TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO

CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO

ATA DA CORREIÇÃO ORDINÁRIA REALIZADA
NO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 17ª REGIÃO,
NO PERÍODO DE 25 A 28 DE ABRIL DE 2016

CorOrd - 3702-70.2016.5.00.0000

No período de 25 a 28 de abril de 2016, o Excelentíssimo Senhor

observações in loco e nas informações prestadas pelo Tribunal

Ministro Renato de Lacerda Paiva, Corregedor-Geral da Justiça do

Regional, pela Coordenadoria de Estatística e Pesquisa do Tribunal

Trabalho, esteve no Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região,

Superior do Trabalho, bem como naquelas extraídas dos sistemas e

sediado na cidade de Vitória, no Estado do Espírito Santo,

-Gestão e de Apoio à Decisão do TST, o Ministro Corregedor-Geral

acompanhado do Diretor de Secretaria da Corregedoria-Geral da

registra o seguinte:

Justiça do Trabalho, Carlos Eduardo Tiusso, e dos assessores Lívio
Lourenço de Brito, Magda Fonseca Martins Mayolino, Pedro Ernesto
Laurentino Barbosa Pereira e Roberta Favilla Vaz, para a realização
da Correição Ordinária objeto do edital divulgado no Diário
Eletrônico da Justiça do Trabalho de 08 de março de 2016. Foram
previamente cientificados do trabalho correicional o Excelentíssimo
Senhor Ministro Ives Gandra da Silva Martins Filho, Presidente do
Tribunal Superior do Trabalho; o Excelentíssimo Senhor
Desembargador José Carlos Rizk, Presidente do Tribunal Regional
do Trabalho da 17ª Região; o Excelentíssimo Senhor Ronaldo
Curado Fleury, Procurador-Geral do Trabalho; o Excelentíssimo
Senhor Estanislau Tallon Bozi, Procurador-Chefe do Ministério
Público do Trabalho da 17ª Região; o Excelentíssimo Senhor
Armando Miranda Filho, Procurador-Chefe Substituto da União no
Estado do Espírito Santo; o Excelentíssimo Senhor Fábio Eduardo
Bonisson Paixão, Presidente da Associação dos Magistrados do
Trabalho da 17ª Região; o Excelentíssimo Senhor Homero Junger
Mafra, Presidente do Conselho Seccional da Ordem dos Advogados

I – ASPECTOS GERAIS:
1. ESTRUTURA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA
17ª REGIÃO. 1.1. ESTRUTURA JUDICIAL. 1.1.1. ÓRGÃOS
FRACIONÁRIOS. O Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região é
composto pelos seguintes órgãos (art. 6º RI/TRT): Tribunal Pleno,
Presidência, três Turmas (cada uma composta por quatro
Desembargadores) e Corregedoria Regional. Funcionam, ainda,
junto ao Tribunal: a Escola Judicial do Tribunal Regional do
Trabalho da 17ª Região – EJUD e a Ouvidoria (art. 6º, parágrafo
único, do RI/TRT). Restou observado o disposto no art. 28 do
RI/TRT, que consigna que “Cada Turma do Tribunal compor-se-á de
quatro Desembargadores”. 1.1.2. DESEMBARGADORES. O
Tribunal é composto por 12 Desembargadores. Os atuais
integrantes da Corte são José Carlos Rizk (Presidente e Corregedor
Regional); Marcello Maciel Mancilha (Vice-Presidente); Cláudio
Armando Couce de Menezes; José Luiz Serafini; Wanda Lúcia

do Brasil no Espírito Santo; a Excelentíssima Senhora Maria

Costa Leite França Decuzzi; Gerson Fernando da Sylveira Novais;

Madalena Selvatici Baltazar, Presidente da Associação dos

Claudia Cardoso de Souza; Carlos Henrique Bezerra Leite; Jailson

Advogados Trabalhistas do Espírito Santo. Com respaldo nas

Pereira da Silva; Lino Faria Petelinkar; Ana Paula Tauceda Branco;
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e Mário Ribeiro Cantarino Neto. 1.1.3. QUANTITATIVO DE JUÍZES

A 17ª Região conta com três Postos Avançados da Justiça do

TITULARES E SUBSTITUTOS E O NÚMERO DE CARGOS

Trabalho, localizados nos municípios de Afonso Cláudio, Alegre e

VAGOS. Em 29 de fevereiro de 2016, havia 24 juízes titulares e 31

Mimoso do Sul. Há, também, um Posto de Atendimento localizado

juízes substitutos em atividade e 1 cargo vago de juiz substituto.

na Casa do Cidadão, na capital do Estado, Vitória. 1.1.9. JUÍZO

Não obstante a existência do cargo de Juiz Substituto, cuja

AUXILIAR DE EXECUÇÃO. Não há Juízo Auxiliar de Execução na

vacância ainda está pendente de preenchimento por meio do

estrutura do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região. No

Concurso Nacional de remoção deflagrado em 05/11/2015, data

entanto, por meio do Ato TRT 17ª PRESI n. 36/2011, foi criado o

anterior, portanto, à Lei de Diretrizes Orçamentárias (Lei

Núcleo Permanente de Apoio à Execução (NUPAE), composto por

13.242/2015) e à Lei Orçamentária Anual (Lei 13.255/16), e embora

três Juízes de Primeiro Grau, sendo um deles o Coordenador do

os Juízes que se candidataram à vaga já venham apresentado a

Núcleo, todos sem prejuízo do exercício da jurisdição. O NUPAE

documentação necessária, o Tribunal da 17ª Região, encaminhou

tem, por objetivo, conforme o artigo 2º do ato, garantir a cooperação

na data de 15/03/2016, ao Conselho Superior da Justiça do

e a participação dos Magistrados na Administração Judiciária, por

Trabalho ofício solicitando orientação quanto à existência de óbice

meio do intercâmbio de informações e de experiências, destinados

ao preenchimento da vaga de Juiz do Trabalho Substituto em razão

à formulação de propostas que visem ao aprimoramento, à

da eventual aplicabilidade da suspensão determinada no Ofício

simplificação e à uniformização dos métodos de administração e de

CSJT.GP.SG.CGPES n. 01/2016 ao Concurso Nacional de

gestão dos procedimentos de cumprimento e de execução das

Remoção para o cargo de Juiz do Trabalho Substituto aberto desde

sentenças trabalhistas. 1.1.10. PLANTÃO JUDICIAL. A Resolução

05/11/2015, aguardando-se resposta daquele Conselho para adotar

Administrativa n. 30/2014 regulamenta o funcionamento do plantão

as providências cabíveis. 1.1.4. ESCOLHA DE MAGISTRADOS

judiciário no âmbito do 1º e do 2º grau do Tribunal Regional do

QUE IRÃO SUBSTITUIR OS MEMBROS DO TRT – RESOLUÇÃO

Trabalho da 17ª Região. O plantão judiciário no âmbito TRT da 17ª

Nº 17 DO CNJ. O procedimento de escolha de magistrados que irão

Região funciona aos sábados, domingos, feriados, pontos

substituir os membros do Tribunal Regional da 17ª Região está

facultativos e recessos forenses, no horário das 14h às 18h, sendo

disciplinado entre os artigos 78 a 91 do Regimento Interno. 1.1.5.

realizado na cidade de Vitória/ES, abrangendo a jurisdição de todo

NÚMERO DE VARAS DO TRABALHO INSTALADAS.

o Estado do Espírito Santo, para conhecer de medidas de caráter

A 17ª

Região possui vinte e quatro varas do trabalho, todas instaladas –

urgente, nos termos da Resolução nº 71/2009 do Conselho Nacional

quatorze em Vitória, duas em Cachoeiro de Itapemirim, duas em

da Justiça. 1.2. ESTRUTURA ADMINISTRATIVA. 1.2.1.

Guarapari e uma em Aracruz, Colatina, Linhares, Nova Venécia,

QUANTITATIVO DE SERVIDORES, ESTAGIÁRIOS E

São Mateus e Venda Nova do Imigrante. Atualmente, na 17ª

EMPREGADOS DE PRESTADORAS. O Tribunal conta com 649

Região, a proporção é de 2,3 Juízes por vara. Essa proporção não

servidores do quadro de pessoal permanente, 53 requisitados, 2

atende ao disposto no art. 10 da Resolução CSJT N.º 63/2010 que

sem vínculo com o serviço público e 68 removidos. Possui, ainda,

estabelece: “O quantitativo de cargos de Juiz do trabalho substituto,

155 estagiários e 172 empregados de empresas prestadoras de

em cada Região, corresponderá ao número de Varas do Trabalho”

serviço (fonte: TRT17). Em 29 de fevereiro de 2016, havia 192

(fonte: CESTP/TST). 1.1.6. MUNICÍPIOS NÃO ABRANGIDOS

(24,9%) servidores em atividade na área Administrativa (176 do

PELA JURISDIÇÃO TRABALHISTA. A 17ª Região compreende 78

Quadro Permanente, 1 ocupante exclusivamente de cargo em

m

comissão, 5 requisitados e 10 removidos) e 580 (75,1%) na
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(www.cidades.ibge.gov.br/xtras/uf.php?lang=&coduf=32&search=es

Judiciária (473 do Quadro Permanente, 1 ocupante exclusivamente

pirito-santo), todos abrangidos pela jurisdição trabalhista. 1.1.7.

de cargo em comissão, 48 requisitados e 58 removidos) (fonte: e-

ATIVIDADE ITINERANTE NO 1º GRAU. Atualmente não há

Gestão); atendido, portanto, o art. 14 da Resolução CSJT nº

atividade itinerante nas Varas do Trabalho do TRT da 17.ª Região.

63/2010, que estabelece que o quantitativo de servidores vinculados

Não há norma interna regulando a atividade itinerante. Em relação à

às unidades de apoio administrativo corresponderá a, no máximo,

Vara Itinerante de Barra de São Francisco, foi proferido despacho

30% do total de servidores.

nos autos da Matéria Administrativa 2.075/13, em 05/08/2014 (fl.

ORGANIZACIONAL. O organograma do Tribunal Regional encontra

55), determinando a expedição de ato suspendendo as audiências

-se disponível no sítio eletrônico da Corte, em

até que seja concluída a adoção das providências necessárias à

www.trt17.jus.br/principal/institucional/organograma/. 1.2.3.

adequação das suas instalações. Até o momento a Administração

SERVIDORES EM ATIVIDADE NOS GABINETES DE

não obteve sucesso em seu intento. 1.1.8. POSTOS AVANÇADOS.

DESEMBARGADORES E NAS VARAS DO TRABALHO. Há 127

1.2.2. ESTRUTURA
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servidores lotados em gabinetes de Desembargadores e 288 em

(2 ocupantes exclusivamente de cargo em comissão e 5

Varas do Trabalho. Conforme o disposto no Anexo I da Resolução

requisitados) (fonte: e-Gestão). Esse quantitativo correspondia a

nº 63/2010 do CSJT, deverão estar lotados, em cada um dos 12

0,9% de sua força de trabalho, atendendo, portanto, ao que

Gabinetes de Desembargador do TRT da 17ª Região, entre 11 e 12

estabelece o caput do art. 3º da Resolução CSJT nº 63/2010: “O

servidores, uma vez que a média de processos recebidos por

Tribunal Regional do Trabalho não poderá contar com mais de 10%

Desembargador, no triênio 2013-2015, foi de 1.240. No TRT há dois

de sua força de trabalho oriunda de servidores que não pertençam

gabinetes (um com 7 servidores e outro com 10 servidores) abaixo

às carreiras judiciárias federais”. 1.2.9. OUVIDORIA. A Ouvidoria do

dos parâmetros estabelecidos pela Resolução acima citada; os

TRT da 17ª Região foi criada por meio do Ato TRT-17ª-Presi nº

outros dez gabinetes contam com 11 servidores cada, dentro dos

225/2001, regulamentado pela Portaria TRT-17ª-Presi nº 463/2001.

parâmetros estabelecidos pela Resolução supra mencionada e em

A missão da Ouvidoria é servir de canal de comunicação direta

conformidade com a demanda processual recebida (fonte: e-

entre o público externo, o público interno e o Tribunal,

Gestão). 1.2.4. SERVIDORES QUE EXERCEM A FUNÇÃO DE

proporcionando maior intercâmbio de informações e buscando o

EXECUÇÃO DE MANDADOS. Há no Quadro Permanente do TRT

aperfeiçoamento, a eficiência e o incremento à qualidade dos

da 17ª Região 68 cargos de Analista Judiciário, na especialidade

serviços prestados (art. 200 do RI/TRT). Atua, também, como

Execução de Mandados. A 17ª Região conta atualmente com 67

ferramenta de gestão, auxiliando na busca do aperfeiçoamento, da

servidores exercendo a função de execução de mandados (fonte:

eficácia e do incremento à qualidade dos serviços prestados no

TRT21). Conforme o art. 7º da Resolução CSJT nº 63/2010,

Tribunal. A Ouvidoria é a unidade responsável por: coordenar o

deveriam ser lotados, nas 24 Varas Trabalhistas instaladas da

Serviço de Informação ao Cidadão (SIC); gerir os pedidos de

Região Judiciária, 70 servidores dessa especialidade.

1.2.5.

acesso à informação (Ato Presi n.º54/2012); e coordenar a

SERVIDORES QUE EXERCEM A FUNÇÃO DE EXECUÇÃO DE

tramitação das sugestões encaminhadas pelos servidores visando

MANDADOS AD HOC. O TRT da 17ª Região não possui servidor

ao aprimoramento das atividades de apoio administrativo e judiciário

designado para o encargo de oficial de justiça

ad hoc. 1.2.6.

(Ato Presi n.º99/2012). Em 14/11/14, houve alteração do art. 200 do

QUANTITATIVO DE HABITANTES POR JUIZ. Conforme disposto

Regimento Interno do Tribunal Regional para estabelecer que a

no site do IBGE, o senso demográfico de 2010 aponta 3.514.952

função de Ouvidor e de Vice-Ouvidor passasse a ser exercida por

pessoas residentes no estado do Espírito Santo. Dessa forma, tem-

Desembargador eleito pela maioria do Tribunal Pleno, na mesma

se em média 51.690 habitantes por magistrado (considerando o

sessão de eleição dos novos dirigentes do Tribunal, para mandato

total de Desembargadores (12) e Juízes (56)); 292.912 habitantes

de 2 anos, permitida a recondução. Estabeleceu-se, ainda, que os

por desembargador (considerando o total de 12 Desembargadores);

Desembargadores no exercício de cargos de Direção do Tribunal

146.456 habitantes por Juiz Titular (considerando o total de 24

não são elegíveis para os cargos de Ouvidor e Vice-Ouvidor

Juízes Titulares de Vara do Trabalho); 109.842 habitantes por Juiz

(Emenda Regimental nº 16/2014). Assim, em 19/11/14, o Tribunal

Substituto (considerando o total de 32 Juízes do Trabalho

Pleno realizou a primeira eleição para as funções de Ouvidor e Vice

Substitutos); e 62.767 habitantes por Juiz (considerando o total de

-Ouvidor, para o biênio 2015/2017, tendo sido eleitas as

Juízes Titulares (24) e Juízes Substitutos (32)).

1.2.7.

Desembargadoras Wanda Lúcia Costa Leite França Decuzzi,

QUANTITATIVO DE CARGOS EM COMISSÃO E FUNÇÕES

Ouvidora, e Claudia Cardoso de Souza, Vice-Ouvidora (Resolução

COMISSIONADAS. No segundo grau, há 34 cargos em comissão e

Administrativa nº 115/14). Na sessão do Tribunal Pleno do dia

263 funções comissionadas, enquanto na primeira instância existem

23/09/15 foi eleito o Desembargador Mário Ribeiro Cantarino Neto,

25 cargos em comissão e 214 funções comissionadas (fonte:

como Vice-Ouvidor, em substituição à Desembargadora Cláudia

TRT17). As 536 FCs/CJs equivalem a 75,8% do quantitativo de

Cardoso de Souza (Resolução Administrativa nº 092/15). Durante o

cargos efetivos (707), não atendendo, portanto, ao art. 2º da

ano de 2015 foram registradas 2.255 manifestações recebidas, com

Resolução CSJT nº 63/2010: “Na estrutura dos Tribunais Regionais

média de, aproximadamente, 187,92 atendimentos por mês. O tipo

do Trabalho, o número de cargos em comissão e funções

de manifestação mais frequente foi a solicitação de informação

comissionadas deve corresponder a, no máximo, 70% do

(84,30%), seguida da queixa (13,30%), da denúncia (1,37%), do

quantitativo de cargos efetivos do órgão”. 1.2.8. SERVIDORES

elogio (0,71%), da sugestão (0,27%) e da crítica (0,04%). Os meios

NÃO PERTENCENTES ÀS CARREIRAS JUDICIÁRIAS

de comunicação mais utilizados foram: a) telefônico (66,83%),

FEDERAIS. O TRT da 17ª Região contava, em fevereiro de 2016,

incluído o serviço 0800 (3,06%); b) e-mail e formulário eletrônico

com 7 servidores não pertencentes às carreiras judiciárias federais

(30,87%), incluído o canal “fale conosco” (2,84%); c) atendimento
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pessoal (2,22%); e d) correspondência (0,09%). As urnas de coleta,

prestados de modo permanente por policiais e bombeiros militares,

anteriormente disponibilizadas como meio de contato com a

nos moldes previstos na Resolução CNJ nº 148/2012. Registre-se

Ouvidoria, foram retiradas em julho de 2014, em razão da pouca

que o Tribunal possui contrato com a empresa SVA – Segurança e

utilização pelo público, da dificuldade na disponibilização de

Vigilância Armada Eireli (Contrato n.º 33/2015) para fornecimento de

formulários impressos, recolhimento das manifestações depositadas

serviços de vigilância armada nas unidades do Tribunal (Fóruns e

e posterior repasse à Ouvidoria, e em virtude, também, da

Varas do Trabalho), localizadas na Capital e no Interior. O Edifício

disponibilização de diversos outros meios de contato com o setor,

Castelo Branco, onde fica localizada a sede do Tribunal, também

igualmente acessíveis, porém mais céleres e eficientes, como o

conta com serviços de vigilância armada fornecida pela Caixa

serviço 0800, o formulário eletrônico, o correio eletrônico e o

Econômica Federal, proprietária do referido edifício, em razão da

telefone. Em 2015, em decorrência da atuação da Ouvidoria ou de

cessão de uso de espaço físico para funcionamento da Segunda

manifestações apresentadas ao setor, foram apresentadas as

Instância do Regional. O Tribunal conta, ainda, como mecanismo de

seguintes sugestões: a) À Direção-Geral: foi informado o

vigilância, com câmaras de monitoramento instaladas em todas as

recebimento de diversos telefonemas e e-mails de

suas Unidades, para monitorar a entrada e saída de suas

manifestantes solicitando esclarecimentos quanto à veracidade das

instalações, além de detectores de metais na entrada do Edifício

mensagens eletrônicas recebidas, em nome do Tribunal Regional

Vitória Park, onde ficam localizadas as Varas do Trabalho da

do Trabalho, contendo intimação e solicitando a confirmação

Capital. 1.2.12. CRIAÇÃO DE COMITÊ GESTOR REGIONAL DA

eletrônica, sob pena de revelia. Como o número de

POLÍTICA NACIONAL DE ATENÇÃO PRIORITÁRIA AO 1º GRAU

questionamentos cresceu, sugeriu-se que fossem noticiados os

DE JURISDIÇÃO – RESOLUÇÃO Nº 194/2014 DO CNJ. O Comitê

esclarecimentos quanto ao fato, no portal deste TRT, para alertar e

Gestor Regional da Política Nacional de Atenção Prioritária ao

esclarecer o público externo em geral. A sugestão apresentada foi

Primeiro Grau de Jurisdição foi instituído pela Resolução

acolhida e, em consequência, fora publicado comunicado no Portal;

Administrativa nº 75/2014 do TRT. 1.2.13. INSTALAÇÕES FÍSICAS

b) Ao Núcleo de Comunicação Social: foram encaminhadas

DAS UNIDADES JUDICIÁRIAS E ADMINISTRATIVAS. O controle

sugestões com o objetivo de melhorar a identidade visual do portal

e a gestão do patrimônio imobiliário do Órgão são feitos mediante

do TRT, baseadas nas manifestações reiteradas recebidas pela

acompanhamento e alimentação das informações constantes no

Ouvidoria, principalmente, do público externo, e, também,

Registro Imobiliário Patrimonial (RIP - imóvel e utilização), fornecido

sugestões baseadas na dificuldade que os servidores da Ouvidoria

pela Secretaria de Patrimônio da União - SPU, e, também, mediante

encontravam ao buscar informações, para serem prestadas ao

processos físicos – Matérias Administrativas (MA) - específicos para

público: b.1) criar um link específico e destacado, que compile as

cada imóvel, nos quais os dados históricos dos bens são

informações e acessos às guias da Justiça do Trabalho (guia de

consolidados. Os imóveis em uso pelo TRT são, em sua maioria,

depósito judicial, depósito recursal - GFIP e custas e emolumentos-

prédios próprios. Contudo, dos dezessete imóveis em uso pelo TRT,

GRU); b.2) incluir o link "Acesso à Informação", que abrange a

sete (41,1%) são alugados. A sede do TRT e a maioria dos setores

Transparência Pública e o Serviço de Informação ao Cidadão (este,

da área administrativa estão situadas no Edifício Castelo Branco na

coordenado pela Ouvidoria, cujas respectivas informações estão

Capital do Estado. Segundo informa o TRT, está em andamento a

inseridas no link "Ouvidoria"). Sugeriu-se o agrupamento das

construção de edifício que abrigará a futura sede do Tribunal, com

informações (conforme sites da OGU, TST, CSJT etc.); b.3) incluir

estimativa de conclusão em quarenta meses. 1.2.13. BOAS

os Atos Presi Secor no link "Normas Internas", pois a Ouvidoria

PRÁTICAS. a)inclusão dos processos sentenciados em pauta para

recebe muitas solicitações de informações referentes à suspensão

tentativa de conciliação antes do início do prazo recursal; b)

de prazos, assunto, em regra, regulamentado por meio dos Atos

instituição, desde agosto de 2008, especificamente na 1.ª Vara do

Presi Secor; b.4) destacar a informação "Horários de Atendimento

Trabalho de Guarapari, do “Dia Permanente de Conciliação”,

ao Público", inserido atualmente no link "Tribunal"; b.5) destacar

objetivando a realização de audiências de conciliação na segunda

as informações referentes a leilões judiciais, já que é de

sexta-feira de cada mês; e c) implementação pelo TRT da Semana

grande interesse para o Judiciário extinguir as execuções, e o

Regional de Conciliação, com o slogan “Conciliar: a melhor

leilão é ato de grande auxílio neste objetivo. 1.2.10. SERVIÇOS DE

solução”, visando elevar as estatísticas de acordo em audiência de

SEGURANÇA E ASSESSORAMENTO POR POLICIAIS E

conciliação. 1.2.15. POLÍTICA AFIRMATIVA: O Tribunal Regional

BOMBEIROS MILITARES – RES. 148/2012 DO CNJ. O Tribunal

do Trabalho do Espírito Santo, seguindo a orientação emanada do

Regional não se utiliza de serviços de segurança e assessoramento

Conselho Nacional de Justiça, por intermédio da Resolução nº 201
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de 03/03/2015, que dispõe sobre a criação e competências das

Regional do Trabalho da 17ª Região que, ao instituir a Comissão de

unidades ou núcleos socioambientais nos órgãos e conselhos do

Responsabilidade Socioambiental visando a implementação do

Poder Judiciário e implantação do respectivo Plano de Logística

Plano de Logística Sustentável, demonstra estar na vanguarda das

Sustentável, instituiu, no âmbito do Tribunal, a Comissão

iniciativas sustentáveis, preservando e valorizando o meio

Permanente de Política e Gestão Ambiental, com apoio nas

ambiente. 2. SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE

seguintes normas: Decreto da Presidência da República nº 5.940,

INFORMAÇÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIÁRIAS DA

art. 5º, de 25 de outubro de 2006 – que institui a separação dos

JUSTIÇA DO TRABALHO – E-GESTÃO. 2.1. ATENDIMENTO À

resíduos recicláveis descartados pelos órgãos e entidades da

CONSOLIDAÇÃO DOS PROVIMENTOS DA CORREGEDORIA-

administração pública federal direta e indireta, na fonte geradora, e

GERAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO.

a sua destinação às associações e cooperativas dos catadores de

Gerenciamento de Informações Administrativas e Judiciárias da

materiais recicláveis, e dá outras providências; Recomendação nº

Justiça do Trabalho - e-Gestão é ferramenta eletrônica de apoio

11/2007 do CNJ, que recomenda a adoção de política ambiental;

destinada a disponibilizar aos usuários acesso às informações

Portaria TRT 17ª PRESI nº 687/2007, que designa membros para

relativas à estrutura administrativa e ao exercício da atividade

Comissão de Coleta Seletiva; Ato TRT 17ª PRESI Nº 55/2008, que

judiciária dos órgãos do Judiciário do Trabalho de primeiro e

institui no âmbito do TRT o dia do descarte; Ato TRT 17ª PRESI Nº

segundo graus. Atualmente, consiste em ferramenta imprescindível

56/2008, que implantou o “Programa de Combate ao Desperdício de

de que dispõem o Corregedor-Geral e os Corregedores Regionais

Energia Elétrica”; e Ato TRT 17ª PRESI Nº 67/2008, que instituiu a

para o controle estatístico-processual do movimento judiciário e da

Comissão Permanente de Política e Gestão Ambiental. Um dos

atuação jurisdicional dos 1º e 2º graus da Justiça do Trabalho. O

objetivos centrais da criação da Comissão Permanente de Política e

Sistema e-Gestão é regido pelos princípios da obrigatoriedade e da

Gestão Ambiental é a implantação do Plano de Logística

presunção da veracidade das informações disponibilizadas, sendo

Sustentável – PLS, que propõe, dentre outros, contemplar ações

de responsabilidade dos presidentes dos tribunais regionais do

que visam o aperfeiçoamento contínuo da qualidade do gasto

trabalho a fidedignidade das informações estatísticas

público, com o uso sustentável de recursos naturais e bens

disponibilizadas no Sistema e-Gestão (art. 133 da Consolidação dos

públicos; a redução do impacto negativo das atividades do órgão no

Provimentos da Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho). Para a

meio ambiente com a adequada gestão dos resíduos gerados; a

melhoria contínua do sistema, os presidentes dos tribunais regionais

promoção das contratações sustentáveis; a sensibilização e

do trabalho deverão instituir comitês gestores regionais para

capacitação do corpo funcional. O Plano de Logística Sustentável –

receberem as orientações do Comitê Gestor Nacional quanto às

PLS contempla o plano de ação para cada um dos temas

regras para a coleta e disponibilização das informações, as quais

determinados na Resolução supracitada, que trata da criação e

serão repassadas aos respectivos tribunais regionais do trabalho e

competências das unidades ou núcleos socioambientais nos

varas do trabalho da região. O comitê gestor regional do sistema e-

tribunais brasileiros bem como prevê a implantação de um plano na

Gestão será coordenado, preferencialmente, por desembargador e

área da logística sustentável. Dentre as práticas de

deverá ter composição multidisciplinar, contando com, pelo menos,

sustentabilidade, racionalização e consumo consciente de materiais

um juiz de 1º grau e por servidores afetos às áreas de tecnologia da

e serviços, estão especificamente elencados o uso eficiente de

informação, de estatística, de pessoal e de negócio judicial de 1º e

insumos e materiais considerando, inclusive, a implantação do PJe

2º graus (art. 135, § 1º, da Cons.Prov.CGJT). O comitê regional

e a informatização dos processos e procedimentos administrativos,

reunir-se-á mensalmente para, entre outras ações, corrigir eventuais

energia elétrica, gestão de resíduos, qualidade de vida no ambiente

inconsistências nos dados remetidos ao TST, retratadas nos

de trabalho, sensibilização e capacitação contínua do corpo

relatórios da pasta denominada “Relatórios de Detalhamento de

funcional, força de trabalho auxiliar e, quando for o caso, de outras

Erros” do Sistema e-Gestão, e encaminhará ao Comitê Gestor

partes interessadas, contratações sustentáveis, compreendendo,

Nacional do Sistema e-Gestão a respectiva ata (art. 135, § 2º, da

pelo menos, obras, equipamentos, combustível, serviços de

Cons.Prov.CGJT). No que diz respeito ao § 1º do Art. 135, o comitê

vigilância, de limpeza, de telefonia, de processamento de dados, de

gestor regional do Sistema e-Gestão, no TRT da 17ª Região, é

apoio administrativo e de manutenção predial, deslocamento de

composto por 9 membros, estando, portanto, de acordo com a

pessoal, bens e materiais considerando todos os meios de

composição multidisciplinar de um magistrado de 2º grau, um Juiz

transporte, com foco na redução de gastos e de emissões de

de 1º grau e de servidores das áreas de tecnologia da informação,

substâncias poluentes. Deve ser louvada a iniciativa do Tribunal

de estatística e de pessoal: Desembargador do Trabalho José Luiz

O Sistema de
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Serafini (Coordenador), Juíza Auxiliar da Presidência Fátima Gomes

(média nacional: 83,3 dias; média entre os TRTs de pequeno porte*:

Ferreira, Juiz do Trabalho Luís Cláudio dos Santos Branco, Elielda

88,4 dias); Do recebimento para inclusão em pauta ao julgamento:

de Jesus Loureiro Souza (Secretaria Judiciária), Eneida França

33 dias (média nacional: 36,4 dias; média entre os TRTs de

Martinelli (Secretaria da 5ª VT de Vitória), Luciene Pandolfi

pequeno porte*: 29,7 dias); Da autuação ao julgamento do recurso:

(Técnico Judiciário), Luiz Carlos Goldner Junior (Secretaria de

92 dias (média nacional: 125,7 dias; média entre os TRTs de

Tecnologia da Informação e Comunicação), Valdir José de Sousa

pequeno porte*: 118,2 dias). - Carga de trabalho per capita dos

(Núcleo de Gestão Estratégica) e Wânya Gomes Pennaforte

Magistrados do TRT da 17ª Região em 2014 (fonte: e-Gestão):

(Secretaria da Corregedoria). No tocante ao § 2º do Art. 135, até o

Magistrados atuando em Turmas: 11; Média de servidores lotados

presente momento, foram enviadas 12 atas de reuniões do comitê

em gabinetes: 9,6; Estoque inicial por Magistrado: 270,5; Casos

gestor regional do Sistema e-Gestão. É importante registrar que os

novos por Magistrado: 1.078; Processos recebidos por Magistrado:

dados mensais estão sendo enviados dentro do prazo e dos

1.483,7; Carga de trabalho por Magistrado: 1.754,2; Processos

parâmetros de qualidade exigidos pelo comitê gestor nacional do e-

solucionados por Magistrado: 1.406,3; Resíduo processual para

Gestão. 2.2. SITUAÇÃO DAS REMESSAS. 2.2.1. PRIMEIRO

2015 por Magistrado: 322,6; Relação processos solucionados por

GRAU. No ano de 2015 e 2016, todas as remessas do e-Gestão

Magistrado/servidor de gabinete: 145,9. - Carga de trabalho per

foram aprovadas no 1º Grau. Tal aprovação, contudo, diz respeito

capita dos Magistrados do TRT da 17ª Região em 2015 (fonte: e-

somente aos dados do sistema legado, logo 24 remessas

Gestão): Magistrados atuando em Turmas: 11; Média de servidores

aprovadas por mês e somente aconteceu durante a correição

lotados em gabinetes: 9,5; Estoque inicial por Magistrado: 323,8;

ordinária. 2.2.2. SEGUNDO GRAU. Nos anos de 2014, 2015 e

Casos novos por Magistrado: 1.196,8; Processos recebidos por

2016, todas as remessas mensais estão aprovadas. Tal aprovação,

Magistrado: 1.655,2; Carga de trabalho por Magistrado: 1.979;

3.

Processos solucionados por Magistrado: 1.501,6; Resíduo

contudo, aconteceu durante a correição ordinária.

MOVIMENTAÇÃO PROCESSUAL, ARRECADAÇÃO, DESPESAS

processual para 2016 por Magistrado: 454,5; Relação processos

E CUSTO DO PROCESSO. 3.1. MOVIMENTAÇÃO

solucionados por Magistrado/servidor de gabinete: 157,3. -

PROCESSUAL. 3.1.1 MOVIMENTAÇÃO PROCESSUAL NO 2º

Desempenho individual dos Desembargadores em 2014 (fonte:

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

CESTP/TST): Desembargadora Ana Paula Tauceda Branco

Estoque remanescente de 2013: 2.975; Casos novos: 11.858;

(recebidos: 1.863; julgados: 1.653; produtividade: 88,73%);

Processos recebidos: 16.321; Recursos e ações originárias

Desembargador Carlos Henrique Bezerra Leite (recebidos: 1.705;

julgados: 11.349; Processos solucionados: 15.469; Produtividade:

julgados: 1.500; produtividade: 87,98%); Desembargadora Carmem

94,8% (média nacional: 94,9%; média entre os TRTs de pequeno

Vilma Garisto (recebidos: 1.702; julgados: 1.497; produtividade:

porte*: 97,9%); Taxa de congestionamento: 19,8% (média nacional:

87,96%); Desembargadora Claudia Cardoso de Souza (recebidos:

24,1%; média entre os TRTs de pequeno porte*: 21,1%); Resíduo

1.427; julgados: 1.286; produtividade: 90,12%); Desembargador

processual para 2015: 3.562. - Movimentação processual em

Cláudio Armando Couce de Menezes (recebidos: 361; julgados:

2015 (fonte: e-Gestão): Estoque remanescente de 2014: 3.562;

271; produtividade: 75,07%); Desembargador Gerson Fernando da

Casos novos: 13.165; Processos recebidos: 18.207; Recursos e

Sylveira Novais (recebidos: 1.648; julgados: 1.461; produtividade:

ações originárias julgados: 12.356; Processos solucionados: 16.518;

88,65%); Desembargador Jailson Pereira da Silva (recebidos:

Produtividade: 90,7% (média nacional: 90,8%; média entre os TRTs

1.635; julgados: 1.469; produtividade: 89,85%); Desembargador

de pequeno porte*: 92,0%); Taxa de congestionamento: 24,1%

José Carlos Rizk (recebidos: 1.520; julgados: 1.367; produtividade:

(média nacional: 28,1%; média entre os TRTs de pequeno porte*:

89,93%); Desembargador José Luiz Serafini (recebidos: 1.484;

25,9%); Resíduo processual para 2016: 5.000. - Prazos médios em

julgados: 1.222; produtividade: 82,35%); Desembargador Lino Faria

2014 (fonte: e-Gestão): Da distribuição à restituição com visto do

Petelinkar (recebidos: 1.489; julgados: 1.208; produtividade:

relator: 33 dias (média nacional: 60,7 dias; média entre os TRTs de

81,13%); Desembargador Marcello Maciel Mancilha (recebidos: 67;

pequeno porte*: 63,9 dias); Do recebimento para inclusão em pauta

julgados: 45; produtividade: 67,16%); Desembargador Mário Ribeiro

ao julgamento: 27 dias (média nacional: 35,8 dias; média entre os

Cantarino Neto (recebidos: 532; julgados: 376; produtividade:

TRTs de pequeno porte*: 35,7 dias); Da autuação ao julgamento do

70,68%); Desembargadora Wanda Lúcia Costa Leite França

recurso: 73 dias (média nacional: 105,2 dias; média entre os TRTs

Decuzzi (recebidos: 1.646; julgados: 1.506; produtividade: 91,49%);

de pequeno porte*: 105,8 dias). - Prazos médios em 2015 (fonte: e

Juíza Convocada Sônia das Dores Dionísio (recebidos: 287;

-Gestão): Da distribuição à restituição com visto do relator: 50 dias

julgados: 374; produtividade: 130,31%). - Desempenho individual
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105,0% (média nacional: 89,9%; média dos TRTs de pequeno

Desembargadora Ana Paula Tauceda Branco (recebidos: 2.215;

porte*: 82,8%%); Taxa de congestionamento: 65,8% (média

julgados: 1.985 produtividade: 89,62%); Desembargador Carlos

nacional: 65,8%; média dos TRTs de pequeno porte*: 76,3%). -

Henrique Bezerra Leite (recebidos: 1.837; julgados: 1.662;

Fase de execução – 2015

produtividade: 90,47%); Desembargadora Carmem Vilma Garisto

remanescentes de 2014: 20.890; Execuções iniciadas e

(recebidos: 526; julgados: 436; produtividade: 82,89%);

desarquivadas: 13.557; Casos a executar: 34.447; Execuções

Desembargadora Claudia Cardoso de Souza (recebidos: 1.841;

encerradas: 12.629; Taxa de produtividade: 93,2% (média nacional:

julgados: 1.527; produtividade: 82,94%); Desembargador Cláudio

85,5%; média dos TRTs de pequeno porte*: 80,5%); Taxa de

Armando Couce de Menezes (recebidos: 14; julgados: 3;

congestionamento: 63,3% (média nacional: 72,1%; média dos TRTs

produtividade: 21,43%); Desembargador Gerson Fernando da

de pequeno porte*: 76,1%). * O TRT da 17ª Região é classificado

Sylveira Novais (recebidos: 1.956; julgados: 1.828; produtividade:

como tribunal de pequeno porte de acordo com a classificação

93,46%); Desembargador Jailson Pereira da Silva (recebidos:

adotada pelo CNJ no relatório “Justiça em números” de 2015. 3.2.

1.875; julgados: 1.597; produtividade: 85,17%); Desembargador

ARRECADAÇÃO. – 2014 (fonte: e-Gestão) - Recolhimentos

José Carlos Rizk (recebidos: 103; julgados: 160; produtividade:

previdenciários: R$ 48.093.854,53; Recolhimentos fiscais: R$

155,34%); Desembargador José Luiz Serafini (recebidos: 1.869;

5.344.049,06; Custas processuais: R$ 4.775.866,46; Emolumentos:

julgados: 1.669; produtividade: 89,30%); Desembargador Lino Faria

R$ 1.335,53; Total arrecadado: R$ 58.215.105,58.

Petelinkar (recebidos: 1.717; julgados: 1.025; produtividade:

Recolhimentos previdenciários: R$ 40.335.264,76; Recolhimentos

59,70%); Desembargador Marcello Maciel Mancilha (recebidos:

fiscais: R$ 4.620.916,55; Custas processuais: R$ 9.822.068,48;

1.690 julgados: 1.351; produtividade: 79,94%); Desembargador

Emolumentos: R$ 4.471,91; Total arrecadado: R$ 54.782.721,70.

Mário Ribeiro Cantarino Neto (recebidos: 945; julgados: 1.058;

No ano de 2015 as Varas do Trabalho da 17ª Região-ES

produtividade: 111,96%); Desembargadora Wanda Lúcia Costa

arrecadaram R$ 55.091.037,06, um decréscimo de 6,9% em relação

Leite França Decuzzi (recebidos: 1.661; julgados: 1.460;

ao ano de 2014, possivelmente causado pela arrecadação abaixo

produtividade: 87,90%); Juíza Convocada Sônia das Dores Dionísio

do esperado nos meses de agosto, setembro e outubro de 2015.

(recebidos: 722; julgados: 523; produtividade: 72,44%). Resíduo

Em janeiro de 2015 existe um valor atípico na arrecadação, devido

processual – situação em 31/03/2016

a um valor de custas processuais arrecadadas de R$ 5.528.457,70

(fonte: e-Gestão):

(fonte: e-Gestão): Execuções

- 2015 -

Pendentes de autuação: 27; Pendentes de remessa ao MPT: 2;

na 6ª VT de Vitória. Positivamente em relação ao seu grupo, a 17ª

Aguardando manifestação do MPT: 77; Pendentes de distribuição:

Região arrecadou mais que o dobro da média do grupo de pequeno

91; Pendentes de conclusão ao Relator: 456; Em estudo com o

porte, nos três anos avaliados. 3.3. VALORES PAGOS AOS

Relator: 1.100 (No prazo: 1.077; Prazo vencido: 4; Suspensos ou

RECLAMANTES. – 2014 (fonte e-Gestão) – Decorrentes de

sobrestados: 19); Em diligência: 47; Aguardando pauta: 1.266.

Execução: R$ 226.269.120,98; Decorrentes de acordo:

3.1.2. MOVIMENTAÇÃO PROCESSUAL NO 1º GRAU. - Fase de

119.071.721,86; Decorrentes de Pagamento espontâneo:

conhecimento – 2014 (fonte: e-Gestão): Estoque remanescente de

703,084,06; Total: R$ 346.043.927,44; – 2015 - Decorrentes de

2013: 19.290; Casos novos: 37.226; Processos recebidos: 37.612;

Execução: R$ 196.805.092,52; Decorrentes de acordo:

Processos solucionados: 34.547; Taxa de produtividade: 91,9%

137.983.234,84; Decorrentes de Pagamento espontâneo:

(média nacional: 92,5%; média dos TRTs de pequeno porte*:

4.313.741,28; Total: R$ 339.102.068,64. No ano de 2015 foram

95,7%); Taxa de congestionamento: 39,3% (média nacional: 32,6%;

pagos aos reclamantes R$ 339.102.068,64, um decréscimo de 2%

- Fase de

em relação ao ano de 2014. Existem dois valores atípicos para a 9ª

média dos TRTs de pequeno porte*: 28,8%).

conhecimento – 2015 (fonte: e-Gestão): Estoque remanescente de

VT de Vitória, em outubro de 2014 foram pagos aos reclamantes

2014: 18.735; Casos novos: 40.992; Processos recebidos: 41.485;

por acordo R$ 33.086.293,53 e em junho de 2015, R$

Processos solucionados: 36.196; Taxa de produtividade: 87,3%

28.310.112,36. Em relação ao grupo de pequeno porte, foram

(média nacional: 91,8%; média dos TRTs de pequeno porte*:

pagos aos reclamantes na 17ª Região mais que a média do grupo

92,4%); Taxa de congestionamento: 39,9% (média nacional: 36,1%;

nos três anos avaliados. 3.4. DESPESAS E CUSTO DO

média dos TRTs de pequeno porte*: 32,8%). - Fase de execução –

PROCESSO. (fonte: TRT da 17ª Região) - 2014 - Despesas da 17ª

2014 (fonte: e-Gestão): Execuções remanescentes de 2013: 28.262;

Região: R$ 251.967.975,86; Processos solucionados no 1º e no 2º

Execuções iniciadas e desarquivadas: 13.632; Casos a executar:

graus: 50.016; Custo médio do processo: R$ 5.037,74. – 2015 -

41.894; Execuções encerradas: 14.307; Taxa de produtividade:

Despesas da 17ª Região: R$ R$ 273.965.617,52; Processos
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solucionados no 1º e no 2º graus: 52.714; Custo médio do processo:

em pauta, 30 acordos homologados, totalizando R$ 1.569.761,29.

R$ 5.197,20. 4. CONCILIAÇÃO E MEDIAÇÃO. 4.1.

Assim, em 2015, foram realizadas conciliação exclusivamente pelo

CONCILIAÇÕES NO 1º GRAU – ANO DE 2014 (fonte e-Gestão):

Núcleo em 387 processos, 138 acordos homologados, alcançando a

Total de processos conciliados : 10.132; Processos solucionados:

importância de R$ 8.114.634,49. Verificou-se, ainda, que, em 2015,

34.547; Percentual de conciliação: 29,33% (média nacional:

a Juíza Márcia Frainer Miura Leibel formulou nova proposta de

39,57%; média dos TRTs de pequeno porte: 35,62%) - ANO DE

Resolução Administrativa, apensada à Matéria Administrativa nº

2015 (fonte e-Gestão): Total de processos conciliados: 9.773

809/2014, visando à reestruturação do Núcleo Permanente de

processos; Processos solucionados: 36.196, Percentual de

Métodos Consensuais de Solução de Conflitos, em substituição ao

conciliação: 27% (média nacional: 38,88%; média dos TRTs de

projeto anterior. 4.2.3. SEMANA REGIONAL DE CONCILIAÇÃO –

pequeno porte: 34,78%). 4.2. INICIATIVAS DE CONCILIAÇÃO .

TRT: Em 2014, na Semana Regional de Conciliação - TRT, evento

4.2.1. JUÍZO CONCILIATÓRIO EM RECURSO DE REVISTA. A

anual promovido pelo Núcleo Permanente de Métodos Consensuais

partir do Ato TRT 17ª PRESI nº 89/2012, de 05/10/2012, instituiu-se

de Soluções de Conflitos, com o Slogan “Conciliar: a melhor

o Juízo Conciliatório em Recurso de Revista no âmbito do Tribunal

solução”, foram atendidas 1.022 pessoas e homologados 177

Regional do Trabalho da 17ª Região, visando à tentativa de

acordos em 491 audiências de conciliação realizadas nas 1ª e 2ª

composição de processos pendentes de admissibilidade em

instâncias, pelo Núcleo e pela grande maioria das Varas do

Recurso de Revista. 4.2.2. NÚCLEO PERMANENTE DE

Trabalho, alcançando a soma de R$ 4.306.547,78. Em 2015, foram

MÉTODOS CONSENSUAIS DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS : O

realizadas exclusivamente pelo Núcleo 110 audiências de

Ato TRT 17.ª PRESI nº 150/2013, de 05/09/2013, estabeleceu

conciliação no 1º e 2º Graus de Jurisdição, com a inclusão de 110

competência à Desembargadora Ana Paula Tauceda Branco –

processos em pauta, abrangendo um total de 46 acordos

Presidente do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de

homologados, alcançando a importância de R$ 5.486.858,74. No 1º

Solução de Conflitos, para atuar em qualquer atividade judicial

Grau de Jurisdição foram realizadas 74 audiências de conciliação,

conciliatória. Atualmente o Núcleo promove tentativas de

39 acordos homologados, perfazendo o total de R$ 5.326.922,72.

conciliação apenas em processos físicos, tendo à sua disposição

No 2º Grau de Jurisdição foram realizadas 36 audiências de

uma única servidora. Empreende diversas tentativas de conciliação

conciliação, 07 acordos homologados, alcançando a soma de R$

nas ações de 2.º grau, nas ações em sede de Recurso de Revista,

159.936,02. 4.2.4. SEMANA NACIONAL DA EXECUÇÃO – CSJT .

e, ainda, nos processos de 1ª grau em suas diversas fases

Promovida anualmente pelo Conselho Superior da Justiça do

processuais. O Núcleo recebe pedidos de solicitação de pauta por

Trabalho - CSJT, o resultado do evento, em 2014, alcançou 100

meio de e-mail, de petições protocolizadas pelos patronos de

acordos em 108 audiências realizadas, com 456 pessoas atendidas,

empresas que desejem quitar seus débitos por meio de pautas

totalizando o valor de R$ 1.264.104,07. 4.2.5. SEMANA NACIONAL

concentradas de conciliação e do envio espontâneo de processos

DE CONCILIAÇÃO TRABALHISTA – CSJT. A Semana Nacional

pelas unidades judiciárias. O Núcleo apresentou resultados

de Conciliação Trabalhista, evento instituído pelo Conselho Superior

satisfatórios nas audiências promovidas nos 1º e 2º Graus de

da Justiça do Trabalho - CSJT, por meio do Ato CSJT.GP.SG nº

Jurisdição. Em 2014, no 1º Grau de Jurisdição, os resultados

272, de 23/09/2014, no âmbito dos órgãos da Justiça do Trabalho

obtidos em audiências realizadas somente pelo Núcleo importaram

de 1º e 2º Graus, visa implementar medidas de celeridade

em 354 processos em pauta, 146 acordos homologados, totalizando

processual e aprimorar meios consensuais de conflitos. Em 2015,

R$ 4.885.701,55. No 2º Grau de Jurisdição, os resultados obtidos

foram designadas pelo Núcleo de Conciliação 132 audiências em

em audiências realizadas pelo Núcleo importaram em 213

processos do 1º e 2º Graus. Desse total, 116 audiências foram

processos em pauta, 64 acordos homologados, totalizando R$

realizadas com um total de 503 pessoas atendidas. Somente o

9.258.778,20. Em conclusão, em 2014, foram realizadas conciliação

Núcleo de Conciliação homologou 55 acordos, no valor total de R$

exclusivamente pelo Núcleo em 567 processos, com 210 acordos

1.500.000,00. O resultado final dos processos que tiveram

homologados, alcançando a importância de R$ 14.144.479,75. Em

audências designadas pelo Núcleo e dos processos incluídos em

2015, no 1º Grau de Jurisdição, os resultados obtidos em

pauta pelas Varas do Trabalho do interior e da Capital alcançou o

audiências realizadas somente pelo Núcleo importaram em 271

valor de R$ 3.211.521,73. 4.2.6. SEMANA NACIONAL DE

processos em pauta, 108 acordos homologados, totalizando R$

CONCILIAÇÃO – CNJ. Promovida anualmente pelo Conselho

6.544.873,20. No 2º Grau de Jurisdição, os resultados obtidos em

Nacional de Justiça – CNJ, com o intuito de informar que “conciliar é

audiências realizadas pelo Núcleo importaram em 116 processos

o melhor caminho”. Em 2014, no 1º Grau de Jurisdição foram
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incluídos 57 processos em pauta, totalizando 20 acordos

Encontro Nacional do Poder Judiciário). 5.3. META 6 - Julgar

homologados, perfazendo o total de R$ 667.092,54. No 2º Grau de

quantidade maior de processos de conhecimento do que os

Jurisdição foram incluídos 54 processos em pauta, totalizando 20

distribuídos no ano corrente: Perspectiva Processos Internos -

acordos homologados, perfazendo R$ 1.234.848,64. Em 2015, o

Assegurar a celeridade e a produtividade na prestação jurisdicional -

evento contou com a inclusão de processos incluídos em pauta nas

Indicador: Índice de Processos Julgados (IPJ). No âmbito do TRT

1ª e 2ª Instâncias de Jurisdição. O resultado foi de 22 acordos

da 17ª Região foram distribuídos 54.381 processos e foram julgados

homologados nas 1ª e 2ª instâncias, totalizando o valor de R$

48.432 processos. O resíduo foi de 5.949 processos e o Índice de

2.163.046,58. Na 1ª instância, 29 processos foram incluídos em

Processos Julgados (IPJ) foi de 89,06%. Meta NÃO cumprida

pauta e houve 13 acordos homologados, perfazendo um total de R$

(fonte: Sigest) (A meta 6 do Plano Estratégico da Justiça do

701.146,58. Na 2ª instância, 09 acordos foram homologados,

Trabalho equivale à Meta Nacional 1 do Poder Judiciário, aprovada

totalizando o valor de R$ 1.461.900,00. 4.2.7. MEDIAÇÃO. Por

no VIII Encontro Nacional do Poder Judiciário). 5.4. META 7 -

iniciativa da Desembargadora Ana Paula Tauceda Branco, que em

Identificar e julgar, até 31/12/2015, pelo menos 90% dos

2013 assumiu a Presidência do Núcleo Permanente de Métodos

processos distribuídos até 31/12/2013, nos 1º e 2º graus:

Consensuais de Solução de Conflitos, foi disponibilizado aos

Perspectiva Processos Internos - Assegurar a celeridade e a

sindicatos e às empresas a possibilidade de requererem, por escrito

produtividade na prestação jurisdicional – Indicador: Índice de

ou e-mail institucional, o procedimento da mediação, com objetivo

Processos Antigos (IPA). No âmbito do TRT da 17ª Região a meta

de auxiliar os interessados na composição, antecipando-se ao

era julgar 19.612 processos distribuídos até 31/12/2013 e foram

ajuizamento de dissídios coletivos, evitando-se transtornos a um

julgados 20.834 processos. O Índice de Processos Antigos (IPA) foi

grande número de categorias e à sociedade, considerando a

de 95,61%. Meta cumprida (fonte: Sigest) (A meta 7 do Plano

possibilidade de deliberação pela greve dos trabalhadores

Estratégico da Justiça do Trabalho equivale à Meta Nacional 2 do

envolvidos na controvérsia. Em 2014, foram 10 requerimentos, com

Poder Judiciário, aprovada no VIII Encontro Nacional do Poder

01 conflito pacificado. Em relação aos demais requerimentos não

Judiciário). 5.5. META 8 - Identificar e julgar, até 31/12/2015, as

houve a audiência de mediação pelos seguintes motivos: auto-

ações coletivas distribuídas até 31/12/2012 no 1º grau e até

composição, força-maior ou ausência de interesse no

31/12/2013 no 2º grau: Perspectiva Processos Internos - Assegurar

prosseguimento do pedido. 5. METAS DA JUSTIÇA DO

a celeridade e a produtividade na prestação jurisdicional –

TRABALHO 2015 (Plano Estratégico da Justiça do Trabalho

Indicador: Índice de Ações Coletivas Julgadas (IACJ). 5.5.1. 1º

2015-2020). 5.1. META 4 - Reduzir o prazo médio na 2ª instância,

Grau: No âmbito do TRT da 17ª Região a meta era julgar as 412

em relação ao ano base 2014: Perspectiva Processos Internos -

ações coletivas distribuídas até 31/12/2012 e foram julgadas as 412

Assegurar a celeridade e a produtividade na prestação jurisdicional -

ações. O Índice de Ações Coletivas Julgadas (IACJ) foi de 100%.

Tempo Médio de Duração do Processo - 2ª Instância (TMDP2). A

Meta cumprida (fonte: Sigest). 5.5.2. 2º Grau: No âmbito do TRT da

meta estabelecida para o TRT da 17ª Região era de que o Tempo

17ª Região a meta era julgar as 10 ações coletivas distribuídas até

Médio de Duração do Processo no 2º Grau fosse igual ou inferior a

31/12/2013 e foram julgadas as 10 ações. O Índice de Ações

161 dias. O resultado acumulado (TMDP2) foi de 156 dias. Meta

Coletivas Julgadas (IACJ) foi de 100%. Meta cumprida (fonte:

cumprida (fonte: Sigest) (A meta 4 equivale à meta específica da

Sigest). (A meta 8 do Plano Estratégico da Justiça do Trabalho

Justiça do Trabalho “Reduzir o tempo médio de duração do

equivale à Meta Nacional 6 do Poder Judiciário, aprovada no VIII

processo – 2º grau”, aprovada no VIII Encontro Nacional do Poder

Encontro Nacional do Poder Judiciário). 5.6. META 9 - Aumentar o

Judiciário). 5.2. META 5 - Reduzir o prazo médio na 1ª instância,

Índice de Conciliação na Fase de Conhecimento, em relação à

em relação ao ano base 2014: Perspectiva Processos Internos -

média do biênio 2013/2014, em 10 pontos percentuais, até 2020:

Assegurar a celeridade e a produtividade na prestação jurisdicional -

Perspectiva Processos Internos - Estimular a conciliação e as

Tempo Médio de Duração do Processo – Fase de Conhecimento -

soluções alternativas de conflito – Indicador: Índice de Conciliação –

1ª Instância (TMDP1c). A meta estabelecida para o TRT da 17ª

Fase de Conhecimento (ICONc). Em 2013/2014, as Varas do

Região era de que o Tempo Médio de Duração do Processo no 1º

Trabalho do TRT da 17ª Região solucionaram por conciliação

Grau fosse igual ou inferior a 174 dias. O resultado acumulado

31,71% do total de processos solucionados. Dessa forma, a meta

(TMDP1c) foi de 205 dias. Meta NÃO cumprida (fonte: Sigest) (A

estabelecida para 2015 era atingir o índice de 32,71%. Todavia, o

meta 5 equivale à meta específica da Justiça do Trabalho “Reduzir

Índice de Conciliação – Fase de Conhecimento (ICONc) foi de 27%.

o tempo médio de duração do processo – 1º grau”, aprovada no VIII

Meta NÃO cumprida (fonte: Sigest) (A meta 9 equivale à meta
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específica da Justiça do Trabalho “Aumentar a conciliação na fase

parcialmente): 1.093; Taxa de reforma do RR: 57,6% (média

de conhecimento”, aprovada no VIII Encontro Nacional do Poder

nacional: 64,9%; média entre os TRTs de pequeno porte*: 63%);

Judiciário). 5.7. META 10 - Identificar e reduzir em 10% o acervo

Agravos de instrumento em recurso de revista julgados: 2.656;

dos dez maiores litigantes em relação a 2014:

AIRR providos: 156; Taxa de reforma do AIRR: 5,9% (média

Perspectiva

Processos Internos - Gerir as demandas repetitivas e os grandes

nacional: 7,9%; média entre os TRTs de pequeno porte*: 7,8%). Em

litigantes – Indicador: Índice de Concentração de Processos dos

2015, o percentual de recursos de revista não admitidos, 69,7%,

Maiores Litigantes (ICP). Em 31/12/2014, o total de processos dos

ficou abaixo da média nacional de 83,8%. No mesmo período,

10 maiores litigantes somado ao que foi distribuído em 2015 era de

55,5% dos agravos de instrumento do Tribunal Regional foram

9.784 processos. O número de processos dos 10 maiores litigantes

encaminhados ao TST, ficando abaixo da média nacional de 61,9%.

a serem julgados para atingir a meta de 2015 era de 6.412

Todavia, 1.289 processos ainda estavam pendentes de juízo de

processos. O número de processos dos 10 maiores litigantes

admissibilidade pela Presidência do Tribunal Regional. No ano de

julgados em 2015 foi de 6.801 processos. Portanto, o Índice de

2015, observa-se que a taxa de reforma pelo TST das decisões

Concentração de Processos dos Maiores Litigantes (ICP) foi de

proferidas pelo Tribunal Regional nos recursos de revista ficou em

113,03%. Meta cumprida (fonte: Sigest) (A meta 10 do Plano

57,6% contra uma média nacional de 64,9%. De igual modo, a taxa

Estratégico da Justiça do Trabalho equivale à Meta Nacional 7 do

de reforma nos agravos de instrumento foi de 5,9%, portanto, bem

Poder Judiciário, aprovada no VIII Encontro Nacional do Poder

abaixo da média no País que foi de 7,9%. 6.3. INCIDENTES DE

Judiciário). 5.8. META 11 - Baixar mais processos do que as

UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA (Lei 13.015/2014):

execuções iniciadas no período: Perspectiva Processos Internos -

(Fonte: Banjur – TST; e TRT da 17ª Região/ES) Suscitados pelo

Impulsionar as execuções trabalhistas e fiscais – Indicador: Índice

TST ao TRT em 2014: 0. Suscitados pelo TRT em 2014: 0.

de Execução (IE). O número de processos de execução iniciados

Suscitados pelo TST ao TRT em 2015: 10. Suscitados pelo TRT em

em 2015 no TRT da 17ª Região foi 12.501 processos. Foram

2015: 3. Suscitados pelo TST ao TRT e Solucionados em 2015: 1.

baixados 12.554 processos de execução em 2015. Portanto, o

Suscitados pelo TRT e Solucionados em 2015: 1. Suscitados pelo

Índice de Execução (IE) foi de 100,42%. Meta cumprida (fonte:

TST ao TRT em 2016: 1. Suscitados pelo TRT em 2016: 13.

Sigest) (A meta 11 do Plano Estratégico da Justiça do Trabalho

Suscitados pelo TST ao TRT e Solucionados em 2016: 3.

equivale à Meta Nacional 5 do Poder Judiciário, aprovada no VIII

Suscitados pelo TRT e Solucionados em 2016: 2.

Encontro Nacional do Poder Judiciário. 6. RESPONSABILIDADE

PRECATÓRIOS E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR (RPV).

INSTITUCIONAL. 6.1. RECURSOS DE REVISTA. Recursos de

7.1. NORMAS INTERNAS. As questões referente aos precatórios e

revista em 2014 (fonte: e-Gestão): Recursos de revista interpostos:

às requisições de pequeno valor estão disciplinadas no Provimento

6.574; RR despachados: 6.837; RR admitidos: 2.944; Taxa de

TRT.17.ª SECOR. nº 01/2005. 7.2. JUÍZO AUXILIAR DE

admissibilidade do recurso de revista: 43,1% (média nacional:

CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS. O Tribunal Regional do

20,8%; média entre os TRTs de pequeno porte*: 20,5%); AIRR

Trabalho de 17ª Região instituiu o Juízo Auxiliar de Conciliação de

interpostos: 2.331. - Recursos de revista em 2015 (fonte: e-

Precatórios por meio do Ato PRESI nº 234/2005. Com o Ato PRESI

Gestão): Recursos de revista interpostos: 6.464; RR despachados:

SECOR nº 208/2011 foi designado o Juiz Luiz Eduardo Soares

5.559; RR admitidos: 1.399; Taxa de admissibilidade do recurso de

Fontenelle como Juiz Auxiliar de Conciliação de Precatórios,

revista: 25,2% (média nacional: 12,1%; média entre os TRTs de

mantido na designação por meio do Ato PRESI SECOR nº

pequeno porte*: 13,0%); AIRR interpostos: 2.153. 6.2. REFORMA

009/2012. Posteriormente, o Ato PRESI SECOR nº 009/2016

DE DECISÕES PELO TST. Reforma de decisões pelo TST em

designou a Juíza Denise Alves Tumoli Ferreira como Juíza Auxiliar

2014: (fonte: Sistema de Apoio à Decisão - TST): Recursos de

de Conciliação de Precatórios. O Juízo Auxiliar funciona junto ao

revista julgados: 2.324; RR providos (ainda que parcialmente):

Núcleo de Precatórios (NUPREC), criado em 2010, atualmente

1.310; Taxa de reforma do RR: 56,4% (média nacional: 69,5%;

denominado Núcleo de Precatórios e de Pesquisa Patrimonial

média entre os TRTs de pequeno porte*: 69,7%); Agravos de

(NUPREP), de, onde recebe suporte para cumprimento das

instrumento em recurso de revista julgados: 2.714; AIRR providos:

negociações entabuladas, bem como para agendamento de futuras

128; Taxa de reforma do AIRR: 4,7% (média nacional: 7,3%; média

audiências que porventura vierem a ocorrer. A partir de 2015, o

entre os TRTs de pequeno porte*: 7,6%). Reforma de decisões

NUPREP tornou-se responsável também pela expedição dos

pelo TST em 2015 : (fonte: Sistema de Apoio à Decisão - TST):

Ofícios Precatórios, tarefa antes de responsabilidade das Varas do

Recursos de revista julgados: 1.898; RR providos (ainda que

Trabalho. Desta forma, ao receber os autos oriundos dos órgãos de

7.
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1ª instância, é feita uma minuciosa análise de todo o processo,

correção de todos os saques dos alvarás expedidos é que o sistema

visando sanar quaisquer irregularidades antes da expedição dos

é informado da quitação, e, portanto, da “baixa” do precatório,

Ofícios Precatórios, no intuito de evitar-se qualquer prejuízo às

quando passa a constar como formalmente pago. Tratando-se em

partes, bem como objetivando maior celeridade processual no

grande parte de precatórios antigos há muita dificuldade em se

momento do pagamento. Nesta tarefa, arca ainda com o controle do

encontrar determinados beneficiários, sendo certo que alguns

envio dos autos ao Ministério Público para emissão de parecer e

mudaram de Estado, faleceram ou têm os endereços atuais

sua devolução. Da mesma forma, é responsabilidade do NUPREP o

desconhecidos. Essas pendências exigem diligências adicionais,

controle de informações relativo aos precatórios existentes,

como procedimentos de habilitação (falecidos) e outras destinadas

cabendo ao Juízo Auxiliar de Precatórios, além da designação de

à localização dos beneficiários vivos (INFOJUD), impedindo a

audiências de conciliação, a apreciação de matérias controvertidas

tramitação de quitação. Por outro lado, os entes públicos que

que surgem nos autos dos processos como, por exemplo, as

permanecem no Regime Comum são informados dos ofícios

habilitações de herdeiros dos exequentes falecidos, divergências

precatórios no início do mês de julho de cada ano, e devem incluir

acerca de honorários advocatícios sucumbenciais, Previdência

no orçamento do ano seguinte e quitar os precatórios até o mês de

Social, Imposto de Renda, além de elaboração de minuta de

dezembro, condição que, se não for cumprida, torna os precatórios

despachos ao Desembargador Presidente referentes aos agravos

em atraso (fora do prazo). Atualmente, os seguintes entes públicos

regimentais e recursos ordinários. O Juízo Auxiliar atua, também, na

submetidos ao Regime Comum se encontram com precatórios

revisão de precatórios para análise de possíveis erros materiais

vencidos: Município de Afonso Cláudio, valor de R$ 436.349,70;

existentes nos cálculos. Nos anos de 2014/2015 foram expedidos

Município de Anchieta, valor de R$ 236.637,00; Município de Atílio

cerca de 10.120 alvarás, 886 ofícios, 1.292 ofícios precatórios e 78

Vivacqua, valor de R$ 289.326,00; Município de Colatina,valor de

requisições de pequeno valor.

7.3. REGULARIDADE NO

R$ 13.043.562,00; Município de Fundão, valor de R$ 15.307,19;

CUMPRIMENTO DOS PRECATÓRIOS. A União cumpre

Município de Itapemirim, valor de R$ 510.034,72; Município de

regularmente suas obrigações pecuniárias. Quanto ao Estado do

Pancas, valor de R$ 102.177,43; Município de Pedro Canário, valor

Espírito Santo e aos Municípios que se encontram no Regime

de R$ 244.806,92; Município de Pinheiros, valor de R$

Especial, estes se submetem a prazos de pagamento diferentes

584.437,37; e Município de Sooretama, valor de R$ 43.637,53,

(até 15 anos), e o controle do percentual (2% do orçamento líquido)

totalizando R$ 15.506.275,86. Verificou-se que uma grande parte

reservado ao pagamento dos precatórios é gerido pelo TJ-ES.

destes precatórios, com exceção daqueles referentes ao Município

Atualmente, o Estado do Espirito Santo responde por mais de 900

de Afonso Cláudio, encontra-se na mesma situação dos

precatórios pendentes cadastrados no Sistema de Controle do TRT,

precatórios do Estado acima consignados, qual seja, existem

totalizando valor superior a R$ 650.000.000,00. Referido valor,

valores depositados e que estão sendo pagos, todavia, a total

entretanto, já se encontra à disposição do Juízo para pagamento, e

quitação desses precatórios somente se dará após o saque por

a maior parte já foi sacada pelos beneficiários, o que acarretará a

todos os beneficiários, que são, em sua maioria, da zona rural de

exclusão do Estado do Espírito Santo do Regime Especial de

municípios do interior. Em relação ao Município de Afonso Cláudio,

pagamento de precatórios. Verificou-se, ainda, que, desde a criação

observou-se que, nos primeiros anos da criação do Núcleo, após

do Núcleo de Precatórios, em 2010, já incluindo os recursos

proceder a quitação do passivo antigo referente aos precatórios

recebidos neste ano de 2016, aproximadamente R$

submetidos ao Regime Especial, retornou ao Regime Comum.

200.000.000,00, foram disponibilizados pelo TJ-ES em torno de R$

Todavia, em 2016, regressou à situação de inadimplência (Prec:

1.000.000.000,00, o que possibilitará a quitação de todo o passivo

0280.2007.101.17.00-2, débito de R$ 436.349,70, autuado em

devido pelo Estado do Espírito Santo relativamente aos precatórios

19/05/2014). 7.4. PRECATÓRIOS AGUARDANDO PAGAMENTO.

trabalhistas já autuados até então. Verificou-se, ainda, que a

A quantidade atual de Precatórios aguardando pagamento é de

quitação total da obrigação, para fins de eliminação do precatório do

2.243 e o valor correspondente é de R$ 878.884.752,48.

Sistema de Cadastro e, consequentemente, do cômputo como “em

Aguardando pagamento com prazo vencido temos 2.038 precatórios

atraso”, depende do saque por todos os beneficiários de cada

com o montante de R$ 852.359.719,35. Aguardando pagamento

processo e o controle é realizado por meio de planilhas criadas

com prazo por vencer temos 205 precatórios com o montante de R$

para cada depósito, onde se especifica o processo, os

26.525.033,13. Verificou-se que o quantitativo acima informado

beneficiários (nome, CPF e valor individual), o número do alvará e a

inclui os precatórios do Regime Comum e do Regime Especial de

data do saque. Somente após a conferência para certificar a

todos os entes públicos que ainda não receberam a tramitação de
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7.5.

Correições Parciais, sem acolhimento de qualquer pedido. Em

PRECATÓRIOS EXPEDIDOS E CUMPRIDOS NOS ANOS DE

2016, foi apresentada até o momento 2 Correições Parciais, que

2014 E 2015. Em 2014 foram expedidos 459 precatórios e

tiveram o pedido indeferido (Fonte: TRT17). 8.3. PEDIDOS DE

cumpridos 464. Em 2015 foram expedidos 833 precatórios e

PROVIDÊNCIA AUTUADOS E SOLUCIONADOS EM 2014 E 2015.

cumpridos 308. 7.6. REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR

No ano de 2014 foram autuados e solucionados 28 Pedidos de

EXPEDIDAS E CUMPRIDAS NOS ANOS DE 2014 E 2015. Em

Providências, com a extinção de 26 pedidos propostos e o

relação às Requisições de Pequeno Valor, referente às obrigações

indeferimento de 2 pedidos propostos. Em 2015, foram autuadas 23

devidas pela União, de competência do NUPREP, em 2014, foram

Pedidos de Providências com a extinção de 21 pedidos propostos e

expedidas 40 e cumpridas 27. E, em 2015, foram expedidas 38 e

o indeferimento de 2 pedidos propostos. Em 2016, foram autuados

cumpridas 26. 7.7. VALORES RESGATADOS VIA PRECATÓRIO

até o momento 4 Pedidos de Providência, todos extintos (Fonte:

NOS ANOS DE 2014 E 2015: Em 2014 foram resgatados da União

TRT17). 8.4. PROVIMENTOS EDITADOS EM 2014 E 2015. Em

R$ 3.348.656,10, do Estado do Espirito Santo R$ 106.003.178,63 e

2014 a Corregedoria Regional editou os seguintes provimentos:

dos Municípios R$ 27.849.699,88, totalizando R$ 137.203.548,61.

01/2014 - Altera a redação do artigo 60-E do Provimento

Já em 2015, foram resgatados da União R$ 4.365.039,00, do

Consolidado n.º 01/2005 da Corregedoria Regional – Regulamenta

Estado R$ 73.116.218,35 e dos Municípios R$ 20.911.352,83,

carga e conclusão de autos processuais a juízes substitutos;

totalizando R$ 98.394.625,18. 7.8. REPASSE DE RECURSOS

02/2014 - Acrescenta o artigo 60-F ao Provimento Consolidado n.º

PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA E INSTITUIÇÃO DE COMITÊ

01/2005 da Corregedoria Regional – Regulamenta conclusão de

GESTOR DAS CONTAS ESPECIAIS DO ESTADO. No âmbito do

autos para julgamento no sistema PJe/JT; 03/2014 - Altera a

Estado do Espírito Santo foi formado o Comitê Gestor por meio dos

redação do artigo 61 do Provimento Consolidado n.º 01/2005 da

Atos Normativos do TJ/ES nºs. 38/2010 e 14/2012. Desde então, já

Corregedoria Regional – Regulamenta critérios de vinculação para

foram realizadas várias reuniões objetivando o cumprimento das

julgamento; 04/2014 - Altera a redação do artigo 139 do Provimento

atribuições definidas pelo Conselho Nacional de Justiça - CNJ. Os

Consolidado n.º 01/2005 da Corregedoria Regional – Regulamenta

repasses pelo TJ/ES, de valores depositados pelos entes públicos

certidão de crédito trabalhista no PJe/JT. Em 2015, não foi editado

que aderiram ao Regime Especial instituído pela Emenda

nenhum provimento pela Corregedoria Regional. E, em 2016 foi, até

Constitucional nº 62/2009, observa estritamente a ordem

então, foi editado um provimento, qual seja, 01/2016 - Altera a

cronológica unificada dos precatórios em trâmite no TJ/ES, TRT da

redação do inciso I do artigo 158 do Provimento Consolidado n.º

17ª Região e TRF da 2ª Região, que se encontra disponível no sítio

01/2005 da Corregedoria Regional – Pagamento de honorários

do Tribunal de Justiça. 7.9. OBSERVÂNCIA À RECOMENDAÇÃO

periciais. 8.5. VARAS DO TRABALHO CORREICIONADAS EM

Nº 39/2012 DO CNJ. Quanto ao item I da Recomendação nº

2014 E 2015. Em 2014 e 2015 todas as Varas do Trabalho foram

39/2012 do CNJ, registre-se que, quando da publicação da Emenda

correicionadas. 8.6. JUIZ AUXILIAR PERMANENTE (JUIZ

Constitucional nº 62/2009, o TRT/ES já contava com Juízo Auxiliar

SUBSTITUTO QUE ATUA VINCULADO A DETERMINADA VARA

de Conciliação de Precatórios em pleno funcionamento. No que

DO TRABALHO). Com base na Resolução Administrativa nº

tange ao item II da supramencionada Recomendação, ressalta-se

18/2015 do Tribunal Pleno deste Regional, a Corregedoria Regional

que os servidores lotados no Núcleo são de carreira do TRT da 17ª

procedeu à abertura de procedimento para designação dos Juízes

Região, à exceção de uma servidora que é de carreira do TRT da 1ª

Substitutos de forma contínua e por prazo indeterminado nas Varas

quitação (muitos em fase de pagamento e saque).

Região removida para este Regional.

8. ATUAÇÃO DA

do Trabalho do TRT17 (Matéria Administrativa n.º 515/2015). Assim,

CORREGEDORIA REGIONAL. 8.1. ESTRUTURA DA

atualmente encontram-se com designação de forma contínua e por

CORREGEDORIA REGIONAL (ORGANIZAÇÃO INTERNA). A

prazo indeterminado 31 Juízes Substitutos. As pautas de audiências

Corregedoria Regional é composta por 5 (cinco) servidores com as

nas Varas do Trabalho do Tribunal Regional da 17ª Região

seguintes funções: 01 (uma) CJ3 – Secretário da Corregdoria; 01

ocorrem, em média, de segunda a quinta-feira, sendo que às sextas

(01) FC-5 - Assistente de Secretário; 02 (duas) FC-5 - Assistente-

-feiras são realizadas pautas específicas de conciliação ou

Secretário e 01 (uma) FC3 – Assistente Administrativo.

8.2.

referentes a processos na fase de execução. Os Juízes

CORREIÇÕES PARCIAIS AUTUADAS E SOLUCIONADAS EM

compareceram à Vara do Trabalho nos dias de audiência, e, sob

2014 E 2015. Em 2014, foram autuadas e solucionadas 36

regime de revezamento, às sextas-feiras. Tem-se, ainda, que a

Correições Parciais, sem acolhimento de qualquer pedido

produtividade dos Magistrados é acompanhada mensalmente, com

correicional. Em 2015, foram autuadas e solucionadas 18

publicação no Diário Oficial e disponibilização das tabelas de
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desempenho no Portal do TRT da 17ª Região. Há atualmente,

vitaliciedade. A Secretaria da Corregedoria organizará pasta para

também 31 Juízes substitutos que atuam em auxílio permanente

cada Magistrado, com as designações, o quadro de produção

nas Varas do Trabalho de maior movimento processual do TRT da

mensal e arquivar as informações que o Desembargador

17ª Região. 8.7. SINDICÂNCIAS, INQUÉRITOS E PROCESSOS

Corregedor entender necessárias, além das seguintes: I -

ADMINISTRATIVOS. No ano de 2014 foi instaurado um processo

períodos de funcionamento do Magistrado nas Varas da Região,

administrativo contra magistrado - PADmag 0003500-

como auxiliar ou no exercício da Presidência; II - número de

90.2014.5.17.0000, em que são partes: Requerente: OAB – Seção

audiências presididas pelo Magistrado em cada mês; III - percentual

do Espírito Santo e Requerido: Ricardo Menezes Silva – Juiz do

de processos solucionados em cada mês em relação ao número de

Trabalho Substituto, Assunto: Descumprimento do dever de

processos colocados em pauta; IV- percentual de processos

urbanidade previsto no art. 35, IV, da LOMAN, e no art. 6.º,

solucionados no prazo em relação ao número de processos

parágrafo único, da Lei n.º 8906/199, Resultado: Acórdão TRT-ES:

recebidos para prolação de sentença; V- número de representações

Improcedente, Situação atual: RO concluso ao Ministro Augusto

apresentadas contra o Juiz e julgadas procedentes; VI - número de

Cesar Leite de Carvalho – Órgão Especial do TST (em 17-03-2015).

pedidos de providência requeridos por partes ou advogados por

Em 2015, foi igualmente instaurado um processo administrativo

causa de atraso na prolação de sentença ou despachos; VII -

contra magistrado - PADmag 0503300-89.2015.5.17.0000, em que

número de audiências a que compareceu e a que deixou de

são partes: Interessado: TRT-ES e Requerido: Vitor Hugo Vieira

comparecer, sem causa justificada; VIII- os eventos acadêmicos

Miguel – Juiz do Trabalho Substituto; Assunto: Descumprimento do

promovidos pelo Tribunal ou pela Escola Judicial, de que participou.

dever previsto no art. 35, II, da LOMAN - 175 (cento e setenta e

Os dados levarão em conta as informações registradas nos boletins

cinco) processos conclusos ao magistrado, com prazo para

estatísticos mensais encaminhados pelas Secretarias das Varas. O

julgamento vencido; Situação atual: Aguardando manifestação do

Juiz em regime de estágio remeterá à Corregedoria 05 (cinco)

defensor dativo – prazo 28-03-2016. Há, ainda, notícia de

sentenças, por trimestre, a sua escolha, para efeito de avaliação,

instauração de um processo administrativo contra magistrado no

podendo também, encaminhar à Corregedoria os títulos ou

ano de 2016, qual seja, PADmag 0000311-88.2016.5.17.0500, em

certificados de participação em eventos acadêmicos, de natureza

que são partes: Requerente: OAB – Subseção de Cachoeiro de

jurídica, relativos ao aperfeiçoamento intelectual e funcional, bem

Itapemirim e Requerido: João de Oliveira Batista – Juiz do Trabalho

como cópia de artigos e/ou livros publicados, de natureza jurídica

Substituto; Assunto: Descumprimento dos deveres de urbanidade e

e/ou literária. É incumbência da Comissão escolhida pelo Tribunal,

de manter conduta irrepreensível na vida pública e particular,

composta por 03 (três) Desembargadores, avaliar o desempenho

conforme art. 35, incisos IV e VIII, da LOMAN, Situação atual:

funcional dos Magistrados, em conformidade com a Constituição

Aguardando manifestação do Ministério Público do Trabalho – Art.

Federal (art. 95, I a III) e a LOMAN (arts. 25 a 60). Incumbe-lhe,

16 da Resolução n.º 135 do CNJ. Houve, ainda, a instauração em

ainda, proceder à instrução dos processos administrativos, coligindo

2014 de 7 procedimentos investigativos contra magistrados, todos

os elementos necessários através da Secretaria da Corregedoria

arquivados; e 7 procedimentos investigativos contra magistrados em

Regional e, submetendo-os ao Colegiado, em sessão

2015, sendo que três deles resultaram na instauração de 2

administrativa, designada pelo Presidente, com antecedência

processos administrativos contra magistrado acima citados

mínima de 60 (sessenta) dias da data em que o juiz completar 02

(PADmag 0503300-89.2015.5.17.0000 e PADmag 0000311-

(dois) anos no exercício do cargo. No prazo de 30 (trinta) dias após

88.2016.5.17.0500) (Fonte: TRT17). 8.8. VITALICIAMENTO.

a instauração do processo administrativo, qualquer Juiz de Segundo

NORMAS QUE REGEM O ACOMPANHAMENTO DOS JUÍZES

Grau, autoridade ou a parte interessada poderá apresentar à

SUBSTITUTOS PARA FINS DE VITALICIAMENTO. De acordo

Comissão informações e elementos que entenda relevantes para a

com a Resolução Administrativa nº 47/1999, incumbe ao

instrução do processo. Os membros da Comissão de Avaliação e

Desembargador Corregedor a fiscalização e o acompanhamento

Desempenho poderão, eventualmente, ser liberados da presença

das atividades dos Juízes do Trabalho ainda não vitalícios. 8.9.

em sessões judiciárias, se necessário ao melhor desempenho de

PROCEDIMENTO. Completando o Juiz do Trabalho um ano e seis

suas atribuições, mediante prévio comunicado à Presidente do

meses de exercício na Magistratura, a Secretaria da Corregedoria

Tribunal, que providenciará a convocação de Juízes de Varas, para

comunicará o fato ao Presidente do Tribunal, que, através de

a necessária substituição. Serão apresentados pela Comissão

Portaria, determinará a abertura de processo administrativo para

pareceres escritos sobre o desempenho de cada Juiz, para efeito de

avaliação de seu desempenho para fins de aquisição de

confirmação no cargo, e remetidos aos Magistrados do Colegiado
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em 10 (dez) dias antes da sessão administrativa retro mencionada.

ou seja, esta magistrada realizou mais de 500 audiências em

Em caso da Comissão emitir parecer pela não confirmação do Juiz

comparação à segunda Juíza que apresentou o melhor resultado de

no cargo, nas exclusivas hipóteses dos artigos 47 e 56 da Lei

realização de audiências (1.615), atuando ativamente na otimização

Complementar nº 35/79, será determinado pelo Pleno a abertura do

e aprimoramento da atividade jurisdicional de primeiro grau. 8.13.

prazo de 15 (quinze) dias para defesa do Magistrado, contado do

MAGISTRADOS TITULARES RESIDINDO FORA DA SEDE DA

recebimento comprovado da cópia do parecer. Esgotado o prazo

JURISDIÇÃO. No presente momento, mediante autorização, quatro

previsto no artigo anterior sem apresentação de defesa, após

juízes residem fora da circunscrição judiciária em que foram lotados,

certificação nos autos, o processo será reincluído em pauta para

quais sejam, Juíza Titular da Vara do Trabalho de Linhares, Neila

designação pelo Tribunal de defensor dativo para o Magistrado. O

Monterio Coelho, que reside à Rua Saturnino Rangel Mauro, 406,

defensor dativo deverá ser Juiz efetivo que não componha a

apto 202 - Ed. Vulcano - Jardim da Penha, CEP 29060-770 –

Comissão Avaliadora. Após apresentação da defesa, pelo próprio

Vitória/ES (Autorização: Resolução Administrativa n.º 78/2007); Juiz

Magistrado ou pelo defensor dativo, o processo será reincluído em

Titular da Vara do Trabalho de Colatina, Luís Eduardo Couto de

pauta para decisão do Tribunal, observado o quorum de 2/3 de seus

Casado Lima, que reside à Rua Bahia, 50/402 - Praia da Costa -

membros. Decidindo o Pleno pela perda do cargo, o Presidente do

29101-370 - Vila Velha/ES (Autorização: MA 1032/2013 - RA

Tribunal baixará o ato de exoneração. 8.10. PROCESSO DE

85/2013); Juiz Titular da Vara do Trabalho de Aracruz, Welington do

VITALICIAMENTO EM TRÂMITE. Não tramita atualmente nenhum

Nascimento Andrade, que reside na Av. Estudando José Júlio de

processo de vitaliciamento de juízes substitutos neste Regional

Souza, 970 – Ed. Victor Coser, apto 602 – Itapuã – 29101-830 –

(fonte: TRT17). Informou, ainda, o TRT da 17ª Região que não

Vila Velha/ES (Autorização: MA 1031/2013 - RA 84/2013); e Juíza

existe nenhuma recomendação ou observação do Corregedor

Titular da 1.ª Vara do Trabalho de Guarapari, Ana Paula Rodrigues

Regional ao vitaliciamento dos magistrados da Região. A análise

Luz Faria, que reside à Rua Maranhão, 130/102 - Praia da Costa -

física, por amostragem, dos processos administrativos permitiu

29101-340 - Vila Velha/ES (Autorização: MA 1184/203 - Resolução

concluir que o Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região

Administrativa n.º 97/2013). Analisando os autos físicos dos

observa, de forma regular, as normas e diretrizes necessárias ao

Processos Administrativos acima citados, constatou-se que as

vitaliciamento dos magistrados. 8.11. RESIDÊNCIA DOS

autorizações ocorreram em observância às normas pertinentes. No

MAGISTRADOS. CRITÉRIOS PARA CONCESSÃO DE

entanto, a partir da Resolução Administrativa nº 88/2013 do TRT17,

AUTORIZAÇÃO DE RESIDÊNCIA FORA DA SEDE DA

que promoveu uma revisão da Resolução Administrativa nº 52/2007

JURISDIÇÃO. A Resolução Administrativa nº 52/2007, de

do TRT17, tornou-se exigência para a concessão da residência fora

07/08/2007, regulamenta, no âmbito do Tribunal Regional do

da jurisdição da Vara, que “não sejam excedidos,

Trabalho da 17ª Região, as autorizações para os Juízes residirem

injustificadamente, os prazos legais para prolações de decisões”, o

fora das respectivas comarcas. A autorização para o Juiz, Titular ou

que, conforme descrito no item anterior, não está sendo observado

Substituto, residir fora da jurisdição da Vara ou do Tribunal somente

pela Juíza Titular da Vara do Trabalho de Linhares, Neila Monteiro

pode ser concedida excepecionalmente e desde que não prejudique

Coelho, que está acumulando 101 processos com prazo vencido.

a efetiva prestação jurisdicional, podendo ser revista a qualquer

9. ESCOLA JUDICIAL. 9.1. ANO DE FUNDAÇÃO E NORMAS . A

tempo, desde que constatado prejuízo à efetividade da prestação

Escola Judicial do TRT da 17ª Região – EJUD17, anteriormente

jurisdicional. 8.12. CONTROLE DE SENTENÇAS PENDENTES. A

denominada de Escola da Magistratura do Trabalho no Estado do

análise dos dados encaminhados a esta Corregedoria-Geral da

Espírito Santo – EMATRA, foi criada pela Resolução Administrativa

Justiça do Trabalho, aliada aos procedimentos realizados durante a

nº 64/94 de 30 de setembro de 1994, publicada no Diário de Justiça

presente Correição Ordinária, permitiu verificar números

do Estado, em 14 de outubro de 1994. Rege-se pelas disposições

expressivos de atrasos na prolação de sentença por alguns Juízes,

contidas em Estatuto próprio, aprovado através da Resolução

especificamente, as Juízas Marise Medeiros Cavalcanti

Administrativa nº 144/13, de 20/11/2013, publicada em 27/11/2013

Chamberlain (167 processos pendentes de solução) e Neila

no Diário Eletrônico da Justiça, do TRT da 17ª Região, pelo

Monteiro Coelho (101 processos pendentes de solução).

Regimento Interno do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região

Relativamente à Juíza Lucy de Fátima Cruz Lago verificou-se que o

e pelas normas expedidas pela Escola Nacional de Formação e

número de processos a ela distribuídos que se encontram

Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho – ENAMAT. 9.2.

pendentes de solução é totalmente justificado em face do número

NATUREZA. A Escola Judicial é uma unidade integrante da

anual de audiências por esta realizadas, que hoje ultrapassa 2.173,

estrutura administrativa do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª
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Região. 9.3. ATUAL COMPOSIÇÃO DA DIRETORIA E DEMAIS

ATIVIDADES DE FORMAÇÃO CONTINUADA EM 2014 E 2015.

POSTOS DE COORDENAÇÃO. A Direção é exercida pelo

Foram utilizadas 340,05 horas em atividades de formação

Desembargador José Luiz Serafini, desde 04/03/2015. A Vice-

continuada dirigidas aos magistrados. Em 2014 a média de horas

Diretoria está a cargo da Juíza Fátima Gomes Ferreira. O Conselho

semestrais gastas pelos magistrados foi de 5,54 horas/magistrado

Consultivo é composto pelos Juízes Adib Pereira Netto Salim,

no 1º semestre e 4,47 horas/magistrado no 2º semestre. A média

Eridson João Fernandes Medeiros, Ricardo Luís Espíndola Borges,

anual de 2014 totalizou 10,02 horas/magistrado. No ano de 2015, a

Ana Paula Rodrigues Luz Faria, Cássio Ariel Moro e Rosaly Stange

média de horas semestrais gastas pelos magistrados foi de 2,88

Azevedo. 9.4. ELEIÇÃO E PERIODICIDADE DA DIRETORIA. A

horas/magistrado no 1º semestre e 16,48 horas/magistrado no 2º

Direção da Escola é definida por eleição realizada entre os

semestre. A média anual de 2015 totalizou 19,35 horas/magistrado.

Desembargadores do Tribunal a cada 2 anos. 9.5. PROJETO

9.11. META 11/2013 DO CNJ. Meta 11/2013 do CNJ: Capacitar,

PEDAGÓGICO. Há Projeto Pedagógico norteador das atividades da

com duração mínima de 20 horas, 50% dos magistrados e 50% dos

9.6.

servidores na utilização do Processo Judicial Eletrônico (PJe) e em

Escola elaborado no ano de 2013, conforme anexo.

ESTRUTURA FÍSICA E RECURSOS MATERIAIS E HUMANOS.

gestão estratégica. No ano de 2013 a meta foi cumprida

Estrutura física e recursos materiais: auditório com pacacidade para

integralmente. 10. RELACIONAMENTO COM O MPT E A OAB.

104 pessoas; 1 sala de aula compacacidade para 80 pessoas; 1

Não há questão judicial ou administrativa pendente entre o Tribunal

sala de múltiplo uso (informática e videoconferência) para 19

Regional da 17ª Região e o MPT ou a OAB, tampouco

pessoas; secretaria; gabinete da diretoria e copa. A Escola dispõe

representação contra advogados pelo Tribunal ou contra

de uma infraestrutura adequada, com ambiente totalmente

magistrados

climatizado, salas com poltronas confortáveis e todos os recursos

RECOMENDAÇÕES ANTERIORES. 11.1. RECOMENDAÇÕES

audiovisuais necessários para os eventos, tais como projetores,

AO TRIBUNAL. O Tribunal informou que a) desenvolveu estudos

equipamentos de informática, equipamentos de áudio e multimídia,

pela DIGER acerca da necessidade de adequação da Resolução

microfones, quadros brancos, dentre outros. Recursos humanos: 3

Administrativa nº 129/2012 à Resolução nº 63/2010 do CSJT, mas

servidores técnicos judiciários , com graduação em Engenharia

ainda não foram ultimados os trabalhos necessários ao atendimento

Civil, Comunicação Social e Psicologia e 2 estagiários de

da recomendação; salientou que, atualmente, 81% das remessas

Administração. 9.7. CURSOS DE FORMAÇÃO INICIAL NOS

de dados do 1º grau relativas ao ano de 2014 encontram-se

ÚLTIMOS 2 ANOS. A Escola Judicial não realizou Cursos de

aprovadas pelo Comitê Gestor Nacional do Sistema e-Gestão; b)

Formação Inicial de Magistrados nos últimos dois anos.

pela OAB .

11. ATENDIMENTO ÀS

9.8.

disponibilizou, no sítio eletrônico do Tribunal, a lista de “Credores de

A

Precatórios”, no menu “Atividade Judiciária”; c) removeu, a pedido,

EDUCAÇÃO CONTINUADA NOS ANOS DE 2014 E 2015.

Escola Judicial ofertou, entre 2014 e 2015, um total de 28 (vinte e

em 14/04/2014, servidor para a Escola Judicial e ponderou, de

oito) Cursos de Formação Continuada. 9.9. PARTICIPAÇÃO E

maneira fundamentada, as razões que impossibilitaram o Regional

INTERESSE. Segundo a Escola Judicial, a participação dos

de atender à segunda parte da recomendação (“cumprir o artigo 10

magistrados nas atividades de formação continuada é razoável e a

da Resolução Administrativa 144/2013”); d) cumpriu o recomendado

a dificuldade de comparecimento dos Magistrados decorre da falta

por meio da RA nº 52/2014.

de tempo em conciliar o exercício da jurisdição, pela excessiva

PRESIDÊNCIA. A Presidência informou que

carga de trabalho, com os cursos de capacitação e aperfeiçoamento

trabalhos de correção dos erros de validação do sistema e-Gestão

ofertados pela Escola. No intuito de incrementar cada vez mais a

de 2º grau; que não foi possível eliminar completamente os erros de

participação nas atividades formativas, a Escola realiza,

validação dos itens do e-Gestão de 1º grau por diversos motivos, e

anualmente, consulta prévia através de mensagem eletrônica

que o Grupo Gestor Regional está envidando esforços para efetuar

endereçada a todos os Magistrados, acerca de suas necessidades

as correções necessárias; b) adequou a composição do Grupo

e temas de maior interesse; em seguida, reúne-se, com o Conselho

Gestor Regional do Sistema e-Gestão ao Ato GCGJT nº 005/2014,

Consultivo da Escola, para deliberar sobre os eventos que irá

que há reuniões mensais para analisar eventuais inconsistências do

realizar ao longo do ano e definir a grade de programação de

sistema e propor medidas para solucioná-las e que as atas das

eventos. Além disso a EAJUD 17 a inclui, em sua grade anual de

reuniões estão sendo enviadas pelo Grupo ao endereço eletrônico e

atividades, um maior número de eventos presenciais, abordando

-gestao@tst.jus.br, conforme recomendado; c) desenvolveu os

sempre temas atuais e de interesse da maioria e,

esforços necessários, e que o resíduo de processos pendentes de

preferencialmente, às sextas-feiras. 9.10.HORAS UTILIZADAS EM

autuação foi reduzido de 530 para 277 até o dia 30/05/2014,

11.2. RECOMENDAÇÕES À
a) concluiu os
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incluindo-se neste número os protocolos posteriores à realização da

que há, no CSJT, proposta de anteprojeto de lei (Processo nº CSJT-

Correição; d) expediu ofícios aos juízes do Tribunal que possuíam

AL-25606-83.2015.5.90.0000), em que o Tribunal da 17ª Região

processos em atraso, concedendo-lhes prazo para a regularização.

solicita a criação de 2 Varas do Trabalho (1 especializada em
Acidentes do Trabalho no município de Vitória e 1 no município de
Colatina), de 2 cargos de Juiz Titular de Vara do Trabalho, 56

II - ANÁLISE GLOBAL:

cargos de Analista Judiciário (5 na especialidade Oficial de Justiça

1. ESTRUTURA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA

Avaliador Federal), 61 de Técnico Judiciário, de 2 Cargos em

17ª REGIÃO. O Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região ainda

Comissão CJ-3 e de 32 Funções Comissionadas (6 FC-5, 6 FC-4 e

não possui aprovado o seu Regulamento-Geral de Secretaria,

20 FC-2) e, ainda, um projeto de lei, em tramitação na Câmara dos

portanto, as competências e atribuições dos principais setores do

Deputados (PL-2744/2015), em que o TRT da 17ª Região solicita a

Órgão encontram-se descritas em instrumentos normativos internos,

criação de 1 cargo de Desembargador do Trabalho, de 10 cargos de

tais como: Regimento Interno, Resoluções Administrativas e Atos da

Analista Judiciário e de 5 Cargos em Comissão CJ-3. Em

Presidência. Por meio da Resolução Administrativa nº 58/2015, o

conclusão, o Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região

Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região alterou dispositivos da

necessitaria, no total, de um quantitativo entre 886 e 950 servidores.

Resolução Administrativa nº 142/2012, que fixou a estrutura das

Em fevereiro de 2016, ele possuía 772 servidores em atividade,

unidades de Apoio Administrativo e Judiciário do Tribunal, com o fito

incluindo os requisitados, os removidos de outros órgãos da Justiça

de modernizar a sua estrutura setorial, de modo a compatibilizá-la

do Trabalho e os ocupantes exclusivamente de cargos em comissão

com as recomendações instituídas pelos Conselhos e Tribunais

(fonte: e-Gestão).

Superiores. Referida reestruturação foi aprovada em face da

2. MOVIMENTAÇÃO PROCESSUAL. NO 1º GRAU. 1. Fase de

necessidade de alteração das terminologias empregadas para os

Conhecimento. a. Recebidos, Solucionados e Resíduo: No ano de

cargos em comissão e as funções comissionadas destinadas aos

2015, a 17ª Região-ES teve um aumento de 11,8% nos processos

titulares das unidades administrativas do TRT da 17ª Região; de

recebidos e 4,8% nos processos solucionados. As Varas do

correção de erro material identificado na nomenclatura empregada

trabalho solucionaram 11,5% a menos do que receberam em 2015,

para a unidade de Distribuição de Mandados, vinculada à

aumentando o quantitativo pendente de solução em 30,5% em

Coordenadoria de Apoio às Varas do Trabalho; de alteração da

relação ao resíduo de 2014. Analisando em relação ao seu grupo, a

vinculação de alguns setores ligados diretamente à Presidência do

17ª Região está acima da média do grupo de pequeno porte nas

TRT da 17ª Região; e de alteração do organograma do Tribunal

variáveis recebidos, solucionados e resíduo nos anos de 2014 a

para melhor visualização e transparência da sua estrutura

2016. Analisando os recebidos e solucionados nas 24 Varas do

organizacional. Observou-se, no entanto, que esta reestruturação

Trabalho da 17ª Região, verificamos que no ano de 2014 apenas

administrativa não dirimiu os problemas estruturais que enfrenta o

três Varas do Trabalho (1ª VT de Colatina, 4ª e 10ª VTs de Vitória)

TRT da 17ª Região, vez que há, no âmbito desta Corte, setores com

solucionaram mais do que receberam no ano. Em média, no ano de

expressivo déficit de servidores, o que pode vir a prejudicar o

2014, as Varas da 17ª Região julgaram 128 processos a menos do

desempenho da atividade jurisdicional. Tem-se, por outro lado, que,

que receberam; já, em 2015, somente duas Varas do Trabalho (a 1ª

por força da Resolução nº 63/2010 do CSJT, seriam necessários

e a 2ª VTs de Guarapari) julgaram mais processos do que

entre 490 e 528 cargos para a composição da 2ª Instância. O TRT

receberam. Em média, nesse ano, nas Varas do Trabalho da 17ª

possuía, em fevereiro de 2016, 406 servidores em atividade, sendo

Região foram julgados 220 processos a menos do que receberam.

345 do Quadro Permanente, 2 ocupantes exclusivamente de cargo

b. Prazo Médio: Quanto aos prazos médios na fase de

em comissão, 11 requisitados e 48 removidos. Para a composição

conhecimento, o Tribunal Regional possui um trâmite processual

da 1ª Instância, seriam necessários entre 396 e 422 cargos. O TRT

abaixo da média nacional, mas está acima da média dos Tribunais

possuía, em fevereiro de 2016, 366 servidores em atividade nas

Regionais de pequeno porte. Em 2014, o prazo médio do

varas e nos foros trabalhistas, sendo 304 do Quadro Permanente,

ajuizamento da ação até a prolação da sentença foi de 174 dias,

42 requisitados e 20 removidos (fonte: e-Gestão). Em face das

nos tribunais de pequeno porte foi de 148 dias e no país foi de 195

dificuldades naturais que a reduzida estrutura de cargos e funções

dias. Portanto, a 17ª Região foi 21 dias mais rápida do que a média

traz para a Administração e dos reflexos da atual crise econômica,

do país e 26 dias mais lenta do que os tribunais de pequeno porte.

observou-se o não cumprimento integral das determinações do

Em 2015, a situação piorou para o Regional. A 17ª Região teve um

Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Neste contexto, tem-se

prazo de 208 dias, os tribunais de pequeno porte 160 dias e o país
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219. Assim, o Tribunal Regional foi 10 dias mais rápido do que a

regionais em 2015. Verifica-se que houve um considerável aumento

média nacional e 48 dias mais lento do que os tribunais de pequeno

do resíduo processual remanescente de 2015 para 2016. Isso

porte. Destaca-se, na fase de conhecimento, a etapa entre a

porque, de 2014 para 2015, o Tribunal Regional da 17ª Região

realização da 1ª audiência até o encerramento da instrução. Essa é

recebeu um resíduo processual de 3.562 processos; já, de 2015

a fase que mais está contribuindo para um tempo de tramitação

para 2016, houve um resíduo processual de 5.000 processos. b.

acima do seu grupo na fase de conhecimento. O prazo médio entre

Prazo médio: No ano de 2015, o prazo médio da autuação até a

a realização da 1ª audiência até o encerramento da instrução no

baixa foi de 155 dias, abaixo da média nacional de 229 dias. O

ano de 2014 foi de 108 dias na 17ª Região, já nos tribunais de

Regional teve o 3º menor prazo médio considerando os regionais de

pequeno porte foi de 75 dias; e no ano de 2015 o prazo foi de 110

mesmo porte e o 4º menor, considerando todos os 24 regionais.

dias na 17ª Região e de 80 dias nos tribunais de pequeno porte. 2.

Verifica-se que, em 2015, o prazo médio de 50 dias entre a

Fase de Execução. a. Iniciadas, Encerradas e Resíduo: No ano de

distribuição do feito até a sua restituição pelo relator está abaixo da

2015, a 17ª Região-ES teve uma diminuição de 0,9% nas

média nacional de 81 dias. Entretanto, o prazo global entre o

execuções iniciadas e de 11,7% nas execuções encerradas

recebimento e o julgamento dos recursos, que era de 73 dias em

(Execuções encerradas: 2014 - 14.307; 2015 – 12.629), o que

2014 (abaixo da média nacional de 98 dias), subiu para 92 dias,

ocasionou um aumento de 10,6% no resíduo de execução em

tendo os prazos contados da distribuição à restituição pelo relator e

relação a 2014. Durante os dois anos analisados, o Tribunal

do recebimento para inclusão em pauta até o julgamento

Regional esteve acima da média dos TRTs de pequeno porte nas

contribuído para tamanha elevação.

variáveis Iniciadas, Encerradas e de Resíduo. Um aspecto positivo
é que o resíduo na fase de execução é menor do que a média nos
tribunais de pequeno porte nos três anos avaliados. Entretanto,

3. CONCILIAÇÃO. Em relação à taxa de conciliação, malgrado a

mesmo estando abaixo do seu grupo, o resíduo da 17ª Região-ES

instituição pelo TRT da 17ª Região do Núcleo Permanente de

tem aumentado mês a mês, chegando ao seu valor mais alto em

Métodos Consensuais de Solução de Conflitos e, ainda, a promoção

fevereiro de 2016, 25.714 execuções. b. Prazo médio: Quanto aos

de eventos pelo próprio Tribunal, inspirado na Recomendação nº 8

prazos médios na fase de execução, o Tribunal Regional possui um

do CNJ, que incentiva os órgãos jurisdicionais de todo o País a

trâmite processual célere (prazo médio do início até o encerramento

realizarem a “Semana da Conciliação”, com o objetivo de incentivar

da fase de execução): no ano de 2014, enquanto a média nacional

o diálogo como a forma mais rápida e menos desgastante para

foi de 1.220 dias e a média dos tribunais de pequeno porte foi de

finalizar a lide, o TRT esteve abaixo da média do país e dos

1.065 dias, a 17ª Região teve um prazo de apenas 485 dias; No ano

tribunais de pequeno porte nos dois anos avaliados (2014 e 2015).

de 2015, o prazo médio do Regional foi de 690 dias, a média dos

Analisando mais detalhadamente essa informação, destacamos

tribunais de pequeno foi de 1.267 dias e a média nacional foi de

positivamente que a 1ª e 2ª Varas do Trabalho de Cachoeiro de

1.317 dias, o que demonstra que, mesmo diante do aumento do

Itapemirim estiveram acima da média do país em 2014,

prazo médio na execução no ano de 2015 em relação a 2014, o

respectivamente, com os índices de 57,56% e 46,55% e, em 2015,

Tribunal Regional da 17ª Região possui um prazo médio bem

com os índices de 43,6% e 42,03%, e que em 2015 também a Vara

abaixo da média dos tribunais de pequeno parte, confirmando sua

do Trabalho de Nova Venécia, com o índice de 49,67%, esteve

celeridade na fase de execução. 3. Recursos Remetidos ao 2º Grau:

acima da média nacional. Por outro lado, excetuando a 1ª Vara do

No ano de 2015 as Varas do Trabalho da 17ª Região-ES remeteram

Trabalho de Guarapari (índice de 38,91%) e a Vara do Trabalho de

ao 2º Grau de jurisdição 15.996 recursos, um aumento de 9,4% em

Nova Venécia no ano de 2014 (índice de 37,27%), todas as outras

relação ao ano de 2014. Em relação ao seu grupo, a 17ª Região

Varas do Trabalho da 17ª Região estiveram abaixo da média do

está remetendo recursos ao 2º Grau acima da média do grupo de

grupo de TRTs de pequeno porte nos anos de 2014 e 2015.

pequeno porte. Em 2014, remeteu 74% a mais e em 2015, 80% a

4. METAS DA JUSTIÇA DO TRABALHO 2015 (Plano Estratégico

mais. NO 2º GRAU. a. Recebidos, Solucionados e Resíduo: No ano

da Justiça do Trabalho 2015-2020) . Resultado da ativa

de 2015, o número de processos recebidos aumentou 11,6% em

participação dos Tribunais Regionais do Trabalho sob a

relação ao ano de 2014, entretanto, o número de processos

coordenação do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, o Plano

julgados aumentou apenas 6,8%, em relação ao ano anterior; dessa

Estratégico da Justiça do Trabalho para o período 2015-2020,

maneira, o percentual de produtividade caiu de 94,8%, em 2014,

aprovado por meio da Resolução CSJT nº 145, de 22/11/2014, e

para 90,7% em 2015, ficando na 13ª colocação entre os 24

revisado pela Resolução CSJT nº 157, de 27/11/2015, reflete a
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preocupação do Judiciário Trabalhista em aperfeiçoar suas formas

Índice de Conciliação – Fase de Conhecimento (ICONc) foi de 27%.

de atuação em prol da realização da justiça no âmbito das relações

Nos aspectos positivos, deve ser destacado que, em relação à Meta

de trabalho, contribuindo para a paz social e o fortalecimento da

4, equivalente à meta específica da Justiça do Trabalho de “Reduzir

cidadania. Assim, a execução do referido plano foi realizada ao

o tempo médio de duração do processo – 2º grau”, o objetivo era

longo de 2015 com o empenho e comprometimento dos Tribunais

reduzir o prazo médio na 2ª instância, em relação ao ano base

em desenvolver ações que possibilitassem a concretização dos

2014, assegurando a celeridade e a produtividade na prestação

objetivos traçados para o 1º ano de sua implantação. O Relatório

jurisdicional. A meta estabelecida para o TRT da 17ª Região era de

Anual 2015 baseou-se nos dados extraídos do Sistema de Gestão

que o Tempo Médio de Duração do Processo no 2º Grau fosse igual

Estratégica - Sigest entre os dias 25/1/2016 e 4/2/2016, a partir do

ou inferior a 161 dias. O resultado acumulado (TMDP2) foi de 156

cadastramento mensal realizado pelas Cortes Regionais no

dias, representando o terceiro menor tempo médio de duração do

sistema. Os resultados demonstram os desempenhos auferidos

processo na 2ª instância dentre os tribunais de pequeno porte, não

pelos Tribunais Regionais do Trabalho na execução do plano, de

obstante tenha baixado 10.950 processos, o maior quantitativo

modo que poderão alicerçar a adoção de medidas corretivas ou de

dentre aqueles tribunais do mesmo grupo. No tocante à meta 7 do

aperfeiçoamento destinadas a promover um melhor rendimento nas

Plano Estratégico da Justiça do Trabalho, equivalente à Meta

metas fixadas e, consequentemente, o cumprimento dos objetivos

Nacional 2 do Poder Judiciário, o objetivo era identificar e julgar, até

estratégicos. Analisando os dados específicos do Tribunal Regional

31/12/2015, pelo menos 90% dos processos distribuídos até

do Trabalho da 17ª Região, cabe-nos tecer os seguintes

31/12/2013, nos 1º e 2º graus, reduzindo o Índice de Processos

comentários: A meta 5 da Justiça do Trabalho equivale à meta

Antigos (IPA). O resultado obtido pelo TRT da 17ª Região superou a

específica da Justiça do Trabalho de “Reduzir o tempo médio de

expectativa em 5,61 pontos percentuais, alcançando 95,61% de

duração do processo – 1º grau”. No caso do TRT da 17ª Região, a

julgados e, praticamente, finalizou o estoque de processos antigos.

meta estabelecida era de que o Tempo Médio de Duração do

Foi o 3º melhor resultado apresentado dentre os tribunais de

Processo no 1º Grau fosse igual ou inferior a 174 dias. O resultado

pequeno porte, valendo ressaltar que era o maior resíduo

acumulado (TMDP1c) foi de 205 dias. Portanto, a meta NÃO foi

processual dentre aquele grupo (19.612 processos) (fonte: Sigest).

cumprida e o TRT possui o 2º pior Tempo Médio de Duração do

A meta 8 do Plano Estratégico da Justiça do Trabalho equivale à

Processo no 1º Grau dentre os tribunais de pequeno porte (fonte:

Meta Nacional 6 do Poder Judiciário e objetiva identificar e julgar,

Sigest). A meta 6 do Plano Estratégico da Justiça do Trabalho,

até 31/12/2015, as ações coletivas distribuídas até 31/12/2012 no 1º

equivale à Meta Nacional 1 do Poder Judiciário, aprovada no VIII

grau e até 31/12/2013 no 2º grau. No particular, merece destaque a

Encontro Nacional do Poder Judiciário, e tem por objetivo julgar

atuação do 1º grau, cuja meta era julgar as 412 ações coletivas

quantidade maior de processos de conhecimento do que os

distribuídas até 31/12/2012 e todas foram julgadas, atingindo o

distribuídos no ano corrente. O Índice de Processos Julgados (IPJ)

Índice de Ações Coletivas Julgadas (IACJ) de 100% (fonte: Sigest).

busca assegurar que o número de processos julgados na fase de

5. RESPONSABILIDADE INSTITUCIONAL. A responsabilidade

conhecimento de 1º e 2º graus da Justiça do Trabalho seja maior

institucional do magistrado consiste em aspecto relevante para a

que o número de distribuídos, de modo a não ampliar o acervo, mas

prestação jurisdicional célere e barata preconizada pelo artigo 5º,

diminuí-lo. No âmbito do TRT da 17ª Região foram distribuídos

inciso LXXVIII, da Constituição Federal, que assegura a razoável

54.381 processos e foram julgados 48.432 processos. O resíduo foi

duração do processo bem como meios que garantam a celeridade

de 5.949 processos e o Índice de Processos Julgados (IPJ) foi de

de sua tramitação. Conforme dispõe o parágrafo único do artigo 10

89,06%. Portanto, a meta NÃO foi cumprida e o TRT possui o 3º

da Resolução nº 106 do Conselho Nacional de Justiça, “A disciplina

pior índice dentre os tribunais de pequeno porte (fonte: Sigest). No

judiciária do magistrado, aplicando a jurisprudência sumulada do

tocante à meta 9, equivalente à meta específica da Justiça do

Supremo Tribunal Federal e dos Tribunais Superiores, com registro

Trabalho de “Aumentar a conciliação na fase de conhecimento”, o

de eventual ressalva de entendimento, constitui elemento a ser

Índice de Conciliação na fase de conhecimento tem o intuito de

valorizado para efeito de merecimento, nos termos do princípio da

aumentar o número de processos judiciais solucionados por

responsabilidade institucional, insculpido no Código Ibero-

conciliação no 1º grau de jurisdição. Em 2013/2014, as Varas do

Americano de Ética Judicial (2006)”. Nesse sentido, a Lei nº

Trabalho do TRT da 17ª Região solucionaram por conciliação

13.105/2015, que instituiu o Novo Código de Processo Civil,

31,71% do total de processos solucionados. Dessa forma, a meta

valorizando, com base em seus preceitos, a disciplina judiciária e a

estabelecida para 2015 era atingir o índice de 32,71%. Todavia, o

força vinculante dos precedentes judiciais, com a finalidade de se
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alcançar uma célere e efetiva prestação jurisdicional. Por outro lado,

Precatórios. Para tanto, as instalações, o material de trabalho e,

decisões contrárias a súmulas ou orientações jurisprudenciais do

principalmente, a área de Tecnologia da Informação (TI) são objeto

TST geram falsa expectativa à parte vencedora, elastecendo o

de análises constantes visando maior capacitação e eficiência, não

prazo de solução do litígio e assoberbando a Corte Superior. Em

deixando de mencionar a qualificação e valorização dos servidores.

2015 e 2016, foram suscitados um total de 27 Incidentes de

Quanto aos resultados obtidos em face das medidas adotadas pelo

Uniformização de Jurisprudência no âmbito do Tribunal Regional da

Juízo Auxiliar, pode-se apontar maior agilidade na quitação dos

17ª Região, sendo solucionados até a presente data 7 Incidentes,

precatórios, tendo havido aumento dos créditos nas contas judiciais,

com a consequente edição de Súmulas Regionais. Um aspecto

permitindo a celeridade dos repasses do TJ ao TRT da 17ª Região,

negativo a ser destacado trata-se da ausência no sítio da internet do

especialmente em relação aos precatórios devidos pelo Estado do

Tribunal Regional da 17ª Região de um banco de dados ou de

Espírito Santo. Verificou-se que, atualmente, o Estado do Espírito

informações precisas acerca dos Incidentes de Uniformização de

Santo responde por mais de 900 precatórios pendentes cadastrados

Jurisprudência suscitados no âmbito do próprio Tribunal Regional.

no Sistema de Controle do TRT, totalizando valor superior a R$

Outra questão que merece destaque trata-se do não cumprimento

650.000.000,00. Referido valor, entretanto, já se encontra à

integral do contido no artigo 6º da Instrução Normativa nº 37/2015

disposição do TRT para pagamento, tendo sido a maior parte deste

do TST, que determina a imediata comunicação ao TST do

montante já sacada pelos beneficiários, o que acarretará a exclusão

Incidente de Uniformização de Jurisprudência solucionado, para

do Estado do Espírito Santo do Regime Especial de pagamento de

ulterior ciência e providências de registro da Comissão de

precatórios. Verificou-se, ainda, que, desde a criação do Núcleo de

Jurisprudência e de Precedentes Normativos, tendo em vista que

Precatórios, em 2010, já incluindo os recursos recebidos neste ano

existem três incidentes de uniformização de jurisprudência

de 2016, aproximadamente R$ 200.000.000,00, foram

suscitados pelo TST ao TRT da 17ª Região que já foram

disponibilizados pelo TJ-ES aproximadamente R$

solucionados, com a consequente edição de Súmulas Regionais

1.000.000.000,00, o que implicará a quitação, após a efetuação de

(Súmula nºs 18, 39 e 40), sem a comunicação imediata ao TST.

saque por todos os beneficiários dos precatórios, de todo o passivo

Como aspecto positivo, deve ser destacado que o Tribunal Regional

devido pelo Estado do Espírito Santo relativamente aos precatórios

da 17ª Região incluiu em seu Regimento Interno, em setembro de

trabalhistas já autuados até então. Por outro lado, constatou-se,

2015, um dispositivo que determina a obrigatoriedade da suscitação

quanto aos entes públicos submetidos ao Regime Comum, que se

de Incidente de Uniformização de Jurisprudência pelo seu

encontram com precatórios vencidos os seguintes municípios:

Presidente nos recursos de revista interpostos, quando constatar

Município de Afonso Cláudio, Município de Anchieta, Município de

que a decisão recorrida contrariou Súmula do STF, Súmula ou

Atílio Vivacqua, Município de Colatina, Município de Fundão,

Orientação Jurisprudencial do TST ou divergiu de decisão proferida

Município de Itapemirim, Município de Pancas, Município de Pedro

em julgamento de recurso de revista repetitivo no TST (art. 145-A,

Canário, Município de Pinheiros e Município de Sooretama.

§2º, do Regimento Interno do TRT), o que acarretou a abertura de 9

Verificou-se, entretanto, que, em relação ao maior número desses

Incidentes de Uniformização de Jurisprudência em virtude de

precatórios vencidos, com exceção daqueles referentes ao

acórdãos julgados com tese contrária a Súmulas e Orientações

Município de Afonso Cláudio, existem valores depositados e que já

Jurisprudenciais do TST, o que demonstra os esforços emitidos pelo

estão sendo liberados aos beneficiários; contudo, a total quitação

Tribunal Regional da 17ª Região para o fiel cumprimento do

desses precatórios somente se dará após o saque por todos os

princípio da responsabilidade institucional, com a finalidade de se

beneficiários, que são, em sua maioria, da zona rural de municípios

alcançar uma célere e efetiva prestação jurisdicional.

do interior. Em relação ao Município de Afonso Cláudio, observou-

6. PRECATÓRIOS E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR

se que, nos primeiros anos da criação do Núcleo, após proceder a

(RPVs). No decorrer dos últimos anos, o Juízo Auxiliar de

quitação do passivo antigo referente aos precatórios submetidos ao

Conciliação de Precatórios, que funciona junto ao Núcleo de

Regime Especial, retornou ao Regime Comum. Todavia, em 2016,

Precatórios e de Pesquisa Patrimonial (NUPREP), adotou diversas

regressou à situação de inadimplência (Prec: 0280.2007.101.17.00-

medidas com o intuito de tornar mais célere e eficiente o pagamento

2, débito de R$ 436.349,70, autuado em 19/05/2014). Verificou-se

dos precatórios pendentes, bem como a expedição, autuação e

que, em situação tal qual à apresentada pelo Município de Afonso

cadastro de precatórios futuros. A infraestrutura fornecida ao

Cláudio, o TRT não adota qualquer mecanismo formalizado visando

NUPREP vem sempre sendo aprimorada com o intuito de

solucionar o problema das obrigações do poder público vencidas e

proporcionar um melhor desempenho e dinamismo na gestão de

não pagas (em atraso). Por outro lado, em relação às requisições
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de pequeno valor expedidas pelas Varas do Trabalho, constatou-se

sentido de viabilizar a realização de futuros acordos e/ou convênios

que a Corregedoria Regional não possui um sistema de controle de

para solucionar o problema das obrigações do poder público

expedição e cumprimento das referidas obrigações. Já as

vencidas e não pagas (em atraso), pondo cobro, definitivamente, às

requisições de pequeno valor expedidas pelo Núcleo de Precatório,

dívidas da Fazenda Municipal, satisfazendo, em consequência, os

referentes às obrigações de responsabilidade da União, encontram-

créditos trabalhistas respectivos; e

se regularmente cumpridas. Constatou-se também a ausência de

- Considerando-se a relevância da situação, recomenda-se que se

dados no sítio eletrônico do TRT da 17ª Região em relação às

dê a necessária celeridade no processamento do Procedimento

RPVs expedidas pelo NUPREP e pelas Varas de Trabalho.

Administrativo Disciplinar contra Magistrado nº PADMag-0503300-

7. ATUAÇÃO DA CORREGEDORIA REGIONAL. As questões

89.2015.5.17.0000.

invocadas nas Correições Parciais requeridas perante a

À Corregedoria-Regional:

Corregedoria Regional, bem como as soluções proferidas, não

- Considerando-se a reiteração de atrasos na prolação de

revelam, na região, a prática de situação reiterada de

sentenças, inclusive com recomendações em atas da Corregedoria

procedimentos atentatórios à boa ordem processual, de forma a

Regional e, também, em atas anteriores da Corregedoria-Geral da

comprometer a devida prestação jurisdicional. Ao contrário, o

Justiça do Trabalho, recomenda-se que, em relação às Juízas

número reduzido de Correições Parciais, mormente a conclusão

nominadas no item 8.12 dos Aspectos Gerais, sejam tomadas as

destas (nenhuma delas foi deferida) revela a adequação dos

medidas legais cabíveis, inclusive, com a abertura de processo

procedimentos processuais adotados no 1º grau da 17ª Região.

disciplinar, se necessário, e, ainda, a revisão do processo de

Observou-se, por outro lado, que a cobrança dos processos em

residência da Juíza nominada no item 8.13 dos Aspectos Gerais;

atraso para a prolação de sentença é feita mediante a expedição de

- Recomenda-se que a Corregedoria Regional, em observância à

ofício ao magistrado onde consta recomendação no sentido de que

Lei de Transparência (Lei nº 12.527/2011), proceda à

sejam envidados esforços para a regularização dos atrasos, no

disponibilização, no sítio eletrônico do TRT da 17ª Região, da

prazo de 30 dias, a fim de que se possa evitar a abertura de

situação das Requisições de Pequeno Valor – RPVs, no que diz

processo administrativo disciplinar, por possível infração ao dever

respeito à listagem da ordem de pagamento e demais informações

previsto no art. 35, II, da LOMAN, medida esta que não está sendo

pertinentes.

plenamente eficaz, tendo em vista a existência de um número
expressivo de sentenças pendentes de prolação.

IV - REGISTROS:
Durante o período da correição, estiveram com o Excelentíssimo

III - RECOMENDAÇÕES:

Senhor Ministro Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, o

À Presidência:

Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região,

- Recomenda-se empreender esforços para aprovação do

Desembargador José Carlos Rizk; o Vice-Presidente do Tribunal

Regulamento-Geral de Secretaria;

Regional do Trabalho da 17ª Região, Desembargador Marcello

- Recomenda-se empreender esforços para a criação de um banco

Maciel Mancilha, bem como os desembargadores Cláudio Armando

de dados ou para o fornecimento de informações precisas e

Couce de Menezes, José Luiz Serafini, Gerson Fernando da

atualizadas no sítio da internet do Tribunal Regional do Trabalho da

Sylveira Novais, Claudia Cardoso de Souza, Carlos Henrique

17ª Região acerca dos Incidentes de Uniformização de

Bezerra Leite, Jailson Pereira da Silva, Lino Faria Petelinkar e Mário

Jurisprudência suscitados pelo próprio Tribunal Regional;

Ribeiro Cantarino Neto. Foram recebidos em audiência, os Juízes

- Recomenda-se empreender esforços para o cumprimento integral

Fábio Bonisson, Rosaly Stange, Germana de Morelo, Nedir Veleda

do contido no artigo 6º da Instrução Normativa nº 37/2015 do TST,

Moraes, Roberto José Ferreira de Almada, Guilherme Piveti, Denise

que determina a imediata comunicação àquela Corte dos Incidentes

Mársico do Couto, Juliana Carlesso Lozer, Guilherme Piveti, Márcia

de Uniformização de Jurisprudência solucionados;

Frainer Miúra Leibel e Adriana Corteletti Pereira Cardoso, o Dr.

- Recomenda-se que a Presidência do Tribunal Regional do

Estanislau Tallon Bozi, Procurador Regional do Trabalho da 17ª

Trabalho da 17ª Região, na tentativa de incrementar os índices de

Região, a Dra. Simone Silveira, representante da OAB-ES, o Dr.

conciliação, abarcando inclusive os processos em trâmite no PJe,

Bem Hur Brenner Dan Farina, Presidente do Sindiadvogados e a

aumente o quadro de servidores à disposição do Núcleo

Dra. Clarisse Rocha, Representante da Associação

Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos;

Espiritossantense de Advogados Trabalhistas.

- Recomenda-se que o TRT da 17ª Região envide esforços no
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V - AGRADECIMENTOS E ENCERRAMENTO:
O Ministro Corregedor-Geral agradece a todos os
Desembargadores que compõem o Tribunal Regional do Trabalho
da 17ª Região, na pessoa dos Ex. mos Desembargadores José
Carlos Rizk, Presidente e Corregedor Regional, Marcello Maciel
Mancilha, Vice-Presidente, do Desembargador José Luiz Serafini e
Juíza Fátima Gomes Ferreira, Diretor e Vice-Diretora da Escola
Judicial e do Juiz Auxiliar de Precatórios Substituto Dr. Luís
Eduardo Soares Fontenelle, bem como aos servidores, nas pessoas
de Fábio Vieira Tozzi, Secretário Geral da Presidência, Johnathan
Marques Silveira Carioca, Diretor Geral, Marcelo Caliman Pimentel,
Secretário da Corregedoria Regional, Carlos Tadeu Goulart, Diretor
da Secretaria de Gestão de Pessoas, Egly de Freitas Bayerl,
Diretora da Secretaria de Tecnologia da Informação e
Comunicações, Silvana Ines Martins Costantini, Marcello Canal,
Secretário do Tribunal Pleno, Assessora do Gabinete do
Desembargador José Carlos Rizk, Fernanda Felipe Gomes,
Substituta da Assessora da Presidência, José Carlos Gonçalves
Gabriel, Chefe do Núcleo de Precatório, Flávia Andrade de Araújo,
Chefe do Setor da Ouvidoria, Roberto Saliba Nascimento, servidor
da Secretaria Administrativa , Jeoval Garcia Alexandre Filho e
Fernanda de Carvalho Oliveira, calculistas, Elisa Moreira Galvão,
servidora da Secretaria Geral da Presidência, Giovana de Jesus
Pontini Rodrigues, servidora da Comissão de Uniformização de
Jurisprudência, Mirella Dallinger Costa Barbirato, servidora do
Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de
Conflitos, Edmilson Masruha Júnior, servidor da Ouvidoria e Maria
Domingas Boaventura dos Santos, Copeira. Agradecimentos
extensivos as equipes de recepção, transporte e de segurança, pela
excepcional atenção, cortesia, hospitalidade com que distinguiram
toda a equipe da Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho.
A Correição Ordinária é encerrada na presente sessão plenária. A
Ata vai assinada pelo Excelentíssimo Senhor Ministro RENATO DE
LACERDA PAIVA, Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, pelo
Excelentíssimo Desembargador JOSÉ CARLOS RIZK, Presidente
do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região, e por mim,
CARLOS EDUARDO TIUSSO , Diretor da Secretaria da
Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho.
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