PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO
CORREGEDORIA REGIONAL

ATA DE CORREIÇÃO ORDINÁRIA
2ª VARA DO TRABALHO DE RIBEIRÃO PRETO
Ao 1º dia do mês de Setembro de 2015, o Excelentíssimo Senhor Desembargador
do Trabalho GERSON LACERDA PISTORI, Corregedor Regional, em cumprimento ao
inciso II do artigo 29 do Regimento Interno presidiu a Correição Ordinária na unidade,
conforme Edital CR nº 04/2015, divulgado em 01/07/2015 no DEJT (Edição 1760/2015
– Caderno do TRT da 15ª Região – página 27). Presente a Juíza Auxiliar da Vara do
Trabalho, Dra. MÔNICA MUNIZ BARRETTO VOLASCO FOSCHI. Com base nas
informações prestadas pela Vara do Trabalho, nos autos de processos analisados e nos
dados dos sistemas processuais SAP1G e e-Gestão, apurou-se, no período de
01/09/2014 a 31/07/2015, o seguinte:
Equipe de Correição:

Ayrton Rocha, Cláudia Elis Pereira de Araújo, Jenner
Eduardo dos Santos, João Henrique de Sá Santana e Luís
Cláudio da Silva.

Jurisdição Atendida:

JARDINOPOLIS, RIBEIRAO PRETO, GUATAPARA

Lei de Criação:

7.471/86

Data de Instalação:

10/04/1987

Data de Instalação do PJE: 14/05/2014

1 - ESTRUTURA FUNCIONAL:
(fonte: e-Correição Adm e Assessoria de Apoio aos Magistrados)
JUIZ TITULAR
WALNEY QUADROS COSTA

TITULAR DESDE
05/04/1999

Afastamentos:
PERÍODO
20/10/2014 a 24/10/2014
07/01/2015 a 05/02/2015
17/08/2015 a 27/08/2015
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MOTIVO
FERIAS
FERIAS
FERIAS

1

SUBSTITUTO
SEM SUBSTITUTO
SEM SUBSTITUTO
SEM SUBSTITUTO
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2 - JUIZES AUXILIARES [01/09/2014 a 27/08/2015]:
(fonte: e-Correição Adm e Assessoria de Apoio aos Magistrados)

NOME

PERÍODO
18/04/2015 a 22/04/2015

FRED MORALES LIMA
Afastamentos: Não houve

NOME
MONICA MUNIZ BARRETTO VOLASCO FOSCHI
MONICA MUNIZ BARRETTO VOLASCO FOSCHI

PERÍODO
10/02/2014 a 19/12/2014
07/01/2015 a 27/08/2015

Afastamentos:
PERÍODO
13/04/2015 a 12/05/2015

MOTIVO

SUBSTITUTO
SEM SUBSTITUTO

FERIAS

3 - QUADRO DE SERVIDORES [31/07/2015]:
(fonte: e-Correição Adm e Coordenadoria de Provimento e Vacância)
3.1 - Lotação:

NOME

CARGO

ANDERSON VIEIRA

REQ

ANDREA CRISTINA LUZ BASILIO

TJA

CARLOS ALBERTO ROSA

TJA

ELEUSA SILVA
FERNANDA DUBOC BIRCHES LOPES

AJA
TJA

GABRIELA SINICIO VIEIRA CREPALDI

TJA

GUSTAVO MOREIRA DA CUNHA

TJA

IDELI PARRA VILELA LOURENCO

REM

LUCIENE PEDERSOLI PIERONI

TJA
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FUNÇÃO
EXERCÍCIO
COMISSIONADA
NA LOTAÇÃO
FC-04 CALCULISTA
01/11/1993
FC-05 ASSISTENTE DE
03/11/2014
JUIZ
FC-04 ASSISTENTE
TECNICO DE VARA DO 25/08/2005
TRABALHO
14/05/2009
FC-02 ASSISTENTE
01/06/2004
FC-05 ASSISTENTE DE
03/10/2011
JUIZ
CJ-03 DIRETOR DE
19/11/1987
SECRETARIA DE VT
FC-05 ASSISTENTE DE
DIRETOR DE
15/12/2006
SECRETARIA
FC-02 ASSISTENTE
09/02/1994
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CARGO

FUNÇÃO
COMISSIONADA

EXERCÍCIO
NA LOTAÇÃO

MARIA RITA AVEZUM ALVES DE
CASTRO

AJJ

-

23/07/1993

MARIA RITA GARCIA SANTORO PEREZ

TJA

NOME

FC-04 SECRETARIO DE
AUDIENCIA
FC-02 ASSISTENTE

MARLENE DIAS MAZIRONI
TJA
NEIVA CRISTINA PIRES DE OLIVEIRA
TJA
TELMA DE FATIMA CAMILLES DE
TJA
FC-02 ASSISTENTE
LUCCA
TOTAL DE SERVIDORES DO QUADRO
TOTAL DE SERVIDORES EXTRA-QUADRO
LOTAÇÃO DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº 63 DO CSJT

11/02/1994
06/06/1997
16/08/1999
22/09/2014
12
2
13-14

3.2 - Ausências, exceto férias [09/2014 a 07/2015]:
(fonte: e-Correição Adm e Coordenadoria de Provimento e Vacância)
MOTIVO

DIAS

AUSÊNCIA JÚRI
COMPENSAÇÃO DE DIAS TRABALHADOS EM PLANTÃO JUDICIÁRIO
LICENÇA PARA TRATAMENTO DA PRÓPRIA SAÚDE
LICENÇA PARA TRATAMENTO DE PESSOA DA FAMÍLIA
PARTICIPAÇÃO EM CURSO MINISTRADO PELO TRT
PARTICIPAÇÃO EM GREVE

3
9
96
6
2
51

TOTAL

167

3.3 - Estagiários [31/07/2015]:
(fonte: e-Correição Adm e Área de Controle de Estágio e Voluntariado)
ÓRGÃO
CONVENIADO
CENTRO DE
INTEGRACAO
EMPRESA ESCOLA
CENTRO DE
INTEGRACAO
EMPRESA ESCOLA
CENTRO DE
INTEGRACAO
EMPRESA ESCOLA

NOME
FABRICIO DE CASTRO OGRIZIO

FLAVIA OTTOBONI BRANDAO

LIGIA ZANETTI COSTA
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INÍCIO DO
ESTÁGIO
16/06/2014

16/05/2015

16/05/2015
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3.4 - Ações de capacitação [31/07/2015]:
(fonte: e-Correição Adm e Escola Judicial)

JUIZES
MONICA MUNIZ BARRETTO VOLASCO FOSCHI
WALNEY QUADROS COSTA

HORAS
38
38

SERVIDORES
ANDERSON VIEIRA
ANDREA CRISTINA LUZ BASILIO
CARLOS ALBERTO ROSA
ELEUSA SILVA
FERNANDA DUBOC BIRCHES LOPES
GABRIELA SINICIO VIEIRA CREPALDI
GUSTAVO MOREIRA DA CUNHA
IDELI PARRA VILELA LOURENCO
LUCIENE PEDERSOLI PIERONI
MARIA RITA AVEZUM ALVES DE CASTRO
MARIA RITA GARCIA SANTORO PEREZ
MARLENE DIAS MAZIRONI
NEIVA CRISTINA PIRES DE OLIVEIRA
TELMA DE FATIMA CAMILLES DE LUCCA

HORAS
7
302
7
7
7
7
22
13
7
7
7
7
7
7
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4 - QUADRO SINTÉTICO - FASES PROCESSUAIS [09/2014 a 07/2015]:
(fonte: e-Gestão)
FASE
CONHECIMENTO

LIQUIDAÇÃO

EXECUÇÃO

SITUAÇÃO
Aguardando primeira audiência
Aguardando encerramento da instrução
Aguardando prolação de sentença
Aguardando cumprimento de acordo
Solucionados pendentes de baixa na fase - Conhecimento
Subtotal
Pendentes de liquidação
Liquidados pendentes de baixa na fase - Liquidação
Subtotal
Pendente de execução
Encerrados pendentes de baixa na fase - Execução
Subtotal
TOTAL

QTDE
1.216
656
39
764
1.968
4.602
815
943
1.815
2.554
283
2.837
9.254

5 - INCIDENTES PROCESSUAIS [09/2014 a 07/2015]:
(fonte: e-Gestão)
TIPO
Embargos de declaração
Exceções de Incompetência
Antecipações de Tutela
Impugnações à Sentença de Liquidação
Embargos à Execução
Embargos à Arrematação
Embargos à Adjudicação
Exceções de Pré-Executividade
TOTAIS

NOVOS
266
13
258
12
76
5
2
16
648

RESOLVIDOS
245
7
259
7
69
7
0
16
610

PENDENTES
36
16
46
17
68
0
2
15
200

6 - RECURSOS [09/2014 a 07/2015]:
(fonte: e-Gestão)
TIPO

NOVOS

Recurso Ordinário
Recurso Adesivo
Agravo de petição
Agravo de Instrumento
TOTAIS

717
41
76
9
843
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COM JUÍZO DE
SEM JUÍZO DE
ADMISSIBILIDADE ADMISSIBILIDADE
709
70
45
10
74
30
6
3
834
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5
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7 - PRAZOS MÉDIOS [09/2014 a 07/2015]:
(fonte: e-Gestão)
7.1 - Conhecimento:
Do ajuizamento da ação até a realização da 1a. audiência
Rito Sumaríssimo
Do ajuizamento da ação até a realização da 1a. audiência
Exceto Rito Sumaríssimo
Total / Média
Do ajuizamento da ação até o encerramento da instrução
Rito Sumaríssimo
Do ajuizamento da ação até o encerramento da instrução
Exceto Rito Sumaríssimo
Total / Média
Do ajuizamento da ação até a prolação de sentença
Rito Sumaríssimo
Do ajuizamento da ação até a prolação de sentença
Exceto Rito Sumaríssimo
Total / Média

Qtde

Dias

291

141

1.062

180

1.353

172

352

215

1.755

363

2.107

338

314

210

1.314

362

1.628

333

Qtde
85
495
580

Dias
425
473
466

Qtde
365
55
420

Dias
3.284
1.295
3.024

7.2 - Fase de liquidação:
Do início ao encerramento da liquidação - Rito Sumaríssimo
Do início ao encerramento da liquidação - Exceto Rito Sumaríssimo
Total / Média
7.3 - Fase de execução:
Do início ao encerramento da execução - ente privado
Do início ao encerramento da execução - ente público
Total / Média
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8 - MOVIMENTAÇÃO PROCESSUAL/PRODUTIVIDADE DA UNIDADE:
(fonte: e-Gestão)
8.1 - Índice de conciliações [até 07/2015]:

ANO
2012
2013
2014
2015

RECEBIDOS
1.823
2.100
2.029
1.278

CONCILIADOS
575
643
631
382

%
31,54
30,62
31,10
29,89

8.2 - Índice de soluções [até 07/2015]:

ANO
2012
2013
2014
2015

2ª Vara do Trabalho de Ribeirão Preto

RECEBIDOS
1.823
2.100
2.029
1.278

SOLUCIONADOS
1.627
2.003
1.750
1.133

7

%
89,25
95,38
86,25
88,65
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8.3 - Índice de baixas [até 07/2015]:

ANO
2012
2013
2014
2015

RECEBIDOS
1.823
2.100
2.029
1.278

BAIXADOS
2.450
1.965
1.868
1.265

%
134,39
93,57
92,07
98,98

8.4 - Índice de congestionamento até a sentença:

ANO
2012
2013
2014

ACERVO
1.459
1.394
1.500
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1.823
2.100
2.029

8

SOLUCIONADOS
1.627
2.003
1.750

%
50,43
42,67
50,41
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9 - METAS - CNJ E PLANO ESTRATÉGICO DO TRT15 [até 07/2015]:
(fonte: e-Gestão)
9.1 - Meta 1 do CNJ - 2015 (julgar quantidade maior de processos de
conhecimento do que os distribuídos no ano corrente):

RECEBIDOS

SOLUCIONADOS

1.278

1.133

PENDENTES NA
META
145

GRAU DE
CUMPRIMENTO
88,65 %

9.2 - Meta 2 do CNJ - 2015 (identificar e julgar, até 31/12/2015, pelo menos
90% dos processos distribuídos em 2013):
RECEBIDOS EM
2013
2.100
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SOLUCIONADOS
1.940

PENDENTES NA
META
0
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GRAU DE
CUMPRIMENTO
100,00 %
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10 - ARRECADAÇÃO [09/2014 a 07/2015]:
(fonte: e-Gestão)
CUSTAS
R$ 123.043,54

2ª Vara do Trabalho de Ribeirão Preto

IMPOSTO DE
RENDA
R$ 231.111,78

EMOLUMENTOS
R$ 5.828,58

10

CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
R$ 2.074.680,71
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11 - MAPEAMENTO GLOBAL DE DESEMPENHO - MGD:
(fonte: e-Correição MGD)
DATA MGD
05/2015
06/2015
07/2015

2ª Vara do Trabalho de Ribeirão Preto

TCC
0,50
0,52
0,51

TCE
0,81
0,81
0,82
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IG
0,85
0,87
0,89
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12 – ORGANIZAÇÃO DA PAUTA DE AUDIÊNCIAS (2015):
(fonte: Vara do Trabalho)

PAUTA DO JUIZ TITULAR/ JUIZ AUXILIAR FIXO
TIPO

DIAS DA SEMANA
EM QUE HÁ SESSÕES

1ª VAGA NA
PAUTA

TURNO
(Manhã/Tarde)

MÉDIA
DIÁRIA

2ª, 3ª e 4ª f.

25/1/2016

tarde

3/4

UNA SUMARÍSSIMO

2ª, 3ª, 4ª e 5ª f.

15/2/2016

UNA
ORDINÁRIO

2ª, 3ª, 4ª e 5ªf.

16/5/2016

2ª, 3ª e 4ª - tarde
3ª e 5ª f. - manhã
tarde

3
8
6

2ª, 3ª, 4ª e 5ªf.

16/5/2016

tarde

6

Última 2ª f. do mês

26/10/2015

tarde

12

INICIAL

INSTRUÇÃO
TENTATIVA DE
CONCILIAÇÃO EM
EXECUÇÃO

* A pauta é única, realizada por qualquer dos Juízes de acordo com a necessidade da Vara, a fim de
possibilitar a manutenção de período não superior a 20 (vinte) dias para prolação da sentença, tendo como
base a data da audiência de INSTRUÇÃO/UNA.
* Conforme a demanda são realizadas pautas “duplas”, exceto nos períodos de férias dos Juízes
Titular/Auxiliar.

13 – PENDÊNCIAS :
NATUREZA
BACENJUD
BNDT

POSIÇÃO
26/08/2015
24/08/2015

13.1. - Determinações da Correição Anterior:
Cumpridas integralmente.
2ª Vara do Trabalho de Ribeirão Preto
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QUANTIDADE
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14 – CONSTATAÇÃO DE DADOS DO “SAP1G”:
Constatou-se nessa correição, posição de 01/08/2015, que:
14.1 – Há 4.461 processos (posição em 01/08/2015) com prazos vencidos sem certificação desde
19/04/2013 (processo nº 94700-92.2003);
14.2 – Há registro de 965 petições (posição em 1º/09/2015) sem ciência, sendo a data mais antiga o
dia 22/02/2010 (processo nº 1400-33.2006);
14.3 – Há 85 processos na ocorrência ROJ – remetido ao Oficial de Justiça, sendo a data mais antiga
o dia 03/12/2014 (processo nº 948-22.2010);
14.4 – Há 282 processos na ocorrência ROS – remetido do Oficial à Secretaria, sendo a data mais
antiga o dia 28/11/2014 (processo nº 205300-59.1998);
14.5 – Há 59 processos na ocorrência DES – despacho, sendo o prazo mais antigo datado de
12/03/2015, (processo nº 179500-19.2014);
14.6 – Há 155 processos na ocorrência RCT – remetido à Contadoria, tendo como prazo mais antigo
o dia 20/02/2015 (processo nº 283500-17.1997);
14.7 – Não há processos na ocorrência DCA – Devolução de carga.

15 – ITENS DE EXAME E REGISTRO OBRIGATÓRIO (Artigo 18 da Consolidação
dos Provimentos da CGJT):
Com base nos autos analisados, verificou-se que o Juízo:

15.1 – pronuncia-se explicitamente acerca da admissibilidade dos recursos (processo nº 60147.2014.5.15.0042);
15.2 – registra no sistema SAP1G os atos processuais relevantes;
15.3 – faz uso das ferramentas eletrônicas BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD e demais convênios;
15.4 – procede, quando cabível, à liberação do depósito recursal por ocasião da sentença de liquidação
(processo nº 787-75.2011.5.15.0042).
15.5 – determina a citação dos sócios quando da desconsideração da personalidade jurídica da empresa
executada (processo nº 0212200-92.1997.5.15.0042).

2ª Vara do Trabalho de Ribeirão Preto
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Quanto aos demais aspectos (assiduidade dos Magistrados, pauta de audiências e principais prazos)
encontram-se registrados nos itens 1,2, 7 e 12.

16 – RECOMENDAÇÕES:
16.1 – promover o controle direto na tramitação dos processos das metas do CNJ e do Plano
Estratégico do TRT;
16.2 – encaminhar cópias de sentenças que reconheçam a conduta culposa do empregador em
acidente de trabalho para a respectiva unidade da Procuradoria-Geral Federal, nos termos do Ofício Circular
TST.GP nº 615/2012, de 18.5.2012 e da Recomendação Conjunta GP-CGJT 2/2011;
16.3 – dar prioridade na utilização do malote digital, correio eletrônico, canal DIRETOR e o
mensageiro instantâneo PSI, em detrimento do uso de telefone para fins de redução dos gastos com telefonia
e papel;
16.4 – dar exclusividade na utilização do Sistema JURISCAL, conforme Comunicado CR nº
014/2014;
16.5 – observar a Recomendação GP-SS nº 01/2014, a qual trata de pausas após períodos contínuos
de trabalho que exijam movimentos repetitivos e esforço visual;
16.6 – observar a Recomendação GP-CR nº 05/2015, que trata da padronização do fluxo de
processos de trabalho dos oficiais de justiça na execução;
16.7 – observar a Portaria GP-VPJ-CR nº 07/2012, especialmente com relação à inclusão de todos os
servidores no trabalho com o PJ-e e tramitação com efetividade;
16.8 – observar o Provimento GP-CR nº 07/2014, que instituiu a Certidão Eletrônica de Ações
Trabalhistas – CEAT – no âmbito da 15ª Região, a qual deve ser solicitada e emitida exclusivamente no sítio
eletrônico do Tribunal;
16.9 – observar o Provimento GP-VPJ-CR nº 05/2012, com as alterações promovidas pelo
Provimento GP-VPJ-CR nº 01/2014, especialmente quanto aos documentos a serem anexados no CLE, uma
vez que o processo físico permanecerá arquivado na Vara;
16.10 - observar os Comunicados GP-CR nºs 04/2010 e 10/2011, que tratam da necessidade de se dar
preferência à instrução e julgamento das ações civis públicas e civis coletivas, que repercutem em
2ª Vara do Trabalho de Ribeirão Preto
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considerável parcela de jurisdicionados e versem sobre trabalho infantil e escravo, respectivamente;
16.11 – diante da crise hídrica que assola o país, recomenda-se que a Vara intensifique a prática de
atos de economia no consumo de água e energia elétrica em suas dependências.

17 – DETERMINAÇÕES:
17.1 – Aos Juízes (Titular, Substituto e Auxiliares) que:
17.1.1 – na qualidade de Corregedores Permanentes da Vara do Trabalho, acompanhem o movimento
diário dos serviços da Unidade Judiciária por meio de relatórios extraídos dos Sistemas SAP1.G e e-Gestão,
com vistas à efetividade da prestação jurisdicional com otimização das rotinas de trabalhos;
17.1.2 – priorizem a redução dos prazos médios nos Ritos Sumaríssimo e Ordinário, estabelecendo
como meta o prazo máximo de 15 (quinze) dias para a apreciação dos processos pertencentes ao primeiro
Rito, conforme determina o inciso III do art. 852-B, da CLT;
17.1.3 – desenvolvam, na hipótese de designação de auxílio fixo, trabalho que importe acréscimo
quantitativo de processos instruídos e julgados, somando e não dividindo entre si as funções judicantes,
principalmente na fase de execução;
17.1.4 - apenas efetivem a ordem de inclusão da parte executada no BNDT após a realização de
pesquisa junto ao Sistema BACENJUD, conforme estabelecido no § 1º-A do art. 1º da Resolução
Administrativa nº 1470/2011 do TST.
17.1.5 - Adote providências para reduzir o prazo para realização de audiências dos processos
submetidos ao Rito Sumaríssimo, Ordinário e instruções, visto que já estão sendo designadas para
janeiro/2016, fevereiro/2016 e maio/2016, respectivamente, devendo, quando contar com atuação de Juiz
Auxiliar, realizar audiências de segunda a sexta-feira, com os dias a serem combinados entre eles. Isso
porque a demora na solução dos processos impacta diretamente no mapeamento global de desempenho –
MGD.
O Juízo deverá encaminhar à Corregedoria Regional, no prazo de 10 (dez) dias, (corregedoria
@trt15.jus.br.) informações a respeito das providências adotadas.
17.1.6 – Em razão de reclamação apresentada por advogados, determina-se que os Juízes dispensem
maior atenção à liberação de verbas incontroversas.

2ª Vara do Trabalho de Ribeirão Preto
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17.2 – Ao Diretor de Secretaria que:
17.2.1 – adote providências quanto à devolução de todas as cargas vencidas. Data da carga mais
antiga: 07/04/2015 (com procurador);
17.2.2 – observe com rigor o integral cumprimento das Portarias GP-CR n° 07/2013 e 03/2014, que
regulamentam os setores destinos no SAP1.G;
17.2.3 - considerando que alguns atrasos dos processos constantes do relatório ROJ – Remetido ao
Oficial de Justiça se referem a atraso da Secretaria em tramitar a ocorrência ROS, determina-se que esta
ocorrência seja tramitada tão logo os mandados sejam cumpridos e devolvidos pela Central de Mandados;
17.2.4 - Seja intensificada a gestão de processos, uma vez que o Relatório Sem Tramitação, com
posição de 01/08/2015, aponta a expressiva quantidade de 4.461 processos com prazo vencido desde
19/04/2013 (processo nº 94700-92.2003). Igualmente, deve ser intensificada a gestão no PJ-e, principalmente
no que se refere ao prazo vencido, análise das perícias, operações de audiências, onde há muitos feitos sem
audiência designada, cartas precatórias inquiritórias, cujas audiências foram realizadas em 2014 e até a
presente data não foram devolvidas e a caixa “Preparar Comunicação”, que apresenta 816 feitos, com data
mais antiga 24/03/2015. Determina-se, também, que o Sr. Gestor elabore plano de ação, observando o
Provimento GP-CR nº 03 de 07/03/2013, artigo 2º, § 3º, que, dentre outras deliberações, determina que: “A
atuação terá como finalidade auxiliar na implementação de rotinas otimizadas de processos de trabalho,
saneamento do banco de dados e elaboração e implementação de um plano de ação, preferencialmente com
base no método 5W1H e desenvolvimento por meio da análise do ciclo PDCA para desenho do novo
processo.” Determina-se, ainda, que seja observada com rigor a Portaria GP-VPJ-CR 07/2012, alterada pela
GP-VPJ-CR 01/2015, mesmo nos processos físicos, especialmente o artigo 2º que trata da gestão por fase
processual, assim como o item VI do referido artigo que determina que o servidor que minutar o despacho ou
a decisão dará cumprimento à determinação, confeccionando eventuais expedientes subsequentes, inclusive
os atos de comunicação que se fizerem necessários.
17.2.5– Diante da expressiva quantidade processos no andamento “RCJ” (88 ), recomenda-se que o Juízo
estude a possibilidade de realizar audiências de conciliação no conhecimento, inclusive para evitar a migração dos
feitos no CLE.

17.2.6 – Tendo em vista a expressiva quantidade de processos no andamento “RCT” (155),
recomenda-se que o Juízo estude a possibilidade de realizar audiências de conciliação, aplicando por
2ª Vara do Trabalho de Ribeirão Preto
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analogia, a Recomendação GP-CR nº 06/2012.
17.2.7 – dê andamento aos feitos abaixo listados, com as providências a seguir relacionadas:

PROCESSO
0001541-80.2012.5.15.0042

DETERMINAÇÃO
Levar o feito à conclusão com máxima urgência, e a partir da tramitação 'PAN' a
fim de gerar o movimento 51 do e-Gestão.

0065900-88.2002.5.15.0042

Na ocorrência RME _ Remetido ao Tribunal em execução desde 8/05/2015, o
feito encontra-se relacionado no e-Gestão sob a variável 117, descrição 5.1.5 –
embargos declaratórios pendentes. Isso porque não há registro de solução para a
petição juntada em 22/8/2014. Determina-se, daí, o saneamento observando-se
ainda que a contagem de 16/08/2015 a 22/08/2015 apontou a existência de
outros 15 Embargos pendentes.
Embora vencido o prazo para indicação de bens em 21/01/2015, o processo
permanece relacionado no e-Gestão sob a variável 131, descrição 5.3.5 –
antecipação de tutela pendentes, isso em razão da ausência de registro de
solução para a petição juntada em 30/01/2014.
Necessário, daí, proceder à regularização no sistema.
Lançar a ocorrência 'EXE', haja vista a ausência de solução para o incidente
juntado em 23/04/2014.
Destaque-se, ainda que, conforme contagem Auto e-Gestão do período
16/08/2015 a 22/08/2015, há outros 14 processos em situação análoga, os quais
também devem ser regularizados.
Inserir no sistema solução para incidente juntado em 22/02/2006 e, depois, dar
prosseguimento ao feito, se for o caso.
Note-se que contagem Auto e-Gestão (período 16/08/2015 a 22/08/2015) apurou
existirem outros 70 processos em situação análoga, os quais também merecem
passar por análise.
Dar solução no sistema para incidente juntado em 15/10/2012.
Nada obstante, observou-se pela contagem Auto e-Gestão (período 16/08/2015 a
22/08/2015) haver outros 14 processos em situação análoga, os quais também
devem ser apreciados.
Apesar da existência de audiência prevista para tentativa de conciliação em
execução, o presente feito encontra-se relacionado no e-Gestão sob a variável
342, descrição 2.5.2.1 – processos pendentes de finalização da fase de
conhecimento. Além disso, ainda não há cálculos homologados.
Em situação análoga os processos:
0211500-96.2009.5.15.0042; 0000963-54.2011.5.15.0042;
0000366-51.2012.5.15.0042.
Quanto ao processo 0000426-92.2010.5.15.0042, não há audiência designada.
Sanear essas inconsistências, assim como dar prosseguimento a todos.
Sanear o feito no sistema SAP1G, tendo em vista contar como última ocorrência
'ASE – Anulado lançamento de solução por erro material' em 13/05/2015, mas
encontrar-se efetivamente apensado aos autos do processo nº 0000163-55.20130042.
Prosseguir, vez que na ocorrência 'DSA – Desarquivado' desde 22/07/2014. O
feito permanece relacionado no e-Gestão sob a variável 342, descrição 2.5.2.1 –

0000134-68.2014.5.15.0042
Tramitação Preferencial

0000496-12.2010.5.15.0042

0156100-10.2003.5.15.0042

0001200-45.1998.5.15.0042

0076100-18.2006.5.15.0042
Tramitação Preferencial

0002240-37.2013.5.15.0042

0000198-78.2014.5.15.0042
Tramitação Preferencial
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0000911-87.2013.5.15.0042

0043400-38.1996.5.15.0042

0001108-76.2012.5.15.0042
0009000-85.2002.5.15.0042

0001792-64.2013.5.15.0042
Tramitação Preferencial

0015100-46.2008.5.15.0042
Tramitação Preferencial

0159900-56.1997.5.15.0042
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processos pendentes de finalização da fase de conhecimento.
Na ocorrência HMA – Homologado o acordo desde 21/01/2014, permanecendo
o feito relacionado no e-Gestão sob a variável 342, descrição 2.5.2.1 – processos
pendentes de finalização da fase de conhecimento.
Lançar a ocorrência correta, assegurando-se a transparência dos atos
processuais, a certificação do vencimento do prazo, se for o caso, e a conclusão
para deliberações quanto ao prosseguimento, inclusive nos casos em situação
análoga.
Na ocorrência RMJ – Remetido desde 7/01/2015, permanecendo o feito
relacionado no e-Gestão sob a variável 342, descrição 2.5.2.1 – processos
pendentes de finalização da fase de conhecimento. Na mesma situação os
processos: 0171000-37.1999.5.15.0042, 0042100-02.2000.5.15.0042, 002340007.2002.5.15.0042, 0106900-97.2004.5.15.0042, 0166900-63.2004.5.15.0042,
0058600-70.2005.5.15.0042,
0082300-41.2006.5.15.0042
e
019170082.2009.5.15.0042. Determina-se o saneamento da inconsistência nos feitos
relacionados.
Prosseguir, vez que na ocorrência 'SRE – Sentença reformada' desde
21/07/2015, permanecendo relacionado no e-Gestão sob a variável 342,
descrição 2.5.2.1 – processos pendentes de finalização da fase de conhecimento.
Feito na ocorrência 'AGA – Aguardando a data da Audiência' desde 24/08/2015.
Está relacionado no e-Gestão sob a variável 346, descrição 3.5.2.1 – processos
pendentes de finalização – fase de liquidação.
Verificou-se, contudo, que a audiência designada é de Tentativa de Conciliação
em Execução, ou seja, incompatível com a fase processual.
Na mesma situação os processos:
0073000-21.2007.5.15.0042, 0001493-58.2011.5.15.0042,
0000623-76.2012.5.15.0042, 0001364-19.2012.5.15.0042,
0001435-21.2012.5.15.0042, 0000618-20.2013.5.15.0042,
0000969-90.2013.5.15.0042, 0001144-84.2013.5.15.0042 e
0001145-69.2013.5.15.0042.
Sanear tais inconsistências para, depois, dar-lhes prosseguimento.
Na Ocorrência 'HOM – Sentença Homologatória de Cálculos', relacionado no eGestão – variável 346, descrição 3.5.2.1 – processos pendentes de finalização –
fase de liquidação.
Na contagem Auto e-Gestão do período 16/08/2015 a 22/08/2015 verificou-se
haver outros 77 processos em situação análoga.
Determina-se o prosseguimento do feito, observados os artigos 25 e seguintes do
Provimento GP-VPJ-CR nº 05/2012, que trata da migração dos processos físicos
para o módulo Cadastro de Liquidação e Execução.
Na ocorrência RAP – Remetido à Assessoria de Precatórios em 6/07/2015.
Encontra-se relacionado no e-Gestão, variável 346, descrição 3.5.2.1 –
processos pendentes de finalização – fase de liquidação. Verifica-se que na
contagem Auto e-Gestão do período 16/08/2015 a 22/08/2015 há outros 77
processos em situação análoga. Determina-se o saneamento da inconsistência,
inclusive nos casos análogos.
Na ocorrência 'BDT' desde 23/01/2014, permanecendo o feito relacionado no eGestão sob a variável 353, descrição 4.5.2.1 – processos pendentes de
finalização da fase de execução.
Verifica-se haver na contagem Auto e-Gestão (de 16/08/2015 a 22/08/2015)
outros 29 processos em situação análoga.
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0223900-36.1995.5.15.0042

0067000-35.1989.5.15.0042
0000839-66.2014.5.15.0042
0146800-19.2006.5.15.0042
0214700-63.1999.5.15.0042
0002425-75.2013.5.15.0042
0000948-22.2010.5.15.0043

0205300-59.1998.5.15.0042

0179500-19.2004.5.15.0042

0225200-96.1996.5.15.0042

0010127-38.2014.5.15.0042

0010970-03.2014.5.15.0042
Tramitação Prioritária
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Determina-se a conclusão dos autos para deliberação quanto ao prosseguimento,
inclusive nos casos em situação análoga.
Na ocorrência RMJ – Remetido desde 6/12/2011, permanecendo o feito
relacionado no e-Gestão sob a variável 353, descrição 4.5.2.1 – processos
pendentes de finalização da fase de execução. Determina-se o saneamento da
inconsistência.
Lançar a ocorrência 'EXE – Execução' e, depois, dar continuidade ao feito,
especialmente em face dos termos da petição juntada à fl. 2.697, na qual o
Município executado informa concordar com os cálculos de liquidação.
Vencido o prazo para réplica desde 12/08/2014, proceder à sua certificação com
observância do Comunicado GP/CR nº 31/2012.
Processo com prazo vencido para especificação de provas desde 17/12/2014.
Certificar, portanto, tal vencimento, assim como observar o Comunicado GP/CR
nº 31/2012.
Certificar o vencimento de prazo ocorrido em 05/05/2015 e, após, se for o caso,
dar seguimento ao feito a partir da notificação da parte contrária para apresentar
contraminuta ao Agravo de Petição juntado às fls. 718/722.
Dar prosseguimento ao presente feito com urgência, tendo em vista os termos do
r. despacho de fl. 290.
Prosseguir, vez que remetido ao oficial de justiça desde 03/12/2014 sem novas
instruções.
Note-se que consulta ao SAP1G evidenciou haver outros 150 processos na
mesma situação.
Logo, apreciar também estes outros em condição similar.
Na ocorrência 'ROS – Recebido do Oficial de Justiça' desde 28/11/2014. Em
consulta ao SAP1G, verifica-se a existência de outros 292 processos na mesma
situação.
Determina-se seja levado à conclusão para prosseguimento, inclusive os de
situação análoga.
Dar o efetivo andamento ao processo, vez encontrar-se na ocorrência 'DES –
despacho' desde 12/03/2015.
Consulta ao SAP1G permitiu constatar haver outros 62 processos já
despachados, mas que ainda aguardam cumprimento.
Esta Corregedoria Regional recomenda que os despachos sejam cumpridos com
a maior brevidade possível, já que a demora e o fracionamento de tarefas
comprometem a efetividade das determinações judiciais.
Proceder ao correto lançamento, assim como dar prosseguimento ao presente
feito. Afinal, encontra-se na ocorrência 'LNS – Lançamento de Solução' desde
23/02/2015, sem maiores certificações nem deliberações.
Note-se haver outros 6 processos em igual situação, os quais também merecem
ser revisados.
Em consulta ao PJe1G realizada em 31/8/2015, às 15h35, foi verificado que o
processo permanece no agrupador “processos com pedido de sigilo nos
documentos não apreciado” data de cadastro 3/6/2014. Verificou-se a existência
de outros 27 processos na mesma situação.
Determina-se o prosseguimento e a gestão dos processos relacionados nesse
agrupador.
Em consulta ao PJe1G realizada em 31/8/2015, às 15h37, foi verificado que o
processo permanece no agrupador “processos com petições avulsas” desde
28/5/2015. Verificou-se a existência de outros 127 processos na mesma situação.
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0000037-10.2010.5.15.0042

0010633-14.2014.5.15.0042

0010089-87.2014.5.15.0151

0010226-08.2014.5.15.0042

0010064-76.2015.5.15.0042

0011199-60.2014.5.15.0042

0011293-08.2014.5.15.0042

0010437-10.2015.5.15.0042

0010682-46.2015.5.15.0066

0010648-80.2014.5.15.0042
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Determina-se o prosseguimento e a gestão dos processos relacionados nesse
agrupador.
Em consulta ao PJe1G realizada em 31/8/2015, às 15h39, foi verificado que o
processo permanece no agrupador “processos com petições avulsas” desde
23/7/2015. Verificou-se a existência de outros 206 processos na mesma situação.
Determina-se o prosseguimento e a gestão dos processos relacionados nesse
agrupador.
Em consulta ao PJe1G realizada em 31/8/2015, às 15h41, foi verificado que o
processo permanece no agrupador “processos com petições não apreciadas” desde
24/7/2015. Verificou-se a existência de outros 703 processos na mesma situação.
Determina-se o prosseguimento e a gestão dos processos relacionados nesse
agrupador.
Em consulta ao PJe1G realizada em 31/8/2015, às 15h41, foi verificado que o
processo permanece no agrupador “mandados devolvidos” data de cadastro
22/5/2014. Verificou-se a existência de outros 63 processos na mesma situação.
Determina-se o prosseguimento e o saneamento com a retirada do agrupador após
a apreciação.
Em consulta ao PJe1G realizada em 31/8/2015, às 15h45, foi verificado que o
processo permanece no agrupador “Processos com audiências não designadas”
data de cadastro 24/6/2014. Verificou-se a existência de outros 184 processos na
mesma situação.
Determina-se o prosseguimento com a designação de audiência em todos os
feitos, bem como a retirada do agrupador após a apreciação.
Em consulta ao PJe1G realizada em 31/8/2015, às 15h45, foi verificado que o
processo encontra-se paralisado na caixa “Aguardando cumprimento de
providência” desde 8/7/2015. Determina-se a conclusão dos autos para
deliberações sobre o prosseguimento.
Em consulta ao PJe1G realizada em 31/8/2015, às 15h49, foi verificado que o
processo se encontra paralisado na caixa “Aguardando cumprimento de
providência” subcaixa Acordo desde 7/5/2015. O último pagamento estava
aprazado para 11/6/2015. Determina-se a conclusão dos autos para deliberações
sobre o prosseguimento.
Em consulta ao PJe1G realizada em 31/8/2015, às 15h59, foi verificado que o
processo se encontra paralisado na caixa “Aguardando cumprimento de
providência” subcaixa Oficial de Justiça desde 30/4/2015. Há depósito de
honorários prévios ainda não apreciado. Determina-se a conclusão dos autos para
deliberações sobre o prosseguimento. Há outros 45 processos nesta subcaixa, à
qual deve ser intensificada a gestão.
Em consulta ao PJe1G realizada em 31/8/2015, às 16h00, foi verificado que o
processo se encontra paralisado na caixa “Aguardando cumprimento de
providência” subcaixa Razões finais desde 30/7/2015. Determina-se a conclusão
dos autos para prolação de sentença, como constante em ata de audiência. Há
outros 28 processos nesta subcaixa, à qual deve ser intensificada a gestão.
Em consulta ao PJe1G realizada em 31/8/2015, às 16h03, foi verificado que o
processo se encontra paralisado na caixa “Aguardando cumprimento de
providência - Exec” desde 20/7/2015. Determina-se a conclusão dos autos para
deliberações sobre o prosseguimento.
Em consulta ao PJe1G realizada em 31/8/2015, às 16h05, foi verificado que o
processo se encontra paralisado na caixa “Aguardando cumprimento de
providência – Exec” subcaixa RENAJUD desde 17/6/2015. Determina-se a
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0010782-10.2014.5.15.0042

0010921-59.2014.5.15.0042

0000371-05.2014.5.15.0042

0000055-31.2010.5.15.0042

0010751-87.2014.5.15.0042

0010181-04.2014.5.15.0042

0010349-06.2014.5.15.0042

0011319-06.2014.5.15.0042

0010268-57.2014.5.15.0042

0010449-24.2015.5.15.0042
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conclusão dos autos para deliberações sobre o prosseguimento. Há outros 3
processos nesta subcaixa.
Em consulta ao PJe1G realizada em 31/8/2015, às 16h05, foi verificado que o
processo se encontra paralisado na caixa “Aguardando cumprimento de
providência – Exec” subcaixa BACEN desde 8/5/2015. Determina-se a conclusão
dos autos para deliberações sobre o prosseguimento. Há outro processo nesta
subcaixa.
Em consulta ao PJe1G realizada em 31/8/2015, às 16h12, foi verificado que o
processo se encontra paralisado na caixa “Aguardando cumprimento de
providência – Exec” subcaixa Oficial de Justiça desde 17/4/2015. Há diligência
anexada em 6/4/2015, ainda não apreciada. Determina-se a conclusão dos autos
para deliberações sobre o prosseguimento. Há outros 9 processos nesta subcaixa.
Em consulta ao PJe1G realizada em 31/8/2015, às 16h25, foi verificado que o
processo se encontra paralisado na caixa “Aguardando cumprimento de
providência – Liq” subcaixa Cálculos desde 1/7/2015. Determina-se a conclusão
dos autos para deliberações sobre o prosseguimento. Há outros 50 processos nesta
subcaixa.
Em consulta ao PJe1G realizada em 31/8/2015, às 16h29, foi verificado que o
processo se encontra paralisado na caixa “Aguardando ciência - Liq” desde
26/3/2015. Há diligência anexada em 22/4/2015, ainda não apreciada. Determinase a conclusão dos autos para deliberações quanto ao prosseguimento,
observando-se que os processos presos na referida caixa são objeto de autorização
de utilização de nó de desvio automática de nº 15/2014, disponível para utilização
desde 15/10/2014. Há outros 11 processos nesta caixa.
Em consulta ao PJe1G realizada em 31/8/2015, às 16h31, foi verificado que o
processo se encontra paralisado na caixa “Aguardando ciência da decisão ConPra” desde 7/72015. Determina-se a conclusão dos autos para deliberações
quanto ao prosseguimento, observando-se que os processos presos na referida
caixa são objeto de autorização de utilização de nó de desvio automática de nº
15/2014, disponível para utilização desde 15/10/2014. Há outros 8 processos.
Em consulta ao PJe1G realizada em 31/8/2015, às 16h35, foi verificado que o
processo se encontra paralisado na caixa “Aguardando cumprimento de acordo ou
pagamentos” desde 30/9/2014. O último pagamento estava aprazado para
10/11/2014. Determina-se a conclusão dos autos para deliberações sobre o
prosseguimento. Há outros 19 processos nesta subcaixa.
Em consulta ao PJe1G realizada em 31/8/2015, às 16h36, foi verificado que o
processo se encontra paralisado na caixa “Aguardando cumprimento de acordo ou
pagamentos” subcaixa 1ª Abril 2015 desde 19/9/2014. O último pagamento estava
aprazado para março/2015. Determina-se a conclusão dos autos para deliberações
sobre o prosseguimento. Há outros 12 processos nesta subcaixa.
Em consulta ao PJe1G realizada em 31/8/2015, às 16h47, foi verificado que o
processo se encontra paralisado na caixa “Aguardando prazo – ED” desde
7/7/2015. Determina-se a certificação do vencimento de prazo e o
prosseguimento. Há outros 2 processos nesta caixa.
Em consulta ao PJe1G realizada em 31/8/2015, às 16h52, foi verificado que o
processo se encontra paralisado na caixa “Aguardando término dos prazos” desde
16/4/2015. Determina-se a certificação do vencimento de prazo e o
prosseguimento. Há outros 81 processos nesta caixa.
Em consulta ao PJe1G realizada em 31/8/2015, às 17h03, foi verificado que o
processo se encontra paralisado na caixa “Análise das Perícias” subcaixa Dr. Igor
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0001697-05.2011.5.15.0042

0010510-79.2015.5.15.0042

0010686-92.2014.5.15.0042

0011466-95.2015.5.15.0042

0150800-91.2008.5.15.0042

0000549-51.2014.5.15.0042

0010813-85.2014.5.15.0153

0000543-78.2013.5.15.0042
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desde 16/6/2015. Há laudo anexado desde 12/8/2015, sem apreciação até a data
da consulta Determina-se o prosseguimento, bem como a exclusão da referida
subcaixa, uma vez que não autorizada pela Corregedoria.
Em consulta ao PJe1G realizada em 31/8/2015, às 17h08, foi verificado que o
processo se encontra paralisado na caixa “análise de execução” desde 4/8/2015.
Verificou-se a existência de outros 2 processos na mesma situação. Determina-se
o prosseguimento, bem como a gestão dos feitos que se encontram nessa caixa.
Em consulta ao PJe1G realizada em 31/8/2015, às 17h09, foi verificado que o
processo se encontra paralisado na caixa “análise de liquidação” desde
13/4/2015. Verificou-se a existência de outros 64 processos na mesma situação.
Determina-se o prosseguimento, bem como a gestão dos feitos que se encontram
nessa caixa.
Em consulta ao PJe1G realizada em 31/8/2015, às 17h09, foi verificado que o
processo se encontra paralisado na caixa “análise de conhecimento” desde
28/7/2015. Verificou-se a existência de outros processos na mesma situação.
Determina-se o prosseguimento. Determina-se ainda que seja intensificada a
gestão dos feitos que se encontram nessa caixa.
Em consulta ao PJe1G realizada em 31/8/2015, às 17h13, foi verificado que o
processo se encontra paralisado na caixa “Controle manual – Prazos póssentença” desde 25/5/2015. Determina-se o prosseguimento do feito. Determinase, ainda, o saneamento e a gestão na referida tarefa.
Em consulta ao PJe1G realizada em 31/8/2015, às 17h15, foi verificado que o
processo se encontra paralisado na caixa “Iniciar Execução” desde 13/8/2015.
Determina-se o prosseguimento do feito, ressaltando-se a necessidade de se
observar a Portaria GP-VPJ-CR nº07/2012, art.2º, IV, no que tange à
determinação de manutenção das caixas de tarefas intermediárias vazias,
apontando a existência de outros 3 processos nesta caixa na data em que a
consulta foi realizada.
Em consulta ao PJe1G realizada em 31/8/2015, às 17h16, foi verificado que o
processo se encontra paralisado na caixa “Iniciar Liquidação” desde 25/6/2015.
Determina-se o prosseguimento do feito, ressaltando-se a necessidade de se
observar a Portaria GP-VPJ-CR nº07/2012, art.2º, IV, no que tange à
determinação de manutenção das caixas de tarefas intermediárias vazias,
apontando a existência de outros 91 processos nesta caixa na data em que a
consulta foi realizada.
Em consulta ao PJe1G realizada em 31/8/2015, às 17h17, foi verificado que o
processo se encontra paralisado na caixa “Processos – Intimação automáticas com
pendências – Liq” desde 15/7/2015. Determina-se o prosseguimento. Há outros 2
processos nesta caixa.
Em consulta ao PJe1G realizada em 31/8/2015, às 17h18, foi verificado que o
processo se encontra paralisado na caixa “Minutar sentença” não vinculado a
magistrado desde 21/8/2015. Determina-se o prosseguimento. Há outros 2
processos nesta caixa.
Em consulta ao PJe1G realizada em 31/8/2015, às 17h18, foi verificado que o
processo se encontra paralisado na caixa “Minutar sentença - Liq” não vinculado
a magistrado desde 6/5/2015. Determina-se o prosseguimento.
Em consulta ao PJe1G realizada em 31/8/2015, às 17h20, foi verificado que o
processo se encontra paralisado na caixa “Minutar decisão - Exec” não vinculado
a magistrado desde 28/8/2014. Determina-se o prosseguimento. Há outros 2
processos nesta subcaixa.
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0010462-57.2014.5.15.0042

0010526-33.2015.5.15.0042

0011019-44.2014.5.15.0042
0010312-76.2014.5.15.0042

0001690-76.2012.5.15.0042

0010459-68.2015.5.15.0042

0010990-91.2014.5.15.0042

0010026-98.2014.5.15.0042

Em consulta ao PJe1G realizada em 31/8/2015, às 17h21, foi verificado que o
processo se encontra paralisado na caixa “Minutar decisão - liq” não vinculado a
magistrado desde 11/6/2015. Determina-se o prosseguimento. Há outros 11
processos nesta subcaixa.
Em consulta ao PJe1G realizada em 31/8/2015, às 17h23, foi verificado que o
processo se encontra paralisado na caixa “Minutar despacho” desde 25/6/2015.
Determina-se o prosseguimento. Na mesma situação o processo 1007775.2015.5.15.0042.
Em consulta ao PJe1G realizada em 31/8/2015, às 17h24, foi verificado que o
processo se encontra paralisado na caixa “Minutar despacho – Exec” desde
6/3/2015. Determina-se o prosseguimento. Há outros 2 processos nesta subcaixa.
Em consulta ao PJe1G realizada em 31/8/2015, às 17h27, foi verificado que o
processo se encontra paralisado na caixa “Operações de Audiência” sem
audiência designada desde 17/7/2014. Na mesma situação os processos: 001032138.2014.5.15.0042, 0010430-52.2014.5.15.0042, 0010541-36.2014.5.15.0042,
0010769-11.2014.5.15.0042,
0011100-90.2014.5.15.0042
e
001086356.2014.5.15.0042. Determina-se o prosseguimento de todos os processos
elencados, designando-se as respectivas audiências.
Em consulta ao PJe1G realizada em 31/8/2015, às 17h33, foi verificado que o
processo se encontra paralisado na caixa “Prazos vencidos” desde 18/7/2015.
Determina-se o prosseguimento. Há 143 processos nesta caixa, à qual deve ser
intensificada a gestão.
Em consulta ao PJe1G realizada em 31/8/2015, às 17h35, foi verificado que o
processo se encontra paralisado na caixa “Preparar comunicação” desde
24/3/2015. Determina-se o prosseguimento do feito, ressaltando-se a necessidade
de se observar a Portaria GP-VPJ-CR nº07/2012, art.2º, IV, no que tange à
determinação de manutenção das caixas de tarefas intermediárias vazias,
apontando a existência de outros 815 processos nesta caixa na data em que a
consulta foi realizada. Determina-se que seja intensificada a gestão.
Em consulta ao PJe1G realizada em 31/8/2015, às 17h36, foi verificado que o
processo se encontra paralisado na caixa “Produzir expediente de secretaria”
desde 22/7/2015. Determina-se o prosseguimento do feito, ressaltando-se a
necessidade de se observar a Portaria GP-VPJ-CR nº07/2012, art.2º, IV, no que
tange à determinação de manutenção das caixas de tarefas intermediárias vazias,
apontando a existência de outros 16 processos nesta caixa na data em que a
consulta foi realizada.
Em consulta ao PJe1G realizada em 31/8/2015, às 17h37, foi verificado que o
processo se encontra paralisado na caixa “Recebimento de Instância Superior”
desde 16/7/2015. Determina-se o prosseguimento. Há 8 processos nesta caixa.

18 – ATENDIMENTOS:
Esteve presente a Dra. Manuela Tortul Pereira, que externou elogios ao trabalho prestado
pela 3ª e 1ª Varas. Também externou preocupação com atrasos na tramitação dos processos e prolação de
sentenças com relação às 2ª, 6ª e 4ª Varas, sugerindo até um mutirão de sentenças com relação a essa última,
já que o prazo para prolação das decisões chega a dois anos. Com relação à 6ª Vara, externou preocupação
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com relação à dificuldade na liberação de verbas incontroversas. Apresentou uma lista de processos de
algumas Varas, cujos números foram devidamente entregues aos Diretores das respectivas unidades.
Presente, ainda, o Dr. Fábio Esteves de Carvalho, Vice-Presidente da OAB local, que externou
preocupação com atraso na tramitação de processos e atrasos nos julgamentos, além de audiências marcadas
para maio e junho de 2016. Relatou problemas com prerrogativas, com relação a alguns Juízes.
Também foi atendida a Dra. Luzinete Alves dos Santos, que solicitou que fossem solucionados
problemas com as pautas de audiências das Varas, que estão muito longe. Informou, ainda, que possui
embargos de declaração para serem julgados desde outubro/2014 e que o prazo para os cálculos dos peritos,
de 90 dias, são muito longos, devendo ser alterados.
O Exmo. Corregedor respondeu aos advogados que tais problemas serão devidamente repassados às
Varas e que também seja utilizada a Ouvidoria do E. TRT sempre que possível.
Presente, ainda, o Dr. José Marcelo Zanirato, que apresentou reclamações de cunho jurisdicional, que
serão encaminhadas à Ouvidoria pelo Exmo. Corregedor Regional.

19 – OBSERVAÇÕES GERAIS:
19.2 – Foi informado pelo Juiz Titular que:
19.2.1 – reside na Jurisdição da Unidade.

19.3 – Foi informado pela Juíza Auxiliar que:
19.3.1 – reside na Circunscrição da Unidade.

19.3 – Foi informado pelo Diretor de Secretaria que:
19.3.2 – os livros de ponto de servidores, de carga de advogados e peritos, de carga para Juízes, de
carga para extração de cópias, de posse e exercício de servidores, assim como os relatórios de Oficiais de
Justiça estão de acordo com as normas deste Regional.

19.4 - O Sr. Coordenador reuniu-se com os Srs. Diretores e assistentes de direção do Fórum,
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oportunidade em que foram tecidas considerações gerais sobre a correição e passadas orientações acerca do
método de trabalho previsto na Portaria GP-VPJ-CR nº 01/2015, que alterou a Portaria GP-VPJ-CR nº
07/2012, que trata da padronização das rotinas no âmbito do Processo Eletrônico – PJ-e de primeiro grau.

19.5 - No dia 03/09, às 11h, o Exmo. Desembargador Corregedor Regional reuniu-se com os

Magistrados Titulares e Substitutos do Fórum.
Na oportunidade, foram tecidos comentários sobre as principais questões apuradas na
Correição tais como: gestão de processos, gestão de pessoas, pautas de audiências e atrasos na
prolação de sentenças.
Em seguida, passou-se à discussão sobre os assuntos abordados e, pelo Corregedor ficou
determinado que a Equipe Multidisciplinar deverá comparecer com urgência a este Fórum, a fim de que seja
realizado trabalho pedagógico e inovador, tendo em conta suas peculiaridades.

20 – ENCERRAMENTO:
Aos quatro dias do mês de setembro de 2015, às 10h30 horas, encerraram-se os trabalhos, e eu,
_________________ Ayrton Rocha, Coordenador de Apoio ao Corregedor Regional, lavrei a presente ata
que, depois de lida, será assinada pelo Excelentíssimo Desembargador Corregedor Regional e pela Juíza
Auxiliar da Vara do Trabalho.

GERSON LACERDA PISTORI
DESEMBARGADOR CORREGEDOR REGIONAL

MÔNICA MUNIZ BARRETTO VOLASCO FOSCHI
JUÍZA AUXILIAR
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