 do Regimento Interno do Tribunal.

Com relação à Recomendação 39/2012 do Conselho Nacional de

Justiça, constatou-se que o cargo de técnico de assessoramento

superior na Seção de Precatórios (SPRE), mas que não há a

designação de juiz auxiliar para atuar na condução dos processos

relacionados aos precatórios e às requisições de pequeno valor.

Constatou-se que as listagens de credores de precatórios, por

ordem cronológica de apresentação, são divulgadas no sítio do

Tribunal na internet.

2.7.1.JUÍZO AUXILIAR DE CONCILIAÇÃO

O Tribunal não mantém Juízo Auxiliar de Conciliação em

Precatórios. Com a finalidade de quitar as obrigações do Poder

Público vencidas e não pagas, a Presidência do Tribunal, com o

auxílio da Secretaria Judiciária, realizou audiências com

representantes legais de alguns municípios, o que possibilitou a

assinatura de termos de compromisso, nos quais esses entes

públicos autorizaram o bloqueio mensal de valores para promover a

quitação gradativa dos precatórios vencidos.

Estão em vigor os termos de compromisso firmados com os

seguintes municípios (24): Arauá, Capela, Cumbe, Feira Nova,

Gararu, Graccho Cardoso, Itabaianinha, Itabi, Itaporanga D’Ajuda,

Malhador, Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora das Dores,

Pacatuba, Pirambu, Poço Verde, Porto da Folha, Propriá, Riachão

do Dantas, Santa Rosa de Lima, Santo Amaro das Brotas, São

Cristóvão, São Domingos, Simão Dias e Tobias Barreto. Foi firmado

termo de compromisso, também, com o município de Divina

Pastora, que, entretanto, não está mais em vigor.

2.7.2.PRECATÓRIOS PENDENTES

Segundo informações prestadas pelo TRT, em 31/3/2015, a

situação dos precatórios vencidos e a vencer aguardando

pagamento é a seguinte: 782 com prazo vencido e 159 com prazo a

vencer, totalizando 941 precatórios pendentes de pagamento.

Os precatórios vencidos totalizam o valor de R$ 99.795.012,60

(noventa e nove milhões, setecentos e noventa e cinco mil, doze

reais e sessenta centavos), distribuídos da seguinte forma: a) União

(Administração direta e indireta): 2 precatórios, no valor total de R$

56.674.828,38 (cinquenta e seis milhões, seiscentos e setenta e

quatro mil, oitocentos e vinte e oito reais e trinta e oito centavos); b)

Estado de Sergipe (Administração direta e indireta): 79 precatórios,

no valor total de R$ 7.924.099,88 (sete milhões, novecentos e vinte

e quatro mil, noventa e nove reais e oitenta e oito centavos) e; d)

Municípios do Estado de Sergipe (Administração direta e indireta):

701 precatórios, no valor total de R$ 35.196.084,34 (trinta e cinco

milhões, cento e noventa e seis mil, oitenta e quatro reais e trinta e

quatro centavos).

A União paga seus precatórios regularmente. Os 2 que estão em

atraso estão com recursos pendentes de exame no Supremo

Tribunal Federal, sendo um do Instituto Federal de Educação

Ciência e Tecnologia do Estado de Sergipe (Precatório 0034/01, no

valor de R$ 52.641.321,16) e outro do IBAMA (Precatório 0311/98,

no valor de R$ 4.033.507,22).

Os precatórios a vencer totalizam o valor de R$ 20.290.730,33

(vinte milhões, duzentos e noventa mil, setecentos e trinta reais e

trinta e três centavos), assim distribuídos: a) União (Administração

direta e indireta): 5 precatórios, no valor total de R$ 10.164.290,67

(dez milhões, cento e sessenta e quatro mil, duzentos e noventa
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reais e sessenta e sete centavos); b) Estado de Sergipe

(Administração direta e indireta): 44 precatórios, no valor total de R$

3.567.008,05 (três milhões, quinhentos e sessenta e sete mil, oito

reais e cinco centavos) e; c) Municípios do Estado de Sergipe

(Administração direta e indireta): 110 precatórios, no valor total de

R$ 6.559.431,61 (seis milhões, quinhentos e cinquenta e nove mil,

quatrocentos e trinta e um reais e sessenta e um centavos).

2.7.3. PRECATÓRIOS E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR

(RPV) EXPEDIDOS E CUMPRIDOS

Segundo informações prestadas pelo Tribunal, no ano de 2014

foram expedidos 112 precatórios e 10 requisições de pequeno valor

(relativas à União) e quitados 181 precatórios e 10 requisições de

pequeno valor (relativas à União).

No ano de 2015 já foram expedidos 26 precatórios e 3 requisições

de pequeno valor relativas à União e resgatados 19 precatórios e 3

requisições de pequeno valor relativas à União.

Os precatórios quitados em 2014 alcançaram o valor de R$

6.756.127,78 (seis milhões, setecentos e cinquenta e seis mil, cento

e vinte e sete reais e setenta e oito centavos), assim distribuídos: a)

União (Administração direta e indireta): valor total de R$

1.907.658,93 (um milhão, novecentos e sete mil, seiscentos e

cinquenta e oito reais e noventa e três centavos); b) Estado de

Sergipe (Administração direta e indireta): valor total de R$

38.936,03 (trinta e oito mil, novecentos e trinta e seis reais e três

centavos) e; c) Municípios do Estado de Sergipe (Administração

direta e indireta): valor total de R$ 4.809.532,82 (quatro milhões,

oitocentos e nove mil, quinhentos e trinta e dois reais e oitenta e

dois centavos).

Em 2015, apenas os municípios já procederam à quitação de

precatórios, cujo valor total é de R$ 830.765,75 (oitocentos e trinta

mil, setecentos e sessenta e cinco reais e setenta e cinco centavos).

2.7.4.MAIORES DEVEDORES

Constatou-se que os maiores devedores são: a) a União

(Administração direta e indireta), com 2 precatórios em atraso, no

valor total de R$ 56.674.828,38 (cinquenta e seis milhões,

seiscentos e setenta e quatro mil, oitocentos e vinte e oito reais e

trinta e oito centavos), sendo um do Instituto Federal de Educação

Ciência e Tecnologia do Estado de Sergipe (Precatório 0034/01, no

valor de R$ 52.641.321,16) e outro do IBAMA (Precatório 0311/98,

no valor de R$ 4.033.507,22); b) o Município de Porto da Folha,

com 23 precatórios vencidos, totalizando R$ 12.624.164,76 (doze

milhões, seiscentos e vinte e quatro mil, cento e sessenta e quatro

reais e setenta e seis centavos) e; c) O Estado de Sergipe, com 55

precatórios vencidos totalizando R$ 7.104.147,68 (sete milhões,

cento e quatro mil, cento e quarenta e sete reais e sessenta e oito

centavos).

2.7.5.REPASSE DE RECURSOS PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Diante das alterações promovidas nos procedimentos pertinentes

aos pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Estaduais,

Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, em razão

da Emenda Constitucional 62/2009, bem como da edição da

Resolução 115/2010 do Conselho Nacional de Justiça, foi instituído

o Comitê Gestor de Contas Especiais de Pagamento de Precatórios

no Estado de Sergipe, mediante a Portaria 13/2010 – GP2 –

Constitutivas, do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe.

Esse Comitê é integrado por 3 magistrados titulares e 3 magistrados

suplentes, sendo dois do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe,

dois do Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região e dois do

Tribunal Regional Federal da 5ª Região. Sua composição atual está

prevista na Portaria 216/2015 – GP2 – Constitutivas, do Tribunal de

Justiça do Estado de Sergipe.

Por meio do Convênio 1/2015, celebrado em 23/3/2015, esses

Tribunais pactuaram a manutenção e a gestão de listagens

individuais de precatórios em suas respectivas origens, o repasse

proporcional das verbas depositadas nas contas especiais

vinculadas à Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de

Sergipe aos Tribunais que tenham precatório a pagar e ratificaram o

disposto no artigo 24-A da Resolução 115/2010 do CNJ.

Os depósitos são realizados pelos entes públicos em contas

administradas pelo Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de

Sergipe e repassados ao Tribunal Regional do Trabalho da 20ª

Região, observando-se a proporcionalidade do débito de cada ente.

Cada Tribunal, por sua vez, observa as preferências estabelecidas

na Constituição da República (idoso e portador de doença grave) e

a ordem cronológica de apresentação dos precatórios.

Anualmente o Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região

encaminha ao Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe listagens

dos precatórios pendentes de pagamento.

2.8. RESIDÊNCIA DOS MAGISTRADOS

Em atendimento ao disposto na Resolução 37/2007 do CNJ, o

Tribunal Regional editou a Resolução Administrativa 19/2012, que

dispõe sobre autorização para juízes titulares de varas do trabalho

do interior residirem fora da sede do juízo.

A norma interna do Tribunal Regional dispõe que a autorização

será concedida, anualmente, observados os seguintes requisitos: I -

pontualidade e assiduidade no exercício das atividades judicantes; II

– ausência de reclamações e/ou incidentes correicionais julgados

procedentes, desde que decorrentes da ausência do juiz da sede da

Vara do Trabalho;

III – inexistência de audiências adiadas em decorrência da ausência

injustificada do Juiz titular.

De acordo com o art. 1º da RA 19/2012, estão abrangidos no
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conceito de sede do juízo os municípios integrantes de uma mesma

região metropolitana, estabelecida em lei, podendo o juiz titular de

vara do trabalho residir em quaisquer deles, independentemente de

autorização (§ 2º).Dispõe, também, a norma que a residência fora

da sede do juízo, sem autorização, caracterizará infração disciplinar,

sujeita a procedimento administrativo disciplinar (art. 1º, § 3º).

Segundo a norma, nos casos em que for concedida a autorização,

deverá o juiz titular permanecer na sede do juízo durante tempo

suficiente a não prejudicar as atividades regulares da vara, inclusive

quanto à continuidade da prestação jurisdicional, sem prejuízo das

demais atividades realizadas além do horário de expediente

forense, informando à Secretaria do Tribunal o endereço onde

possa ser encontrado, fornecendo, inclusive, os números de

telefones (art. 4º). Por fim, a autorização para que o magistrado fixe

residência fora da sede da vara é de caráterprecário, podendo ser

revogada, de forma fundamentada, a qualquer tempo, por decisão

do Tribunal Pleno, quando se tornar prejudicial à adequada

prestação jurisdicional, desde que verificado o descumprimento de

pelo menos um dos requisitos previstos nos incs. I a III do art. 2º

(art. 5º da RA 19/2012).

De acordo com as informações prestadas pelo TRT e confirmadas

durante a Correição, 4 magistrados de 1º grau residem fora da sede

da vara de que são titulares. Todos estão regularmente autorizados,

nos termos da Resolução 19/2012.

Informou, ainda, o Tribunal Regional que por ocasião das correições

ordinárias realizadas varas do trabalho, são aferidos a assiduidade

do magistrado, a quantidade média de sessões e o quantitativo

processual recebido, para verificação do cumprimento dos critérios

objetivos para a manutenção da autorização de residência do

magistrado fora da jurisdição.

2.9.  VITALICIAMENTO DOS JUÍZES DO TRABALHO

SUBSTITUTOS

As regras que regem o procedimento de vitaliciamento dos juízes do

trabalho substitutos da 20ª Região estão inseridas no Regimento

Interno do Tribunal Regional. O art. 31 dispõe que a Comissão de

Vitaliciamento é uma das comissões permanentes do Tribunal,

sendo ela composta por 3 Desembargadores, dentre eles o

Corregedor Regional, que a presidirá (arts. 19, inc. I, letra “e” e 56-

D). Mediante a Resolução Administrativa 56/2014, foi aprovada a

seguinte composição da Comissão de Vitaliciamento para o biênio

2014/2016: Desembargadores Fábio Túlio Correia Ribeiro

(Presidente e Corregedor Regional), Josenildo dos Santos Carvalho

e Jorge Antônio Andrade Cardoso (o Desembargador Josenildo dos

Santos Carvalho foi eleito Diretor da EJUD para o biênio 2014/2016,

conforme RA 50/2014). O mandato dos membros da Comissão

coincidirá com o dos integrantes da Administração do Tribunal (art.

56-D, § 1º). Além de presidir a Comissão de Vitaliciamento, também

incumbe ao Corregedor Regional “avaliar permanentemente o juiz

vitaliciando no que tange ao desempenho, à idoneidade moral e à

adaptação para o exercício do cargo” e “determinar a abertura de

autos de procedimento administrativo individualizado para avaliação

de juiz vitaliciando” (art. 19, inc. I, letras “f” e “g”).Por determinação

do Corregedor Regional será aberto procedimento administrativo

individualizado para avalização do juiz vitaliciando (art. 19, inc. I,

letra “g”, do RITRT).Os requisitos para o vitaliciamento estão

elencados no § 7º do art. 56-D do RITRT, quais sejam: frequência e

aproveitamento nos Cursos de Formação Inicial, Módulos Nacional

e Regional, ministrados pela ENAMAT e pela Escola Judicial,

respectivamente;permanência, no mínimo, de sessenta dias à

disposição da Escola Judicial, com aulas teórico-práticas

intercaladas e integradas com a prática jurisdicional; e a submissão

à carga semestral de 40 horas-aula e anual de 80 horas-aula de

atividades de formação inicial, conjugadas com aulas teóricas e

práticas, sob supervisão da Escola Judicial. O preenchimento

desses requisitos será aferido pelo Desembargador Presidente e

Corregedor (§ 8º), que também avaliará o desempenho do juiz

vitaliciando levando em conta critérios objetivos de caráter

qualitativo (estrutura lógico-jurídica dos pronunciamentos decisórios

emitidos, presteza e segurança no exercício da função jurisdicional,

cursos de que participou o magistrado para aperfeiçoamento

profissional e grau de aproveitamento obtido, número de correições

parciais e pedidos de providências contra o juiz e a respectivas

soluções e os elogios recebidos e as penalidades sofridas) e

quantitativo (produtividade, número de audiências presididas pelo

juiz em cada mês, bem como o daquelas a que não compareceu

sem causa justificada, prazo médio para julgamento de processos

depois de encerrada a audiência de instrução, número de sentenças

proferidas em cada mês, número de decisões em liquidação de

sentença que não sejam meramente homologatórias de cálculo, em

embargos à execução, embargos à arrematação, embargos de

terceiro e embargos à adjudicação, uso efetivo e constante dos

sistemas BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD e de outras

ferramentas tecnológicas que vierem a ser disponibilizadas pelo

Tribunal;  e número de decisões anuladas por fal ta de

fundamentação). No momento em que o juiz vitaliciando completar

um ano e seis meses de exercício na magistratura, incumbirá ao

Desembargador Corregedor Regional e ao Diretor da Escola

Judicial a emissão de pareceres, no prazo comum de 60

dias,submetendo-os prontamente à apreciação do Tribunal Pleno (§

3ª do art. 56-D), sendo facultada a emissão de parecer conjunto (§

4º).O inc. II do § 2º do art. 56-D prevê a possibilidade de a

Comissão de Vitaliciamento instituir quadro de juízes orientadores a
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ser composto por magistrados ativos ou aposentados, que contem

com tempo de judicatura na Região não inferior a 5 anos (§ 11 do

art. 56-D). Mediante a Portaria SGP.PR 119/2015, de 15 de abril de

2015, o TRT da 20ª Região instituiu o Quadro de juízes

orientadores, que é composto pelos Juízes Titulares Ariel Salete de

Moraes Júnior, Flávia Moreira Guimarães Pessoa e Otávio Augusto

Reis de Sousa. Nos termos do § 15, o juiz vitaliciando deverá

encaminhar à Comissão de Vitaliciamento, trimestralmente, relatório

circunstanciado em que descreva o método de trabalho funcional

adotado e a unidade judiciária de sua atuação. O curso do prazo de

vitaliciamento será suspenso na hipótese de instauração de

processo disciplinar contra o juiz vitaliciando (§ 5º do art. 56-D). Da

mesma forma, o afastamento do juiz vitaliciando do efetivo exercício

de suas atividades funcionais por mais de 90 dias implicará a

prorrogação, por igual período, do processo de vitaliciamento (art.

74-C). Nos termos do § 6º do art. 56-D do RITRT, “devidamente

instruído o processo de vitaliciamento e antes de o juiz do trabalho

substituto completar 2 (dois) anos de exercício, serão os autos

incluídos, para deliberação, na pauta da primeira sessão

subsequente do Pleno”. Caso o Tribunal não promova a instauração

do processo de vitaliciamento antes de encerrado o período de

avaliação, o juiz vitaliciando será considerado vitalício (art. 74-D).

Atualmente, tramitam no Tribunal Regional do Trabalho da 20ª

Região os processos de vitaliciamento das juízas substitutas

Kamilla Mendes Vieira da Silva Campagnaro (Processo 3487/14 -

posse e exercício em 4/3/2013 – Processo suspenso por 240 dias

face de afastamento da juíza de suas atividades funcionais pelo

referíodo período) e Júlia Borba Costa Noronha (Processo 3484/14

– posse e exercício 15/10/2013).

2.10. CORREGEDORIA REGIONAL

2.10.1. ATRIBUIÇÕES E ESTRUTURA

A Corregedoria Regional é órgão do Tribunal Regional do Trabalho

da 20ª Região (art. IV do Regimento Interno). A função corregedora

é exercida pelo Presidente do TRT, e, em seus afastamentos legais,

pelo Vice-Presidente ou, se for o caso, pelo magistrado que estiver

no exercício da presidência, nos termos do art. 17 do Regimento

Interno.

Compete ao Corregedor Regional, entre outras atribuições e nos

termos do art. 19, incs. I, II e III, do Regimento Interno: prover, por

meio de instruções, provimentos ou despachos, o regular

funcionamento dos órgãos do 1º grau; verificar a assiduidade e a

diligência dos magistrados de primeiro grau no exercício de suas

funções, prestando informações ao Pleno, inclusive para os fins de

acesso, promoção, remoção, permuta e aplicação de penalidade;

apurar, pelos meios regulares de direito, fatos que deponham contra

as atividades funcionais de qualquer dos membros da Justiça do

Trabalho da 20ª Região; presidir a comissão de vitaliciamento;

avaliar permanentemente o juiz vitaliciando no que tange ao

desempenho, à idoneidade moral e à adaptação para o exercício do

cargo; determinar a abertura de autos de procedimento

administrativo individualizado para avaliação de juiz vitaliciando;

inspecionar uma vez por ano e sempre que necessário, cada uma

das varas da região, apresentando relatório das atividades da

Corregedoria ao Pleno, até o dia 31 do mês de janeiro do ano

subsequente; inspecionar, a seu exclusivo critério, o Serviço de

Cadastramento e Distribuição dos Feitos de Aracaju e o Arquivo

Geral; conhecer dos pedidos de providência, das representações e,

quando reputar necessário, encaminhá-los ao Pleno; conhecer das

correições parciais; por motivo de interesse público, submeter

proposta ao Pleno para a instauração de processo administrativo

contra magistrados de primeiro grau; prestar apoio administrativo à

Comissão de Vitaliciamento, mantendo, para tanto, assentamentos

individuais em que serão reunidas as informações relativas aos

juízes vitaliciandos.

Segundo informou o Tribunal Regional, a Corregedoria dispõe de

quatro servidores (um Secretário - CJ-3, um Subsecretário - FC-5,

um Assistente 3 e um Assistente 2) e não conta com Juiz Auxiliar.

2.10.2. PROVIMENTOS E RECOMENDAÇÕES

Em 2014, foi editado o PROVIMENTO 1/2014, que dispõe sobre a

tramitação processual para identificar a remessa do processo para

elaboração de cálculos quando da prolação de decisão líquida e

dispensa o envio do Relatório de Produtividade mensal dos Juízes

do Trabalho.

2.10.3. SINDICÂNCIAS E PROCESSOS ADMINISTRATIVOS

DISCIPLINARES

Segundo as informações prestadas pelo Tribunal Regional, não

foram instaurados sindicâncias ou processos administrativos contra

magistrados de 1º e 2º graus no último biênio.

Entretanto, foram apresentados 2 Pedidos de Providência contra

juízes substitutos: PPs 0000150-13.2014.5.20.0000 e 0000149-

28.2014.5.20.0000, a fim de se apurarem atrasos na prolação de

sentença. Ambos encaminhados ao Tribunal Pleno, com solicitação

de abertura de Processo Administrativo Disciplinar.

Em 2014, foi instaurado Processo Administrativo 0000190-

92.2014.5.20.0000 em face de servidor para apuração de falta

administrativa, que culminou com a imposição da pena de

advertência. Recurso Administrativo conhecido e desprovido.

Acórdão publicado no DEJT de 19/2/2015. Decisão transitada em

julgado em 22/4/2015.

2.10.4. CORREIÇÕES ORDINÁRIAS REALIZADAS

Apurou-se que, em 2014, todas as Varas do Trabalho da Região

foram correicionadas pela Desembargadora Maria das Graças
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Monteiro Melo, na época Vice-Presidente, por delegação da

Desembargadora Ri ta de Cássia Pinhei ro de Ol ive i ra

Desembargadora, então Presidente e Corregedora. A possibilidade

de delegação está prevista nos arts. 15, alínea “b”, inc. XVII, e inc.

16, IV, do Regimento Interno.

Em 2015, até 15/5/2015, o Desembargador Presidente e

Corregedor, Fabio Túlio Correia Ribeiro, realizou correições

ordinárias em 6 varas do Trabalho. São elas: Varas do Trabalho de

Itabaina, de Lagarto, de Nossa Senhora da Glória, de Propriá, de

Estância e de Maruim.

O cronograma das demais correições de 2015 se encontra

disponível no sítio da internet do Tribunal Regional.

Consta do art. 19, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno que “nas

correições deverão ser examinados autos, livros, registros, fichas,

papéis e documentos das secretarias, bem como o que for julgado

necessário ou conveniente pelo corregedor e pelos servidores que o

auxiliarem” e que “as correições realizadas serão objeto de ata, que

conterá, detalhadamente, toda a at iv idade correic ional

desenvolvida, as recomendações feitas, os despachos especiais

exarados e as providências a serem tomadas”.

Em um exame por amostragem, constatou-se que as respectivas

atas se encontram assinadas pelo Corregedor Regional disponíveis

no sítio do Tribunal e publicadas no DEJT. Nota-se, também, que os

registros obrigatórios previstos no art. 18 da Consolidação de

Provimentos da Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho foram

observados integralmente.

2 . 1 0 . 5 .  A C O M P A N H A M E N T O  D E  P R A Z O S  P E L A

C O R R E G E D O R I A  R E G I O N A L

Constatou-se, por meio de exame de dados colhidos do sistema e-

Gestão, que, em 30/4/2015, havia 23 juízes na Região com

processos conclusos para julgamento fora do prazo legal. Desses,

um juiz tinha 194 processos em atraso e dois tinham mais de 150

cada. No total, havia 949 processos pendentes de solução.

Apurou-se, também, que a Corregedoria Regional tem monitorado a

situação desses magistrados. Constatado atraso são expedidos

ofícios, fixando prazo para que sejam solucionados os processos ou

apresentadas justificativas. Caso não sejam regularizadas as

pendências e a resposta apresentada não justifique o arquivamento

do procedimento ou a concessão de novo prazo para proferir as

sentenças, é determinada a abertura de Pedido de Providências

mediante solicitação do Corregedor Regional ao Tribunal Pleno,

para abertura de Processo Administrativo Disciplinar, seguindo-se

os trâmites preparatórios, com o encaminhamento do pedido ao

magistrado para apresentação de defesa prévia.

2.10.6. RECLAMAÇÕES CORREICIONAIS E PEDIDOS DE

PROVIDÊNCIAS

Em 2014 e 2015, foram autuados oito reclamações correicionais e

sete pedidos de providências.

2.11. ESCOLA JUDICIAL

2.11.1. ESTRUTURA DA ESCOLA JUDICIAL

A Escola Judicial do Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região

foi criada no ano de 2007, por meio da Resolução Administrativa

31/2007, e teve seu Estatuto aprovado pela Resolução

Administrativa 34/2007. Nos termos do art. 7º, inc. V, do Regimento

Interno do Tribunal e do art. 1º do Estatuto da Escola, é órgão do

tribunal e tem sede na cidade de Aracaju. Tem por finalidades “o

aprimoramento da magistratura do Tribunal Regional do Trabalho

da 20ª Região e a promoção de estudos tendentes a aperfeiçoar a

prestação jurisdicional e o Poder Judiciário, bem como qualificar os

quadros de seus órgãos auxiliares” (art. 29-A do RITRT). Integram a

sua estrutura organizacional a Direção, composta pelo Diretor e

pelo Coordenador, o Conselho Consultivo e os Serviços

Administrativos.

Os integrantes da Direção e do Conselho Consultivo têm mandato

de dois anos, coincidente com o mandato da Administração do

Tribunal (art. 4º, § 4º, da Resolução Administrativa 34/2007). Os

serviços administrativos são exercidos por um servidor lotado no

Gabinete da Presidência, podendo ser disponibilizados outros

servidores para auxiliar no apoio administrativo em casos

excepcionais (art. 9º do Estatuto).

A Escola tem como Diretor Desembargador do Trabalho e como

Vice-Diretor Juiz Titular de Vara do Trabalho, que é escolhido por

eleição do Tribunal Pleno. O Coordenador é escolhido pelo Diretor

dentre os Desembargadores, Juízes Titulares e Juízes Substitutos.

O Conselho Consultivo é integrado por três magistrados vitalícios,

escolhidos em eleição direta dos respectivos pares, sendo o

primeiro dentre os Desembargadores, o segundo dentre os Juízes

Titulares e o terceiro dentre Juízes Substitutos (art. 4º do Estatuto).

Para o biênio 2014/2016, foram eleitos pelo Tribunal Pleno,

em13/10/2014, o Diretor da Escola – Desembargador Josenildo dos

Santos Carvalho – e, para compor o Conselho Consultivo, o

Desembargador Carlos de Menezes Faro Filho (Resolução

Administrativa 50/2014). Na mesma data, foi escolhido pelo Diretor

o Coordenador da Escola – Juiz José Augusto do Nascimento. As

demais integrantes do Conselho Consultivo são a Juíza Titular

Laura Vasconcelos Neves da Silva e a Juíza Substituta Luciana

Dória de Medeiros Chaves, eleitas por seus pares em26/1/2015.

O projeto pedagógico da Escola Judicial está em fase de

elaboração.

A Escola promove a capacitação, além de magistrados, de

servidores que atuam na atividade-fim.

Sua estrutura física envolve laboratório de informática, com 20
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estações de trabalho, sala de treinamento com capacidade para 40

pessoas e sala de múltiplos eventos com capacidade para 80

pessoas, que são compartilhados com o Setor de Treinamento de

Servidores. Dispõe a Escola dos equipamentos necessários a sua

estruturação básica, dentre os quais cadeiras com prancheta,

retroprojetor e lousa digital recém adquirida.

A Escola conta em seu quadro com duas servidoras, analistas

judiciário: a Chefe do Núcleo da Escola Judicial (FC-5), que

secretaria a Diretoria e desenvolve as atividades administrativas;

uma servidora com função de assistente administrativo (FC-3 –

cedida pelo Gabinete da Presidência), que auxilia a chefe do Núcleo

nas atividades de apoio administrativo.

2.11.2. FORMAÇÃO INICIAL DOS MAGISTRADOS

Nos últimos dois anos foram realizados dois cursos de formação

inicial para magistrados. Um em 2013, que contou com a

participação de 5 magistrados e o seguinte em 2014, dirigido a 2

magistrados.

2.11.3. FORMAÇÃO CONTINUADA DOS MAGISTRADOS

No ano de 2014, foram realizadas 6 ações formativas.

Dentre as atividades oferecidas destacam-se o VII e o VIII Cursos

Intensivos de Formação Continuada que abordaram temas tais

como execução trabalhista, repercussões do novo CPC, PJe, a

prova no Processo do Trabalho, jurisprudência consolidada do TST,

administração judiciária, terceirização trabalhista, trabalho seguro e

assédio moral.

O Programa de Formação Continuada da EJUD20 para o primeiro

semestre de 2015 prevê a realização de palestras nos meses de

março, abril e maio, bem como a realização do IX Curso Intensivo

de Formação Continuada para Magistrados, que ocorrerá no

período de 8 a 12 de junho, de 9 às 17 horas.

Quanto ao engajamento dos magistrados da Região, no primeiro

semestre de 2014, a média de horas despendidas na capacitação

judicial (cálculo feito com a soma das horas de formação de todos

os magistrados, dividida pelo número de magistrados em cursos) foi

36,27 horas-aula. No segundo semestre de 2014 essa média foi

39,22 horas-aula e no primeiro semestre de 2015 está em 2,65

horas-aula.

No que se refere ao interesse dos magistrados nas atividades

promovidas pela EJUD, informou a Direção da Escola que o grau de

comprometimento e participação é alto e que, durante os cursos de

formação continuada, os magistrados preenchem formulário com

sugestões de temas e palestras para os eventos seguintes.

2.11.4. FORMAÇÃO DOS SERVIDORES

Promove a Escola a capacitação dos servidores que atuam na

atividade-fim do Tribunal.

Em 2014 foram oferecidas as seguintes ações formativas para os

servidores: Curso “Elaboração de Acórdãos”, Oficina de

Conscientização sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, III

Conferência Estadual do Programa Trabalho Seguro: o desafio da

prevenção e a constatação da incapacidade laboral e Oficinas NR -

Programa Trabalho Seguro.

O Programa de Formação Continuada da EJUD20 para o primeiro

semestre de 2015 prevê a realização do “Curso Prático de Direito e

Processo do Trabalho para Servidores da Área-fim do TRT20”,

dividido em quatro módulos e com carga horária de 10 horas.

2.12. ATENDIMENTO ÀS RECOMENDAÇÕES ANTERIORES

No que tange à recomendação à Presidência de “promover a

alteração do parágrafo único do art. 256 do RI do TRT da 20ª

Região para que sua redação seja clara quanto à autuação

diferenciada de correições parciais e pedidos de providência, nos

termos das Tabelas Processuais Unificadas de Assuntos do CNJ”, o

Tribunal Regional informou ter concluído que a conjugação dos arts.

115 e 256, parágrafo único, do seu Regimento Interno atende à

recomendação de utilização da tabela padronizada de classes

processuais.

Relativamente às recomendações à Corregedoria, foi informado e

comprovado que a assiduidade dos juízes titulares e substitutos

passou a ser registrada nas atas das correições nas Varas do

Trabalho, bem como que a Corregedoria passou a recomendar, nas

atas, que os juízes atentem para a importância da permanência na

Vara todos os dias da semana e para a redução do quantitativo de

processos pendentes de execução. Registrou, também, que as atas

das correições passaram a ser assinadas pelo Corregedor Regional

e pelo juiz que se encontrava da Vara no dia da correição, bem

como a ser publicadas no órgão oficial e disponibilizadas no sítio

eletrônico do Tribunal no prazo de 15 dias. Por fim, constatou-se

terem sido expedidos ofícios aos juízes titulares e substitutos das

varas do trabalho que possuíam processos em atraso, requerendo

providências.

No que tange às recomendações ao Tribunal, foi informado que

mediante a Resolução Administrativa 61/2013, em virtude da qual

foi procedida à reestruturação e consolidação da estrutura

administrativa do Tribunal Regional, houve a lotação de mais um

servidor na Escola Judicial a partir de 13/10/2014.

3. PARTE VALORATIVA

3.1. INTRODUÇÃO

O Corregedor-Geral assinalou que sua missão é propor soluções

para as dificuldades vividas pelos Tribunais Regionais, aconselhar

os seus membros, incentivar a adoção de boas práticas, além de

zelar pela boa ordem processual e pela uniformização de

procedimentos, tudo com o objetivo de atingir rapidez, eficiência e

qualidade na prestação jurisdicional.
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Registrou, especialmente, que manterá uma linha aberta de

comunicação com o Tribunal para colaborar e, em conjunto,

anteciparem-se aos problemas, dotando a atividade correicional,

assim, e tanto quanto possível, de natureza preventiva.

3.2. CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE TRABALHO

Em relação ao ambiente de trabalho do Tribunal, durante a

Correição, foi possível perceber que o relacionamento entre os seus

membros e entre estes e os servidores se desenvolve em uma

atmosfera decordialidadeede harmonia.

Na Capital, o 1º e o 2º graus funcionam na Av. Dr. Carlos Rodrigues

da Cruz, s/nº – Capucho – Aracaju, no Complexo da Justiça do

Trabalho, composto por dois edifícios, sendo um deles a Sede do

Tribunal, onde estão instalados os gabinetes dos desembargadores,

as unidades administrativas e de apoio e o arquivo geral, e, o outro,

o Fórum de Aracaju, que abriga as nove Varas do Trabalho da

Capital. O Depósito funciona na Rua Acre, 190, em Siqueira

Campos, e há, ainda, uma vaga de garagem no Edifício Oviedo

Teixeira, na Av. Rio Branco, 186, Centro, ambos em Aracaju. Todos

os imóveis são de propriedade do Tribunal.

Com relação às Metas 9 e 10/2013 do CNJ (‘Implementar o

Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO) e

Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA) em, pelo

menos, 65% das unidades judiciárias e administrativas’ e ‘Realizar

adequação ergonômica em 20% das unidades judiciárias de 1º e 2º

Grau’), foi informado o cumprimento das referidas metas.

No que tange à questão socioambiental, é de se louvar a iniciativa

do Tribunal em instituir, de forma permanente, a Comissão de

Responsabilidade Socioambiental, prevista no art. 31, inc. VIII, do

RITRT e com as atribuições descritas nos arts. 56-E a G, bem como

de erigir como princípio e valor fundamental a ser observado pelos

servidores do TRT a responsabilidade socioambiental (art. 3º, inc. V,

do Código de Ética – Resolução Administrativa 42/2014). Os

resultados alcançados em ações sociambientais, em 2014, foram os

seguintes: 400 pessoas beneficiadas com os programas sociais;

redução do consumo per capita de água (-12,5%), de energia

elétrica (-15,77%), de papel (-33,02%), de copo descartável (-

22,02%), de café (-9,84%); de leite em pó (-8,99%) e de açúcar (-

25,02%). Essas iniciativas revelam pensamento consentâneo com o

que norteou a instituição da Política Nacional de Responsabilidade

Socioambiental da Justiça do Trabalho – PNRSJT, objeto do Ato

Conjunto CSJT.TST.GP 24/2014.

Reforça, aqui, o Corregedor-Geral que desenvolver conhecimento,

habilidades e atitudes, assim como promover a qualidade de vida e

a valorização de servidores e magistrados é objetivo estratégico a

ser perseguido não só pelo Tribunal Regional do Trabalho da 20ª

Região, mas por todos os órgãos da Justiça do Trabalho.

3.3. ESTRUTURA JUDICIAL E ADMINISTRATIVA

Verificou-se que a 20ª Região não realiza atividade itinerante.

Releva destacar que conquanto seja interessante que se

desenvolva e se fomente a atividade itinerante, a situação

específica da 20ª Região, em princípio, não a justifica, uma vez que,

segundo esclarece o Tribunal, os municípios não contemplados com

varas do trabalho são próximos das cidades-sede das varas do

trabalho e em condições de fácil acesso. No particular, deve-se

sopesar o impacto financeiro do deslocamento em contrapartida ao

incremento da movimentação processual, o que, no caso da 20ª

Região, não justifica a instituição da atividade itinerante.

Registre-se, ainda, que tem o Corregedor-Geral se imbuído da

missão de catalogar e de propagar as boas práticas observadas

durante as correições realizadas nos Tribunais Regionais.

Nesse campo, e especificamente quanto à 20ª Região, destacam-se

na área administrativa:

1) “SIGEO – Sistema de Gestão Orçamentária”, desenvolvido em

ferramenta Java, em ambiente WEB, que possibilita o planejamento

orçamentário e o acompanhamento de sua execução, além de

agregar parcialmente o controle da execução de contratos.

Apresentado por ocasião do I Encontro de Boas Práticas da Justiça

do Trabalho, realizado em 2014, em Maceió/AL, o referido Sistema

foi elevado à condição de Projeto Nacional, passando a ser o

embrião do sistema integrado de gestão orçamentária e financeira

da Justiça do Trabalho.

2) “Projeto Impacto – Estudo sobre o impacto da implantação do

PJe sobre a saúde de magistrados e servidores no âmbito da 20ª

Região”, o qual, com base nos resultados preliminares, propiciou a

implantação de ações preventivas e corretivas, como a distribuição

de colírios tipo lágrima artificial e a avaliação dos postos de

trabalho, com vistas à orientação ergonômica, ampliação da

frequência semanal da ginástica laboral. Ações institucionais foram

e estão sendo desenvolvidas no sentido de prevenção e tratamento

dos sintomas apresentados, que sugeriram uma relação

ocupacional quanto aos riscos inerentes ao processo de trabalho

eletrônico e ao desenvolvimento de doenças osteomusculares,

visuais e psíquicas.

3) “Estruturação da Segurança da Informação”, projeto que visa

implantar boas práticas de Segurança da Informação, para proteger

as informações e os ativos de TIC em relação aos riscos e às

ameaças crescentes. Os resultados alcançados foram consolidados

e analisados, assim como serviram de base para a elaboração de

um Plano Diretor de Segurança da Informação (PDSI) para o biênio

2015-2016 (em fase final de produção), que relaciona ações de

segurança da informação que devem ser priorizadas durante este

período, sugere um cronograma para a sua execução e propõe as
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aquisições e contratações necessárias relacionadas, bem como as

metas a serem atingidas ao final do período.

No aspecto judicial, é de se destacar:

1) “Oficinas ‘Lance Certo’”, realizadas no período de 9/6 a

18/7/2014, que tiveram como objetivos conscientizar os servidores

sobre a importância do registro correto das informações processuais

(andamentos, movimentos, tarefas, decisões), diminuir as

inconsistências das remessas disponibilizadas para o TST e

promover o aperfeiçoamento no manejo da ferramenta e-Gestão. A

iniciativa resultou na diminuição do número de ocorrências de erros

de validação nos recebimentos da remessa pelo TST, na maior

conscientização dos servidores em relação à estatística processual

e no aumento da consulta aos relatórios do e-Gestão pelos diretores

de secretaria.

2) “Projeto Arremate – Leilões Judiciais Unificados”, que tem por

finalidade a realização, de forma unificada, de leilão dos bens

penhorados, concentrando as alienações dos bens móveis e

imóveis em execução. Atualmente, são realizados 3 leilões

ordinários por ano, havendo situações de designação de hasta

extraordinária. A realização de leilões judiciais unificados otimizou o

processo de execução e o procedimento de praça, tornando-se

mais atraente e aumentando o interesse pela arrematação,

promoveu maior efetividade no processo de execução, aumentando

o número de pessoas beneficiadas com o adimplemento do seu

crédito, com reflexos na satisfação dos jurisdicionados com o

pagamento de seus créditos trabalhistas.

3) “Teletrabalho”, implantado para realização de algumas atividades

da área judiciária, especificamente aquelas por calculistas,

assistentes de juiz, assistentes de gabinete e assessores de

desembargador. Conforme relatos dos gestores das unidades

envolvidas no projeto piloto realizado em 2014, a experiência com o

teletrabalho resultou no aumento da eficiência, na maior motivação

e comprometimento dos servidores com os objetivos da instituição,

na otimização do tempo de trabalho e na melhoria da qualidade de

vida dos servidores.

Ciente da necessidade de desafogar o 1º grau, e ressaltando a taxa

de congestionamento médio na faixa de 72%, bem como a

sobrecarga de trabalho no 1º grau como fatores principais da

morosidade, o CNJ instituiu a “Política Nacional de Atenção

Prioritária ao Primeiro Grau de Jurisdição”, materializada na

Resolução 194/2014. Tal prática tem o “objetivo de desenvolver, em

caráter permanente, iniciativas voltadas ao aperfeiçoamento da

qualidade, da celeridade, da eficiência, da eficácia e da efetividade

dos serviços judiciários da primeira instância dos tribunais

brasileiros”. De acordo com o CNJ, a Política Nacional “será gerida

e implementada pela Rede de Priorização do Primeiro Grau,

constituída por representantes de todos os tribunais brasileiros, sob

a coordenação do Conselho Nacional de Justiça” (art. 3º) e deverá

ser norteada, entre outras, pelas seguintes linhas de atuação (art.

2º): a) equalização da força de trabalho: equalizar a distribuição da

força de trabalho entre 1º e 2º graus, proporcionalmente à demanda

de processos; b) infraestrutura e tecnologia: prover infraestrutura e

tecnologia apropriadas ao funcionamento dos serviços judiciários; c)

prevenção e racionalização de litígios: adotar medidas com vistas a

conferir tratamento adequado às demandas de massa, fomentar o

uso racional da Justiça e garantir distribuição equitativa dos

processos judiciais entre as unidades judiciárias de 1º grau; d)

estudos e pesquisas: promover estudos e pesquisas sobre causas e

consequências do mau funcionamento da Justiça de 1º grau e

temas conexos, a fim de auxiliar o diagnóstico e a tomada de

decisões; e) formação continuada: fomentar a capacitação contínua

de magistrados e servidores nas competências relativas às

atividades do 1º grau de jurisdição. Dispõe o CNJ, no particular, que

“os tribunais serão representados na Rede de Priorização do

Primeiro Grau por 1 (um) magistrado membro do Comitê Gestor

Regional (art. 5º), a ser indicado à Presidência do CNJ no prazo de

30 (trinta) dias após a publicação desta Resolução” (art. 3º, § 2º), e

que “os tribunais devem constituir Comitê Gestor Regional para

gestão e implementação da Política no âmbito de sua atuação” (art.

4º).

Consoante se depreende da referida Resolução, a priorização do 1º

grau almejada pelo CNJ não se restringe apenas ao quantitativo

adequado de pessoal. No tocante à questão, verificou-se que o TRT

da 20ª Região procedeu a várias iniciativas: reforma das instalações

físicas de diversas unidades judiciárias (Varas do Trabalho de

Estância, Nossa Senhora da Glória, Propriá e Maruim, e Fórum de

Aracaju); aquisição de mobiliário ergonômico; aquisição de

equipamentos de inspeção por raio-X; aquisição de arquivos

deslizantes; aquisição de caminhão baú (para auxiliar na

movimentação física dos processos). Em relação à tecnologia da

informação, estão sendo adotadas as seguintes medidas:

disponibilização de ao menos 1 computador por posto de trabalho; 2

equipamentos de impressão com capacidade de impressão frente e

verso para cada 5 postos de trabalho; 1 impressora tipo

multifuncional, com capacidade de impressão frente e verso, por

unidade; 1 impressora específica para o atendimento; ao menos 2

aparelhos de digitalização tipo escâner de alta velocidade, por

unidade. Procurou-se equipar as salas de audiência com: 1

impressora específica para a sala; 2 notebooks para os advogados;

2 monitores, sendo 1 para cada parte; 1 microcomputador para o

magistrado. Além disso, as varas do trabalho do interior são

equipadas com 1 computador tipo servidor de rack para prover base
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de dados e de arquivos; link de transmissão de dados para

comunicação com a sede do Tribunal, com capacidade de 2Mbps; 1

comutador de rede (switch) de borda. Também foram instalados

microcomputadores e escâneres para que advogados, partes e

interessados possam acessar o PJe-JT. Também procedeu o TRT

à: renovação do parque de microcomputadores das varas do

trabalho do interior; renovação dos computadores utilizados pelas

partes das salas de audiência da capital; instalação de rede wi-fi em

todas as varas da Região; ampliação dos links de comunicação

para 2Mb com as varas do interior; troca do servidor de arquivos e

de domínio; aquisição de impressoras, impressoras multifuncionais

e escâneres; renovação do parque de ativos de rede; atualização do

sistema operacional Windows (troca do windows XP para windows

7); contratação de manutenção do centro computacional do TRT20 -

sala cofre; atualização do sistema de anti-spam do correio

eletrônico; aquisição de novo equipamento para armazenamento de

dados (storage); montagem do centro de monitoramento de

serviços, com aquisição de vídeo wall; inclusão dos processos do

PJe-JT no sistema de acompanhamento de pauta de audiência.

Foram disponibilizados sistemas específicos para o 1º grau, tais

como: Assinador Digital; AUD - Sistema de apoio à sala de

Audiência; DEJT - Sistema do Diário Eletrônico da Justiça do

Trabalho; SUCJT - Sistema Único de Cálculos da Justiça do

Trabalho; e-DOC - Sistema de Peticionamento Eletrônico; Gera

Pauta-AUD - Módulo para gerar pauta de audiências; Guia de

Depósito - Sistema web para emissão de Guias de Depósito

Judiciais; Guia de Peritos - Módulo para controle das guias de

pagamento dos peritos pelo SOF; Malote Digital - Sistema que

permite a comunicação, oficial e de mero expediente, por meio

eletrônico; Mostra Pauta - Módulo para exibição da Pauta das

audiências nos monitores localizados no hall de espera e em

aparelhos móveis; Notif1 - Módulo de emissão de notificações do 1º

grau; Processo Judicial Eletrônico - PJe/JT - 1º Grau; Processo

Judicial Eletrônico da Justiça do Trabalho – 1ª Instância; SAGE

(Agendamento) - Sistema de Agendamento de Reclamação Verbal;

SAP1 - Sistema de Acompanhamento Processual da 1ª Instância;

Sistema de Cálculo Trabalhista Rápido - Ferramenta de apoio ao

Magistrado durante a realização das audiências; Sistema de

Despachos - Sistema que permite a associação do despacho ao

seu respectivo cumprimento, agilizando a tramitação dos processos

nas Varas; Sistema de Digitalização - Sistema que facilita a

digitalização de peças processuais e relacionamento aos

respectivos processos; Sistema de Terminal de Extrato - Sistema

desenvolvido para uso nos terminais de autoatendimento; Sistema

Push - Sistema de Informações Processuais via correio eletrônico.

Como recente iniciativa, o Tribunal Regional realizou a implantação

de solução de internet sem fio em todas as varas do trabalho da

capital e do interior. Constatou-se que o Tribunal tem fomentado a

capacitação contínua de servidores e de magistrados quanto às

atividades do 1º grau, com realização de diversos cursos

multidisciplinares, destacando-se os seguintes: Oficina de

conscientização sobre os direitos das pessoas com deficiência; CFC

em efetividade da execução trabalhista; Terceirização das relações

de trabalho; Oficinas de e-Gestão; Oficinas NR - trabalho seguro;

Simpósio "O Novo CPC e os impactos no processo do trabalho";

CFC sobre a criança, o adolescente e a justiça do trabalho;

Congresso sobre direito previdenciário.

Verificou-se, ainda, que o Tribunal atendeu à Meta Específica do

CNJ aprovada para 2014, relativamente à realização de oficinas de

administração judiciária com participação de, pelo menos, 25% dos

magistrados. É de se destacar que o Tribunal já constituiu o Comitê

Gestor Regional da Política Nacional de Atenção Prioritária ao 1º

Grau de Jurisdição (Resoluções Administrativas 34 e 36/2014 e Ato

SGP.PR 7/2014).

A conciliação é um dos pilares do processo do trabalho, princípio

que impulsiona a atividade jurisdicional trabalhista. Deve, portanto,

ser valorizada como prática que traduz a efetividade e a celeridade

na prestação jurisdicional. Em vista disso, o CNJ editou a

Recomendação 50/2014, objetivando que os Tribunais Regionais do

Trabalho realizem estudos para adoção de ações tendentes a dar

continuidade ao Movimento Permanente de Conciliação, para que,

por meio de seus Núcleos Permanentes de Métodos Consensuais

de Solução de Conflitos, promovam ações específicas para a

conciliação. No caso, constatou-se que o Núcleo Permanente de

Métodos Consensuais e Soluções de Conflitos não tem atuação

concreta; atua apenas o Juízo Auxiliar de Execução como juízo de

conciliação, e, mesmo assim, apenas em relação aos processos em

fase de execução, o que não tem se mostrado suficiente para dar

cabo ao passivo de processos em análise no TRT. De fato, aferiu-se

que a taxa de congestionamento no 1º grau na fase de

conhecimento situa-se em 35,7 % (média nacional de 36,9%),

sendo digna de elogio a alta taxa de produtividade na fase de

conhecimento, na ordem de 104% (média nacional de 96,7%). No

que tange à fase de execução, veri f icou-se a taxa de

congestionamento no 1º grau em 70,9% (média nacional de 69,3%),

sendo de se registrar a alta taxa de produtividade, na monta de

91,6% (média nacional de 90,3%). Todavia, constatou-se que a taxa

de conciliação da Região é de 19,8%, muito inferior à média

nacional, de 39,3%. Esses dados demonstram que o gargalo não se

situa especificamente no conhecimento ou na execução, mas no

modesto índice de conciliação da 20ª Região. Assim, a fim de se

debelar o passivo constatado, urge que o Tribunal desenvolva
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estudos e esforços para priorizar a conciliação, fomentando a

estruturação e a atuação do Núcleo Permanente de Métodos

Consensuais e Soluções de Conflitos, de modo que possa planejar

e organizar projetos de natureza conciliatória, bem como traçar as

políticas e as estratégias voltadas à conciliação, incentivando-as

nas unidades judiciárias de 1º e 2º graus.

Durante o período Correicional, foi aprovada a Resolução

Administrativa 14/2015 (sessão administrativa ocorrida em

19/5/2015), instituindo o Núcleo de Conciliação e Apoio à Execução

- NUCAE, para prestar apoio administrativo ao Juízo Auxiliar de

Execução - JAE, bem como para atuar na realização de audiências

conciliatórias de processos que tramitam no 1º grau em fase de

conhecimento e em fase de execução. Segundo a referida

Resolução Administrativa, todos os processos que tramitem no 1º

grau em fase de conhecimento e em fase de execução estão aptos

à conciliação perante o Núcleo, que poderá ocorrer mediante

manifestação de interesse das partes através de petição

endereçada ao juiz auxiliar de execução ou de agendamento

eletrônico de conciliações a ser feito na página eletrônica do TRT;

indicação do magistrado responsável pelo processo; solicitação das

partes em reunião ou audiência; indicação do juiz auxiliar de

execução; indicação da Presidência do Tribunal. As audiências de

conciliação realizadas perante o NUCAE serão presididas pelo Juiz

Auxiliar de Execução, cessando as atividades do Núcleo com a

homologação da conciliação, quando os autos serão devolvidos à

unidade de origem, com a ata de audiência devidamente anexada,

para prosseguimento do feito. Ficou ressalvado que a atuação do

Núcleo não impedirá a ação conjunta das Varas do Trabalho na

realização de audiências conciliatórias em processos que tramitam

nas unidades respectivas, sobretudo durante as campanhas de

mobilização promovidas pelos Conselhos Superiores, como a

Semana Nacional de Conciliação, Semana Nacional da Conciliação

Trabalhista e Semana Nacional da Execução Trabalhista, nas quais

a atuação do Núcleo ocorrerá na forma de colaboração. O

Corregedor-Geral parabeniza o Tribunal pelas medidas adotadas.

Todavia, reitera-se, aqui, o apelo para que se promova ações de

conscientização a fim de estimular a conciliação e contribuir

efetivamente na obtenção de melhores resultados na conciliação e,

consequentemente, na redução da taxa de congestionamento da

20ª Região e no incremento da produtividade.

Constatou-se que, conquanto o Tribunal publique em seu portal na

internet os relatórios de produção das varas do trabalho, da Região

e dos magistrados de 1º e de 2º graus, o minúsculo quadro de

servidores impede a adoção de medidas capazes de debelar o

enorme acervo de processos com prazo vencido, tanto com os

juízes de 1º grau quanto com os desembargadores. A motivação

fundamental que impulsionou a edição do Provimento 1/2015 da

Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho foi o fornecimento de

dados estatísticos que pudessem propiciar a identificação dos

pontos de estrangulamento, para melhor gestão do acervo. O

Corregedor-Geral espera que o Tribunal, a partir da publicação dos

relatórios de produtividade do 1º e do 2º graus, identifique os pontos

de estrangulamento e adote ações efetivas para debelar o passivo

de processos em atraso, com o quê certamente serão obtidos

melhores resultados. Durante a Correição, foi noticiada a Resolução

Administrativa 12/2015, mediante a qual decidiu o Tribunal

"suspender, no período de 8 a 12/6/2015, o atendimento ao público

e expediente externo, bem como a contagem dos prazos

processuais para fins de viabilizar a regularização de itens

estatísticos componentes do e-Gestão de 1º e 2º graus". Essa

iniciativa agrada sobremaneira, pois se traduz na adoção de

práticas de gestão efetivas, como o comprometimento com a

qualidade e a fidedignidade dos dados estatísticos.

No que concerne à uniformização de jurisprudência, registra-se que

o Tribunal tem 14 súmulas, sendo a última datada de 2011.

Considerando a existência da Comissão Permanente de

Uniformização de Jurisprudência e a imperatividade da sumulação

da jurisprudência decorrente da Lei 13.015/2014, é prudente que o

Tribunal se debruce sobre a questão, promovendo ampla

identificação das matérias passíveis de uniformização de

jurisprudência, para o fim de atender ao comando da Lei.

Foi informado, no decorrer dos trabalhos correicionais, que a

questão relativa à adequação procedimental aos ditames da Lei

13.015/2014 já está em andamento na Comissão de Regimento

Interno, provocada que foi pela Presidência mediante o Ofício

137/2015, que traz sugestão de diversas alterações regimentais.

Verificou-se, assim, que o Tribunal está vigilante e diligente quanto

ao disposto na Lei 13.015/2014. Cumpre registrar, apenas, o

disposto no Ato TST/SEGJUD.GP 491/2014 e na Instrução

Normativa 37/2015 do TST (aprovada pela Resolução 195/2015),

aos quais o Tribunal Regional deverá estar atento.

Com relação ao quadro de pessoal das varas do trabalho, foram

detectadas 7 delas com lotação abaixo do quantitativo de pessoal

fixado na Resolução 63/2010 do CSJT (7ª Vara do Trabalho de

Aracaju, Vara do Trabalho de Estância, Vara do Trabalho de

Itabaiana, Vara do Trabalho de Lagarto, Vara do Trabalho de

Maruim, Vara do Trabalho de Nossa Senhora da Glória e Vara do

Trabalho de Propriá), denotando que o 1º grau apresenta

desproporções com relação à distribuição da força de trabalho,

principalmente no que se refere à lotação mínima, totalizando

odeficitde 17 servidores.

Odeficitde pessoal importa em sobrecarga de trabalho aos
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servidores lotados nas varas, além de significar, a médio e longo

prazo, o atravancamento dos serviços e prejuízos para a celeridade

processual. Dessa forma, é mister que se adotem medidas efetivas

para prover o 1º grau de melhor estrutura, tanto física quanto de

pessoal, sem descurar das exigências constantes da Resolução

63/2010 do CSJT, para assim poder ser exigida a vazão que

espelha o CNJ nas metas propostas.

Portanto, até que seja apreciado o Parecer de Mérito sobre o

Anteprojeto de Lei no CNJ referente à criação de cargos de

servidores na Região (PAM-0001055-88.2015.2.00.0000), convém

que o Tribunal desenvolva estudos tendentes a ajustar a lotação de

pessoal, procurando identificar possíveis setores onde a demanda

de serviço apresente (ou tenha sofrido) retração para suprir

odeficitconstatado nas varas do trabalho. Deve-se pontuar, por

oportuno que na hipótese de lotação de futuros servidores

concursados, deve ser priorizada a lotação nas varas do trabalho

com maior movimentação processual e carência no quadro de

pessoal, observando-se, no momento da lotação, o menor

percentual de servidores em relação à maior movimentação

processual.

Ressalte-se que as 8ª e 9ª Varas do Trabalho de Aracaju, por terem

sido recentemente instaladas, tiveram inviabilizada a aferição da

média trienal. Pontue-se, aqui, que as referidas Varas apresentaram

movimentação processual elevada nos anos de 2013 e 2014, se

comparada com a quantidade de servidores existentes,

demonstrando que, possivelmente, o quantitativo de pessoal muito

em breve será insuficiente para dar cabo à demanda da referida

unidade. Assim, convém que o Tribunal esteja atento a essa

particularidade, de modo a antever determinadas situações e

antecipar as medidas que se fizerem necessárias para evitar futuros

entraves.

Chamou a atenção, também, o deficit de servidores nos gabinetes

dos Desembargadores. Com efeito, considerada a média trienal,

somente 1 gabinete atende ao quantitativo mínimo estabelecido na

Resolução 63/2010 do CSJT, estando 6 gabinetes com o quadro de

pessoal abaixo do limite mínimo, totalizando o deficit de 7

servidores em gabinetes. Esse dado demonstra que a situação de

carência de servidores é generalizada na 20ª Região, de modo que

é com grande expectativa que o Corregedor-Geral aguarda o

desfecho dos anteprojetos de lei de criação de cargos de

provimento efeito, com o quê deverá ser minimizada a situação

constatada.

Nesse ponto, merece destacar que o Tribunal Regional, para

proceder à distribuição de pessoal nas varas do trabalho e nos

gabinetes dos desembargadores, se utiliza do quantitativo fixado na

Resolução Administrativa 48/2012, sem apurar a média trienal.

Todavia, a Resolução 63/2010 do CSJT expressamente determina,

nos arts. 4º, § 3º, e 6º, § 4º, que a movimentação processual das

varas do trabalho e dos gabinetes seja apurada relativamente aos

três anos imediatamente anteriores. Portanto, não é plausível,

assim, a fixação pelo Tribunal Regional de outro parâmetro para a

apuração da média trienal que não seja o estabelecido na referida

Resolução.

Com relação às férias dos desembargadores, há regulamentação

específica no Regimento Interno (arts. 81 a 86) estabelecendo que

poderão ser gozadas de uma só vez ou em dois períodos de trinta

dias. Todavia, constatou-se que, mesmo que em número reduzido,

há ocorrências de fruição de períodos de férias inferiores a 30 dias

e de modo fracionado e de gozo de férias relativas ao exercício

seguinte sem a integral fruição de saldo de exercícios anteriores.

Ora, o escopo da fruição de férias, como sabido, é garantir a

recuperação física e mental após período prolongado de trabalho,

assegurando, dessa forma, a integridade e higidez física. Se esse

merecido período de descanso e recuperação é interrompido, não

se atinge o fim pretendido. Assim, tem-se que o comparecimento de

desembargador ao Tribunal, estando em férias, para julgar

processos que incluiu em pauta para julgamento em data que

coincide com as férias marcadas (obviamente, em data anterior)

não é necessidade imperiosa; a suspensão das férias para

organização de congresso jurídico não se mostra necessidade

imperiosa; o comparecimento a reuniões de comitês também não

configura necessidade imperiosa do serviço. É de se ressaltar, aqui,

que o desembargador em gozo de férias poderá proferir decisões

nos processos em que, antes das férias, haja lançado visto, mas

sem que isso acarrete compensação quanto ao período de férias. É

de se destacar, no particular, que o art. 670 da CLT expressamente

prevê a convocação de desembargador para compor quórum de

julgamento e o RITRT (art. 76) dispõe sobre a convocação de juiz

titular de vara do trabalho para substituição de desembargador em

caso de afastamento superior a 30 dias.

Releva pontuar a decisão do CNJ, de que, “havendo expressa

vedação legal para o fracionamento das férias dos magistrados em

períodos inferiores a trinta dias (§ 1º do artigo 67 da Lei

Complementar n° 35), é de se declarar a nulidade do dispositivo

contido em ato normativo, expedido por tribunal, que contempla a

possibilidade de fruição das férias pelos juízes em período de

quinze dias, por afronta ao princípio da legalidade” (PCA 0005600-

17.2009.2.00.0000, DJE de 11/3/2010). O CSJT, por sua vez,

também já se manifestou sobre a impossibilidade do parcelamento

de férias de magistrados em períodos inferiores a 30 dias, nos

seguintes termos: “À luz dos arts. 66 e 67 da Lei Complementar n.º

35/79 (LOMAN), os magistrados terão direito a sessenta dias de
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férias por ano, as quais, por imperiosa necessidade do serviço,

podem ser fracionadas (por semestre), em dois períodos de trinta

dias consecutivos (mas nunca inferiores a trinta)” (PCA-7904-

95.2013.5.90.0000, DEJT de 7/3/2014).

Destaca-se, ainda, a decisão proferida no processo CSJT-A-6953-

67.2014.5.90.0000: “AUDITORIA – TRIBUNAL REGIONAL DO

TRABALHO DA 8ª REGIÃO – ÁREA DE GESTÃO DE PESSOAS –

IRREGULARIDADES APURADAS – RECOMENDAÇÕES E

DETERMINAÇÕES FEITAS. (...) II – IRREGULARIDADES NA

GESTÃO DAS FÉRIAS DOS MAGISTRADOS E SERVIDORES. 1.

No que tange à fruição das férias pelos magistrados, a equipe de

auditoria constatou: a) a recorrente fruição de períodos de férias

inferiores a 30 dias; b) as excessivas interrupções do período de

férias; c) o gozo de férias relativas ao exercício seguinte sem a

integral fruição do saldo do exercício anterior; d) a ampliação do

período de férias mediante a exclusão de sábados, domingos e

feriados dos intervalos usufruídos; e) a falta de amparo legal da

regulamentação feita pelo Regional, que permitiu o fracionamento

dos períodos de férias em intervalos de 10 dias (Resolução 61/13);

f) a falta de controle das férias dos magistrados; g) a conversão de

10 dias de férias em abono pecuniário para os magistrados; h) o

parcelamento irregular do desconto do adiantamento de férias dos

magistrados; i) o pagamento indevido de indenização de férias dos

magistrados. Já no que concerne às férias dos servidores,

constatou-se: a) o parcelamento do usufruto das férias

interrompidas; b) o gozo das férias relativas ao exercício seguinte

sem a integral fruição do saldo do exercício anterior; e c) o usufruto

de férias de servidores após o prazo permitido por lei, em

desrespeito ao previsto no art. 77 da Lei 8.112/90 e ao art. 13, § 1º,

da Resolução TRT 146/01. 2. No particular, acolho o proposto pela

auditoria, com o acréscimo deste Relator no que concerne à

determinação de que a Coordenadoria de Controle e Auditoria

(CCAUD) do CSJT inclua na sua programação, com a maior

brevidade possível, a realização de auditoria no âmbito do TRT da

3ª Região para o fim específico de averiguar se aquela Corte, de

fato, realiza o parcelamento das férias dos seus magistrados em

períodos inferiores a 30 (trinta) dias, como alegou o 8º Regional em

sua defesa” (DEJT de 3/9/2014).

Dessa forma, por todos os ângulos que se aprecie a questão, é

recomendável que o Tribunal Regional só permita a suspensão ou a

interrupção do gozo das férias na hipótese de comprovada

necessidade imperiosa do serviço e desde que imprescindível à

prestação jurisdicional.

Ainda no que tange às férias, merece destaque o disposto nos arts.

15-B, inc. XXI, 82 e 85, parágrafo único, do RITRT, segundo os

quais os magistrados (de 1º e de 2º graus) terão suas férias

deferidas de acordo com a data da entrada do requerimento. Em se

tratando de simultaneidade do período de fruição das férias,

convém que seja priorizado o critério da antiguidade, e não a data

de apresentação dos requerimentos, para não comprometer o

funcionamento da vara nem prejudicar o quorum de julgamento das

Turmas e do Tribunal Pleno.

No que concerne aos atos normativos internos, foi com certa

preocupação que o Corregedor-Geral teve conhecimento do

disposto no art. 32 do Ato DG.PR. 62/2013, in verbis:

"Para permitir a participação em eventos de capacitação e

aperfeiçoamento de estrita correlação com a atividade-fim do

Tribunal, poderão ser deferidos até três afastamentos por ano, para

magistrados de 2ª Instância, e até dois, para magistrados de 1ª

Instância (Juízes Titulares de Vara do Trabalho e Juízes do

Trabalho Substitutos)". Por mais que seja salutar - e essencial para

a qualidade da prestação jurisdicional - a participação dos

magistrados em eventos de capacitação e aperfeiçoamento, deve-

se ponderar a questão do quorum de julgamento nas Turmas, de

modo que convém que, na hipótese de participação em congressos

jurídicos em que seja necessário ausentar-se do Tribunal, os

afastamentos fiquem limitados a, apenas, 1 desembargador de cada

Turma, por vez.

3.4. TI, SISTEMAS DO PJE-JT E E-GESTÃO

Quanto à tecnologia da informação, verificou-se que o TRT da 20ª

Região dispõe de uma central de dados principal, situada no edifício

sede do Tribunal, em que os computadores-servidores, ativos de

rede e subsistemas de armazenamento de dados estão instalados

em uma moderna sala-cofre, contendo elementos destinados à

segurança física dos equipamentos, assim como à alta

disponibilidade dos serviços automatizados. Conta, ainda, com uma

rede de computadores localizada no edifício do Fórum da Capital

onde são armazenadas, em tempo real, cópias de segurança das

bases de dados dos sistemas corporativos da Região.

A comunicação entre o data center principal e a rede de

computadores do prédio das Varas do Trabalho da Capital se dá por

meio de anel óptico próprio, que os interliga por duas rotas distintas,

à taxa de 8 Gbps cada.

A conexão com a internet é provida na Região pela operadora

ALOO, não havendo solução de redundância. Desse modo, a

solução não assegura a alta disponibilidade dos serviços de WEB

que são prestados à sociedade.

A comunicação de dados com as demais unidades da 20ª Região

situadas no interior do Estado é feita com o emprego de rede de

comunicação de dados da Justiça do Trabalho (Rede-JT), provida

na Região pela empresa de telecomunicação Oi, não havendo

redundância de comunicação capaz de garantir a continuidade dos
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serviços informatizados nessas localidades.

Durante a Correição foi informada a existência de estudos visando à

construção de site backup no prédio do Foro de Aracaju, solução

que propiciará a alta disponibilidade dos serviços informatizados.

Também com essa finalidade, o TRT celebrou convênio com o TRE

objetivando a utilização recíproca das respectivas infraestruturas

dos Tribunais. Além disso, intenciona-se adotar uma solução que

tornará o TRT da 20ª Região em um sistema autônomo de internet,

implementando, além da redundância de comunicação de dados, o

balanceamento de cargas entre 2 links distintos de 60 Mbps cada,

providos por operadoras distintas. Vislumbra-se que, com a adoção

dessas soluções, haverá uma maior rapidez no acesso aos

sistemas, bem como alta disponibilidade dos serviços de WEB que

são prestados à sociedade, entre os quais se inclui o PJe-JT.

É digna de elogios a central de monitoramento de serviços de

informática e de comunicação de dados implantada no Tribunal. De

fato, a central de monitoramento fornece, em tempo real, um preciso

diagnóstico da utilização dos recursos computacionais e da

comunicação de dados entre os diversos locais da Região, valendo-

se inclusive de serviço SMS para o encaminhamento de alertas aos

técnicos, informando sobre eventuais falhas ou situações críticas

nos sistemas corporativos e nas redes de comunicação e de

computadores da Região.

Merece destaque o fato de o Sistema de Gestão Orçamentária e

Financeira - SIGEO, desenvolvido pela 20ª Região, ter sido adotado

pelo CSJT como referência para toda a Justiça do Trabalho, já

estando instalado no TST e em todos os Tribunais Regionais.

É de se registrar que a área de Tecnologia da Informação da 20ª

Região vem funcionando segundo elevados padrões técnicos, tendo

atingido o patamar de excelência nas áreas de infraestrutura e

desenvolvimento de sistemas. Todavia, o Tribunal vem

experimentando o iminente risco de perder alguns dos seus

técnicos mais qualificados, detentores de profundos conhecimentos

sobre as especificidades da Justiça do Trabalho, pelo fato de não

contar com um número mínimo de funções comissionadas

compatíveis com as suas inúmeras responsabilidades, esse fato se

agravou ainda mais após a completa implantação do sistema do

PJe-JT, que requer constante monitoramento e eventuais

intervenções técnicas durante 24 horas do dia, 7 dias por semana.

Assim, a situação é merecedora de cuidadosa análise pela

Administração do Tribunal, de modo a que, na medida do possível,

possa ser ao menos atenuada, com brevidade.

Em relação ao sistema do PJe-JT, verificou-se que este se encontra

integralmente instalado no Tribunal e em todas as varas do trabalho

da Região. É oportuno destacar aqui que, com sua implantação, os

prazos médios contados do ajuizamento da ação até a prolação da

sentença vêm diminuindo em relação aos apurados no processo

físico (sistema local), ficando em 111 dias no rito sumaríssimo e em

228 dias no rito ordinário, nos primeiros 4 meses de 2015.

No que concerne ao sistema e-Gestão, ferramenta imprescindível

de que dispõem o Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho e os

Corregedores Regionais para o controle estatístico-processual do

movimento judiciário e da atuação jurisdicional da Justiça do

Trabalho, observou-se que as remessas de dados encaminhadas

ao TST, referentes aos meses de fevereiro e abril de 2015

encontram-se com status de “não aprovadas” pelo programa

validador do TST, apresentando 5 regras de validação de dados

violadas, envolvendo 5 processos. De igual modo, a remessa de

dados do 1º grau referente ao mês de abril de 2015 apresentou 6

regras transgredidas, envolvendo 34 processos, o que demonstra a

necessidade de ações imediatas para melhorar a qualidade dos

dados de responsabilidade do Tribunal Regional.

Ademais, constatou-se a ausência de remessas ao Comitê Nacional

do Sistema e-Gestão de eventuais atas de reunião do Comitê

Regional do Sistema, de que trata o art. 117, § 2º, da Consolidação

dos Provimentos da Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho. Tal

dispositivo prevê que “o Comitê Regional reunir-se-á mensalmente

para, entre outras ações, corrigir eventuais inconsistências nos

dados remetidos ao TST, retratadas nos relatórios da pasta

denominada ‘Relatórios de Detalhamento de Erros’ do sistema e-

Gestão, e encaminhará ao Comitê Gestor Nacional do sistema e-

Gestão a respectiva ata”.

3.5. DESEMPENHO DO TRIBUNAL REGIONAL

Consoante as informações extraídas do sistema e-Gestão, no que

tange ao 2º grau, no primeiro quadrimestre de 2015, a produtividade

(razão entre processos solucionados e recebidos) ficou em 84,4%,

permanecendo abaixo da média nacional de 87,1%. No que se

refere ao resíduo processual, verifica-se que, nos quatro primeiros

meses de 2015, houve uma elevação do estoque em 24,7%.

Quanto ao prazo médio contado da distribuição do feito até a sua

restituição pelo relator, observa-se que, no 1º quadrimestre de 2015,

situou-se em 129 dias, muito acima da média entre os TRTs, de 62

dias. De igual modo, o prazo médio global entre o recebimento e o

julgamento do recurso ficou em 171 dias, bem mais elevado que a

média de 115 dias verificada entre os TRTs. Nos primeiros quatro

meses de 2015, os desembargadores da 20ª Região receberam, em

média, 321 casos novos cada, sendo a média nacional unitária de

418 casos. Estiveram sujeitos a uma carga de trabalho individual

média de 759 processos, contra a média nacional de 932 feitos.

Além disso, os desembargadores solucionaram em média 348

processos per capita, enquanto a média nacional é de 458

processos solucionados por desembargador. De igual modo, a
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relação processo solucionado/servidor lotado em gabinete ficou em

43 unidades, sendo a média nacional de 50 processos.

Observou-se que, no 1º quadrimestre de 2015, a taxa de

recorribilidade externa ficou em 31,4%, a segunda menor do país,

bem inferior à média nacional de 48,1%. Em sede de recurso de

revista, a taxa de reforma das decisões proferidas pelo Tribunal

Regional, ainda que parcialmente, ficou em 64,8%, abaixo da média

nacional de 67,7%. De igual modo, no que concerne aos agravos de

instrumento em recurso de revista, a taxa de provimento foi de

7,9%, sendo a média nacional de 8%. Foram despachados 467

recursos de revista, dos quais 64 foram admitidos, resultando numa

taxa de admissibilidade de 13,7%, bem abaixo dos 17,2%

verificados em 2014.

Quanto à movimentação processual, detectou-se por meio do

sistema e-Gestão que, em 30/4/2015, havia 778 recursos pendentes

de restituição pelo relator com o prazo regimental vencido, sendo 14

sob o rito sumaríssimo e 764 sob o rito ordinário. Durante a

Correição, constatou-se que, em alguns poucos casos, a

extrapolação do prazo se deu em virtude de falhas de lançamento

cometidas pelo próprio gabinete e, ainda, pelo fato de o sistema do

PJe-JT ainda não descontar do prazo os períodos de férias e

afastamentos dos magistrados, tampouco a conversão em diligência

para a liquidação na Contadoria.

No exame do estoque de processos no TRT em 31/4/2015, detectou

-se o expressivo volume de 873 processos constantes do item

“Outros” do relatório “A.09 – Pendentes de Julgamento” do sistema

e-Gestão, correspondendo a quase 30% de todo o resíduo

processual então existente no Tribunal Regional (3.034). Durante o

período correicional, foi realizada minuciosa auditoria pelas áreas

de Estatística, de Planejamento e Gestão Estratégica, de

Tecnologia da Informação e da Secretaria Geral da Presidência. A

partir daí se verificou que a maior parte do resíduo ali retratado se

refere a 191 agravos de instrumento em recursos de revista, que

foram interpostos através do sistema do PJe-JT com a escolha da

classe processual “Agravo” (interno), inadequada ao trâmite dos

AIRR, que, embora até mesmo já remetidos aos TST, permaneciam

na base processual do TRT como pendentes de solução. Outras

situações que também vêm ensejando o acúmulo numérico na

referida coluna “Outros” são os erros de lançamento envolvendo

240 embargos de declaração para os quais o complemento da

conclusão foi alimentado como "para relatar" no lugar de "para

julgamento dos embargos", 48 agravos de petição e 15 mandados

de segurança sem a devida conclusão ao relator e 200 feitos cuja

conclusão foi encerrada para remessa à contadoria. As referidas

falhas de lançamento deverão ser imediatamente eliminadas,

compromisso este assumido pela Presidência do Tribunal. O

Corregedor-Geral enaltece a medida e, em vista disso, não

procederá à recomendação no que se refere à questão, dentro do

espírito de confiança mútua que informa sua atuação.

Em relação à Meta 1/2014 do CNJ (Julgar quantidade maior de

processos de conhecimento do que os distribuídos no corrente ano),

constata-se que o Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região

conseguiu atendê-la plenamente. De fato, segundo as informações

extraídas do sistema e-Gestão, em 2014, o TRT recebeu 5.329

casos novos e solucionou 5.528 recursos e ações originárias,

perfazendo a taxa de 103,7% de processos solucionados em

relação aos distribuídos. Também o 1º grau logrou superar a

referida meta, visto que as varas do trabalho receberam 21.796

casos novos e solucionaram 22.828 feitos, configurando a taxa de

104,7% de feitos solucionados em relação aos distribuídos.

No tocante àMeta 2/2014 do CNJ( Identi f icar e Julgar,

até31/12/2014, pelo menos 90% dos processos distribuídos até

31/12/2011 e 80% dos processos distribuídos até 2012, nos 1º e 2º

graus), a 20ª Região a atingiu com êxito, tanto no 1º como no 2º

grau, visto que, segundo se apurou no e-Gestão, em31/12/2014,

remanesciam apenas 10 processos em trâmite no Tribunal

pendentes de julgamento entre os distribuídos até 2012. Nas varas

do trabalho, pendiam de julgamento apenas 1.018 dos feitos

distribuídos até 2012, o que significa que 92% deles já haviam sido

julgados.

No que concerne à execução, quanto à Meta 5/2014 do CNJ

(Reduzir o congestionamento, em relação à taxa média de 2013 e

2012, na fase de cumprimento de sentença e de execução, em

qualquer percentual quanto às execuções fiscais e em 5% quanto

às execuções não fiscais e cumprimento de sentença), a

Coordenaria de Estatística do TST informou que não dispõe de

elementos estatísticos para sua aferição.

Com efeito, a apuração da taxa de congestionamento na fase de

execução, nos moldes estabelecidos pelo Conselho Nacional de

Justiça, tem como base os conceitos de “processos baixados” (item

381) e “processos pendentes de baixa” (item 383). Contudo, a

implementação desses itens no sistema e-Gestão, veículo oficial da

estatística da Justiça do Trabalho, somente se deu a partir da

versão 5.0 do Manual de Orientação do 1º Grau do Sistema, de

17/1/2013. Desse modo, tendo em vista que a Meta 5 de 2014 do

CNJ depende absolutamente dos referidos itens, quanto aos anos

de 2011, 2012 e 2013, sua apuração, por meio do sistema e-

Gestão, resta, de fato, prejudicada.

No que tange à Meta 6/2014 do CNJ (Identificar e julgar, até

31/12/2014, as ações coletivas distribuídas até 31/12/2011, no 1°

grau e no TST, e até 31/12/2012, no 2º grau), a teor das

informações prestadas pela Coordenadoria de Estatística do TST, o
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TRT da 20ª Região logrou atingi-la em sua plenitude, não havendo

nenhuma pendência em relação às ações coletivas distribuídas até

31/12/2012. Todavia, em relação ao 1º grau, a Meta 6 não foi

atingida, uma vez que foi constatada a pendência de julgamento de

3 ações civis públicas, entre as distribuídas até 31/12/2011.

3.6. PRECATÓRIOS E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR

Quanto aos pagamentos devidos pela Fazenda Pública, é relevante

consignar o empenho do Tribunal em observar as diretrizes

provenientes do Conselho Nacional de Justiça, uma vez que as

normas internas que regulamentam os procedimentos relativos à

expedição e ao pagamento de precatórios e de requisições de

pequeno valor estão em conformidade com a Resolução 115/2010

do CNJ.

Merece destaque, ainda, a existência do Comitê Gestor das Contas

Especiais de Pagamento de Precatórios no Estado de Sergipe,

constituído mediante a Portaria 13/2010 – GP2 – Constitutivas, do

Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, o que assegura maior

transparência na quitação dos precatórios.

Constatou-se, no entanto, que, quanto à Recomendação 39/2012

do CNJ, embora o Tribunal já atenda ao disposto no inc. II do art. 1º,

ainda não observa o inc. I, que prevê “a designação de um juiz

auxiliar da Presidência, especialmente convocado para auxiliar na

condução dos processos relacionados aos precatórios e requisições

de pequeno valor”.

Elogiável é o fato de que o Tribunal tem obtido resultados

expressivos mediante a realização de convênios com municípios

submetidos ao regime ordinário, que preveem bloqueios nos

repasses do Fundo de Participação dos municípios, para posterior

quitação dos precatórios.

É de se assinalar, ainda, que o Tribunal já divulga em seu sítio na

internet as listas de credores de precatórios, por ordem cronológica

de apresentação. Essa providência permite a consulta e o

acompanhamento da ordem de quitação pelos interessados, bem

como o cumprimento do disposto no art. 1º, § 2º, da Resolução

115/2010 do CNJ.

3.7.  VITALICIAMENTO DOS JUÍZES DO TRABALHO

SUBSTITUTOS

O Corregedor-Geral verificou que as normas regimentais do

Tribunal Regional do Trabalho que regulamentam o procedimento

de vitaliciamento dos juízes do trabalho substitutos no âmbito da

Região, não contemplam as exigências contidas no art. 2º do Ato

Conjunto 1/2013 da Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho e da

ENAMAT, quais sejamde que os desembargadores que compõem a

Comissão de Vitaliciamento sejam eleitos pelo Tribunal Pleno ou

pelo Órgão Especial e de que um deles seja “integrante da direção

ou do Conselho da Escola”.

Além disso, constatou-se que as referidas normas também

discrepam do aludido Ato Conjunto da CGJT e da ENAMAT ao

atribuírem ao Desembargador Presidente e Corregedor a

competência para verificar o preenchimento dos requisitos para o

vitaliciamento elencados no § 7º do art. 56-D do RITRT e para

avaliar a estrutura lógico-jurídica das decisões proferidas e os

cursos de que participou o magistrado para aperfeiçoamento

profissional (art. 56-D, § 9º, incs. I e II). Com efeito, o § 1º do art. 7º

do Ato Conjunto 1/2013 da CGJT e da ENAMAT dispõe que

incumbe ao Diretor da Escola Judicial avaliar “o cumprimento dos

requisitos constantes do art. 5º deste Ato Conjunto” (inc. I), “a

frequência e o aproveitamento nos demais cursos de que participou

o magistrado para aperfeiçoamento profissional” (inc. II) e “a

estrutura lógico-jurídica dos pronunciamentos decisórios emitidos”.

Durante a Correição, foram examinados os procedimentos de

vitaliciamento dos juízes do trabalho substitutos que tramitam

atualmente, além dos procedimentos de vitaliciamento da juíza

substituta Mariana Petit Horácio de Brito (vitaliciedade em 4/3/2015,

conforme RA-11/2015, de 23/4/2015). Foi constatado que os autos

estão devidamente instruídos com os documentos necessários à

comprovação do preenchimento dos requisitos estabelecidos no

Regimento Interno do Tribunal Regional e no Provimento Conjunto

1/2013 da CGJT e da ENAMAT (manifestações da Corregedoria

Regional sobre a existência de reclamações ou elogios dirigidos ao

juiz vitaliciando, cópias de sentenças proferidas pelos juízes

vitaliciandos, relatórios estatísticos, relatórios circunstanciados do

método de trabalho funcional adotado, relatórios elaborados pelo

juízes orientadores e, no caso dos processos relativos aos juízes

Antônio Francisco de Andrade e Mariana Petit Horácio de Brito, com

os pareceres elaborados pelo Desembargador Presidente e

Corregedor, pelo Desembargador Diretor da Escola Judicial e pela

Comissão de Vitaliciamento, bem como com as Resoluções

Administrativas do Tribunal Pleno mediante as quais foram

aprovadas as propostas de vitaliciamento dos referidos juízes).

Entretanto, o Corregedor-Geral constatou que o processo de

vitaliciamento da juíza substituta Mariana Petit Horácio de Brito, cujo

período de vitaliciamento encerrou em 3/3/2015, foi remetido para

apreciação do Tribunal Pleno somente em 6/4/2015, contrariando o

disposto no § 6º do art. 56-D do RITRT (devidamente instruído o

processo de vitaliciamento e antes de o juiz do trabalho substituto

completar 2 (dois) anos de exercício, serão os autos incluídos, para

deliberação, na pauta da primeira sessão subsequente do Pleno).

Esse atraso na remessa do processo para o Pleno decorreu da

circunstância de ter-se considerado que o afastamento da juíza para

tratamento de saúde, pelo período de 60 dias, implicaria a

prorrogação do prazo de vitaliciamento pelo mesmo período, fato
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que não procede, porquanto a prorrogação ocorre somente quando

o afastamento for superior a 90 dias (art. 74-C). Esse equívoco

poderia ter sido evitado se a Comissão de Vitaliciamento tivesse

comunicado à magistrada vitalicianda a prorrogação do prazo do

seu vitaliciamento. Essa comunicação não foi observada no

processo de vitaliciamento da juíza substituta Mariana Petit Horácio

de Brito, já concluído, nem no da juíza substituta Kamila Mendes

Vieira da Silva Campagnaro, ainda em andamento.

3.8. CORREGEDORIA REGIONAL

A Corregedoria Regional da 20ª Região mostrou-se operosa e

atuante, sempre buscando cumprir sua missão de orientar e

fiscalizar a administração da Justiça do Trabalho de 1º grau.

É de se ressaltar o empenho do Corregedor Regional na realização

das correições anuais presenciais nas varas do trabalho, com

assinatura das respectivas atas e publicação na impressa oficial.

Nesse contexto, urge recomendar que a “correição virtual” seja

apenas um facilitador da atividade correicional, agilizando a

captação das informações necessárias às correições ordinárias,

mas que não substitua as correições presenciais. Nos termos do art.

15, inc. I, da Consolidação dos Provimentos da CGJT, é dever do

Desembargador Corregedor Regional “realizar correição anual

presencial”. De fato, é salutar que o Corregedor Regional esteja

presente durante o período da atividade correicional, por ser a

oportunidade de vivenciar a realidade e as dificuldades da vara do

trabalho.

Causou grande satisfação ao Corregedor-Geral a informação de

que todas as varas do trabalho dispõem de calculista, o que facilita

a prolação de sentenças líquidas. Essa prática deve ser valorizada

e incentivada, por ser consentânea aos princípios da celeridade e

da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da Constituição

da República). Dessa forma, conquanto em um primeiro momento

se verifique um aumento no prazo médio da duração da fase de

conhecimento, a prolação de sentenças líquidas evita os incidentes

na fase de liquidação e diminui o prazo de tramitação do processo

na execução, resultando em uma maior efetividade da prestação

jurisdicional.

No tocante aos processos pendentes de solução, verificou-se que,

em30/4/2015, havia 949 processos com instrução processual

encerrada aguardando prolação de sentença com prazo vencido,

apesar do empenho da Corregedoria Regional no estímulo ao

cumprimento dos prazos e na cobrança das sentenças em atraso,

com acompanhamento periódico e expedição de ofícios aos juízes

(Recomendação 1/2013 da Corregedoria-Geral da Justiça do

Trabalho). Não obstante, constatou-se que nesse mesmo

quadrimestre foram proferidas 7.231 sentenças. Esse quadro

revela a operosidade dos juízes de 1º grau, a despeito do quadro de

pessoal deficitário nas varas do trabalho (cf. item 3.3).

Desse modo, enquanto não se equacionar a questão alusiva à

criação de cargos de servidores, convém que sejam implementadas

ações efetivas de suporte aos magistrados de 1º grau, como

elaboração de planos de recuperação e formação de equipes de

apoio, a fim regularizar as pendências no menor prazo possível.

Não é demais salientar que em 2014 os magistrados de primeiro

grau apresentaram a alta taxa de produtividade (relação entre

processos solucionados e recebidos) na ordem de 104%, tendo

recebido 21.956 processos e solucionado 22.828 feitos. É digno de

nota o fato de a produçãoterelevado 19% entre os anos de 2013,

no qual foram solucionados 19.179 processos, em 2014.

Por fim, durante as atividades correicionais no TRT, observou-se

que a Corregedoria Regional tem-se mostrado atenciosa e diligente

no acompanhamento do desempenho dos juízes de 1º grau,

buscando uma prestação jurisdicional célere e eficiente.

3.9. ESCOLA JUDICIAL E CAPACITAÇÃO DE MAGISTRADOS E

SERVIDORES

É de se destacar o empenho da Direção da Escola Judicial em

alcançar um maior grau de participação dos magistrados em suas

atividades, mediante a realização dos Cursos Intensivos de

Formação Continuada.

É oportuno ressaltar que, com relação à ampliação da participação

dos magistrados em atividades presenciais, o Ato Conjunto 2

CGJT.ENAMAT, de19 de novembro de 2013, dispõe sobre a

suspensão de prazos dos magistrados para a prática de atos

decisórios durante atividades formativas presenciais da ENAMAT e

das Escolas Judiciais.

É recomendável que a Escola passe a oferecer cursos na

modalidade à distância, o que dispensa gastos expressivos e o

afastamento dos magistrados e servidores das localidades em que

desempenham suas funções, além de permitir a participação em

horários flexíveis. Com efeito, constatou o Corregedor-Geral nas

Correições anteriormente realizadas que o treinamento à distância

tem-se revelado excelente meio de ampliação do alcance das

atividades de capacitação, o que certamente repercute na qualidade

da prestação jurisdicional.

É notável o trabalho que a Escola vem desenvolvendo em busca de

conduzir adequadamente a capacitação de magistrados e de

servidores que atuam na atividade-fim, embora conte com apenas

duas servidoras em seu quadro. Nesse sentido, é importante

ressaltar o espírito de harmonia e colaboração existente entre a

Escola Judicial e a Administração do Tribunal, o que possibilitou que

a Presidência disponibilizasse uma função comissionada para

servidora lotada na Escola Judicial.

Quanto às instalações físicas e à estrutura material, é de se
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ressaltar que a Escola Judicial compartilha com o Setor de

Treinamento de Servidores as instalações para o desenvolvimento

das atividades formativas e que vem continuamente adquirindo

novos equipamentos, que permitem o enriquecimento das

atividades formativas oferecidas.

Com relação à formação de servidores, deverá a Escola estar

atenta à Resolução 192/2014 do CNJ.

3.10. ATENDIMENTO ÀS RECOMENDAÇÕES ANTERIORES

Observou o Corregedor-Geral que o Tribunal Regional do Trabalho

da 20ª Região é uma casa ciosa de seu valor e que prestigia seus

membros e servidores, bem como valoriza a atuação “conselheira”

do Corregedor-Geral, tanto que prontamente desenvolveu esforços

para atender às recomendações formuladas na gestão anterior.

Entretanto, o Tribunal Regional não atendeu à recomendação de

alteração da redação do art. 256 do Regimento Interno, com o fim

de deixar clara a necessidade de autuação das correições parciais e

dos pedidos de providência como classes processuais distintas, nos

termos das Tabelas Processuais Unificadas de Assuntos do CNJ.

Com efeito, contrariamente ao que entendeu o Tribunal Regional, a

conjugação dos arts. 115 e 256 do Regimento Interno do Tribunal

Regional do Trabalho não justifica a existência de norma que

determina a autuação da Correição Parcial e do Pedido de

Providência indistintamente como Pedido de Providência.

Não obstante, o espírito de cooperação e colaboração demonstrado

pelo Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região engrandece a

Justiça do Trabalho, revela-se um grande exemplo, além de

fortalecer os laços que o unem ao Tribunal Superior do Trabalho.

Tenha o Tribunal Regional a certeza de que tem no Corregedor-

Geral da Justiça do Trabalho um atento conselheiro, pronto a

estender-lhe a mão e a oferecer-lhe contribuição.

Nesse diapasão, esforços serão desenvolvidos para, na medida do

possível, encaminhar as solicitações visando o atendimento dos

anseios da Região.

Regozija-se o Corregedor-Geral com a atitude pronta, eficaz e

eficiente do Tribunal Regional de almejar sempre melhorar e evoluir.

3.11. INSTITUIÇÕES ESSENCIAIS À JUSTIÇA

A Constituição da República, no Título IV, Capítulo IV, elenca o

Ministério Público e a Advocacia como instituições essenciais à

Justiça.

3.11.1. MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO

Foi informado que não há nenhuma questão judicial ou

administrativa pendente entre o MPT (PRT da 20ª Região) e o TRT.

3.11.2. ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL (OAB)

Informou o Tribunal Regional que não há questões pendentes entre

o Tribunal e a OAB.

3.12. CONCLUSÃO

O Corregedor-Geral enaltece o espírito de harmonia no Tribunal,

vivenciado durante o período da Correição Ordinária. Reconhece

que o Tribunal vem desenvolvendo esforços para garantir e

observar a celeridade processual, para promover a aproximação da

Justiça do Trabalho com a sociedade e para implementar boas

práticas.

São ações como estas que entusiasmam e nos unem em torno de

uma Justiça do Trabalho mais forte e mais presente no cenário

nacional, congratulando-se, por isso, o Corregedor-Geral com o

Tribunal.

4. PARTE PRESCRITIVA - RECOMENDAÇÕES

4.1. AO TRIBUNAL

4.1.1. Proceder, em 60 dias, à alteração dos arts. 15-B, inc. XXI, 82

e 85, parágrafo único, do Regimento Interno do TRT, a fim de

priorizar o critério da antiguidade no caso de simultaneidade do

período de fruição das férias dos magistrados (de 1º e de 2º graus),

sem que isso implique prejuízo ao funcionamento das varas do

trabalho nem ao quorum de julgamento das Turmas e do Tribunal

Pleno;

4.1.2. Promover, em 60 dias, a adequação da Resolução

Administrativa 48/2012 à Resolução 63/2010 do CSJT, computando,

para fins de apuração da movimentação processual das varas do

trabalho e dos gabinetes dos desembargadores, a média dos três

anos imediatamente anteriores;

4.1.3. Proceder, em 60 dias, à alteração do Capítulo VIII do

Regimento Interno (DA COMISSÃO DE VITALICIAMENTO) para

adequá-lo ao disposto no § 1º do art. 7º do Ato Conjunto 1/2013 da

CGJT e da ENAMAT, o qual atribui ao Diretor da Escola Judicial a

competência de aferir o preenchimento dos requisitos para o

vitaliciamento elencados no § 7º do art. 56-D e de avaliar a estrutura

lógico-jurídica das decisões proferidas e os cursos dos quais

participou o magistrado para aperfeiçoamento profissional (incs. I e

II do § 9º do art. 56-D).

4.2. À PRESIDÊNCIA

4.2.1. Realizar estudos e planejamento tendentes a proceder à

redistribuição de servidores de setores do Tribunal onde a demanda

de serviço apresente (ou tenha sofrido) retração para suprir o deficit

constatado nas varas do trabalho, priorizando-se a lotação nas

varas com maior movimentação processual e carência no quadro de

pessoal, observando-se, no momento da lotação, o menor

percentual de servidores em relação à maior movimentação

processual;

4.2.2. Priorizar a lotação de novos servidores nas varas com maior

movimentação processual e carência no quadro de pessoal,

observando-se, no momento da lotação, o menor percentual de
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servidores em relação à movimentação processual;

4.2.3. Restringir o afastamento de desembargadores para

participação em eventos de capacitação e aperfeiçoamento,

especialmente em congressos jurídicos que implique ausência do

Tribunal, a, apenas, 1 desembargador de cada Turma, por vez;

4.2.4. Determinar ao Comitê Gestor Regional do sistema e-Gestão

que:

a) promova reuniões mensais para que, entre outros assuntos de

sua competência, examine, até o dia 15 de cada mês, as eventuais

inconsistências retratadas nos “Relatórios de Erros de Validação” do

sistema e-Gestão;

b) encaminhe mensalmente ao Comitê Gestor Nacional do Sistema

a respectiva ata de reunião, contendo as deliberações e as ações

implementadas para a imediata supressão de eventuais

inconsistências detectadas, nos termos do art. 117, § 2º, da

Consolidação dos Provimentos da Corregedoria-Geral da Justiça do

Trabalho;

4.2.5. Determinar que, no prazo de 60 dias, sejam eliminadas as

inconsistências existentes na base de dados regional do sistema e-

Gestão, referentes ao 1º e ao 2º graus, relativas aos meses de

fevereiro a abril de 2015.

Por fim, o Corregedor-Geral encarece que, no prazo de 90 dias, a

contar da publicação da presente ata, sejam informadas à

Corregedoria-Geral as providências adotadas acerca das

recomendações.
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Corregedor Regional, Carlos de Menezes Faro Filho, Vice-
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deRosane Nasc imento  Bar re t to ,  Secre tár ia -Gera l  da
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da Presidência,Tadeu Matos Henriques Nascimento, Diretor-

G e r a l , A d r i a n a  B a r b o s a  D a n t a s  L e m o s ,  S e c r e t á r i a

Judiciária,Marcos Xavier de Almeida Barretto, Diretor da Secretaria

de Tecnologia da Informação e Comunicação,Adolfo Wolf Filho,

Chefe do Setor de Controle de Redes,Felipe Menezes Moraes,

Analista de Sistemas,Bruno Hermínio Sobral Oliveira, Secretário da

Secretaria de Recurso de Revista,Maria Cristina Azevedo Dias,

Assistente da Secretaria de Recurso de Revista,Nezildo de Jesus

Santos, Assistente da Secretaria de Recurso de Revista,Lorena

Santos Nascimento, Coordenadora de Gestão de Pessoas,Deborah

Puig Cardoso, Secretária da Corregedoria-Regional,Luciana

Santana da Silva, Chefe do Núcleo da Escola Judicial,Mônica

Oliveira Barreto, Assessora de Gestão Estratégica,Jussara Santana

Almeida,  Chefe  de  Gab inete  da  Secre tar ia -Gera l  da

Pres idênc ia ,Pér ic les  Machado Te ixe i ra ,  Assessor  de
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A Correição Ordinária é encerrada na presente sessão plenária. A

Ata vai assinada pelo Excelentíssimo Senhor Ministro JOÃO

BATISTA BRITO PEREIRA, Corregedor-Geral da Justiça do

Trabalho, pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador FABIO

TÚLIO CORREIA RIBEIRO, Presidente do Tribunal Regional do

Trabalho da 20ª Região, e por mim, COELIS MARIA ARAÚJO

MARTINS, Diretora da Secretaria da Corregedoria-Geral da Justiça

do Trabalho.
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