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

ATA DE CORREIÇÃO ORDINÁRIA
6ª 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 o Juiz Titular da Vara do
Trabalho, Dr. JOSÉ ANTÔNIO RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA bem como a Dra.
ANDRESSA VENTURI DA CUNHA WEBER, Juíza Auxiliar. 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:

10.770/03

Data de Instalação:

19/12/2005

Data de Instalação do PJE: 14/05/2014

1 - ESTRUTURA FUNCIONAL:
(fonte: e-Correição Adm e Assessoria de Apoio aos Magistrados)
JUIZ TITULAR
JOSE ANTONIO RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA

TITULAR DESDE
18/08/2014

Afastamentos:
PERÍODO
17/09/2014 a 16/10/2014
03/11/2014 a 03/11/2014
07/01/2015 a 07/01/2015
08/01/2015 a 06/02/2015
11/05/2015 a 23/05/2015
17/06/2015 a 16/07/2015
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MOTIVO
FERIAS
LICENCA
Convocação TRT Convocação TRT Convocação TRT FERIAS
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SEM
SEM
SEM
SEM
SEM
SEM

SUBSTITUTO
SUBSTITUTO
SUBSTITUTO
SUBSTITUTO
SUBSTITUTO
SUBSTITUTO
SUBSTITUTO
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JUIZ TITULAR

TITULAR DESDE

Afastamentos:
PERÍODO
15/07/2015 a 16/07/2015
15/07/2015 a 28/07/2015
29/07/2015 a 16/08/2015

MOTIVO
SUSPENSAO DE FÉRIAS
Convocação TRT Convocação TRT -

SUBSTITUTO
SEM SUBSTITUTO
SEM SUBSTITUTO
SEM SUBSTITUTO

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

NOME
ANDRESSA VENTURI DA CUNHA WEBER
ANDRESSA VENTURI DA CUNHA WEBER

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

Afastamentos:
PERÍODO
21/10/2014 a 19/11/2014
20/07/2015 a 18/08/2015

MOTIVO
FERIAS
FERIAS

SUBSTITUTO
SEM SUBSTITUTO
SEM SUBSTITUTO

NOME

PERÍODO
29/04/2015 a 29/04/2015

NOME
MILA MALUCELLI ARAUJO

PERÍODO
07/02/2015 a 08/02/2015

FRED MORALES LIMA
Afastamentos: Não houve

Afastamentos: Não houve
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NOME
VIVIANE MARIA NEVES DA ROCHA BORGES COSTA

PERÍODO
15/12/2014 a 15/12/2014

Afastamentos: Não houve

3 - QUADRO DE SERVIDORES [31/07/2015]:
(fonte: e-Correição Adm e Coordenadoria de Provimento e Vacância)
3.1 - Lotação:
FUNÇÃO
EXERCÍCIO
COMISSIONADA
NA LOTAÇÃO
ANTONIO CARLOS RODRIGUES
TJA
FC-02 ASSISTENTE
19/12/2005
ANTONIO HENRIQUE DAMETTO
AJA
FC-02 ASSISTENTE
22/09/2014
CARINA SOARES OLIVEIRA
TJA
08/09/2014
FABIANO POSSEBON
TJA
06/11/2006
JOSE ROBERTO MEIRELLES E SILVA
TJA
FC-02 ASSISTENTE
18/07/2011
FC-05 ASSISTENTE DE
LENIR RAMOS DE LIMA
TJA
28/12/2005
JUIZ
FC-04 ASSISTENTE
LILIAN BRAHM CAETANO
AJJ
TECNICO DE APOIO
01/04/2014
ADMINISTRATIVO
FC-05 ASSISTENTE DE
LUIS FERNANDO PARDO FRANCELINO
AJJ
DIRETOR DE
24/06/2014
SECRETARIA
MARLI BERTOLDO LOPES
FC-04 SECRETARIO DE
TJA
19/12/2005
FERNANDES
AUDIENCIA
FC-04 ASSISTENTE
NANCY LEANDRO PALMA
TJA
TECNICO DE VARA DO 16/11/2010
TRABALHO
NATALIA MARTIN BUENO DE MORAES
TJA
FC-04 CALCULISTA
19/12/2005
NEIDE DEL PUPO OLIVEIRA
EP
FC-02 ASSISTENTE
08/05/2006
CJ-03 DIRETOR DE
NILSON ANTONIO CUNHA
TJA
01/12/2014
SECRETARIA DE VT
FC-05 ASSISTENTE DE
REGIANE DE MORAES PAULINI
AJJ
29/09/2010
JUIZ
SOLIMAR MELLIN CAMPOS AZEVEDO
TJA
FC-02 ASSISTENTE
24/11/2014
TOTAL DE SERVIDORES DO QUADRO
14
TOTAL DE SERVIDORES EXTRA-QUADRO
1
LOTAÇÃO DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº 63 DO CSJT
13-14
NOME
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3.2 - Ausências, exceto férias [09/2014 a 07/2015]:
(fonte: e-Correição Adm e Coordenadoria de Provimento e Vacância)
MOTIVO

DIAS

COMPENSAÇÃO DE DIAS TRABALHADOS EM ELEIÇÃO/TREINAMENTO
COMPENSAÇÃO DE DIAS TRABALHADOS EM PLANTÃO JUDICIÁRIO
FALTA INJUSTIFICADA
LICENÇA PARA TRATAMENTO DA PRÓPRIA SAÚDE
LICENÇA PARA TRATAMENTO DE PESSOA DA FAMÍLIA
LICENÇA PATERNIDADE
PARTICIPAÇÃO EM GREVE

5
6
10
46
2
5
76

TOTAL

150

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
BRUNA DANIELLE NOBREGA NILO

FRANCIELI MARILIA LEAO DA SILVA

GIOVANNA EMANOELA DA SILVA

INÍCIO DO
ESTÁGIO
16/02/2015

16/08/2014

16/07/2015

3.4 - Ações de capacitação [09/2014 a 07/2015]:
(fonte: e-Correição Adm e Escola Judicial)

JUIZES
ANDRESSA VENTURI DA CUNHA WEBER
JOSE ANTONIO RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA

HORAS
101
57

SERVIDORES
ANTONIO HENRIQUE DAMETTO
CARINA SOARES OLIVEIRA
JOSE ROBERTO MEIRELLES E SILVA
LILIAN BRAHM CAETANO

HORAS
7
7
7
47
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SERVIDORES
LUIS FERNANDO PARDO FRANCELINO
NANCY LEANDRO PALMA
NATALIA MARTIN BUENO DE MORAES
NEIDE DEL PUPO OLIVEIRA
NILSON ANTONIO CUNHA
SOLIMAR MELLIN CAMPOS AZEVEDO
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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
1.427
806
13
771
1.692
4.690
844
229
1.129
1.815
194
2.009
7.828

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
236
12
253
33
84
0
0
6
624

RESOLVIDOS
222
0
282
38
98
4
0
3
647

PENDENTES
44
15
30
23
56
0
0
5
173

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

NOVOS

Recurso Ordinário
Recurso Adesivo
Agravo de petição
Agravo de Instrumento
TOTAIS

606
43
61
8
718
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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

224

203

1.159

257

1.383

248

267

277

1.599

409

1.866

390

246

261

1.269

405

1.515

381

Qtde
51
437
488

Dias
461
498
494

Qtde
480
113
593

Dias
1.078
755
1.017

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
1.799
2.090
2.061
1.276

CONCILIADOS
679
784
562
446

%
37,74
37,51
27,27
34,95

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

ANO
2012
2013
2014
2015
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1.799
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2.061
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SOLUCIONADOS
1.913
1.805
1.364
1.146
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8.3 - Índice de baixas [até 07/2015]:

ANO
2012
2013
2014
2015

RECEBIDOS
1.799
2.090
2.061
1.276

BAIXADOS
2.273
1.705
1.758
1.083

%
126,35
81,58
85,30
84,87

8.4 - Índice de congestionamento até a sentença:

ANO
2012
2013
2014

ACERVO
1.336
1.156
1.441
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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

1.276

1.146

PENDENTES NA
META
130

GRAU DE
CUMPRIMENTO
89,81 %

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
2.089
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10 - ARRECADAÇÃO [09/2014 a 07/2015]:
(fonte: e-Gestão)
CUSTAS
R$ 344.752,02

6ª Vara do Trabalho de Ribeirão Preto

IMPOSTO DE
RENDA
R$ 225.362,97

EMOLUMENTOS
R$ 65,80
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CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
R$ 2.228.291,04
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11 - MAPEAMENTO GLOBAL DE DESEMPENHO - MGD:
(fonte: e-Correição MGD)
DATA MGD
05/2015
06/2015
07/2015
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0,63
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0,70
0,71
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12

IG
0,79
0,81
0,81

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

12 – ORGANIZAÇÃO DA PAUTA DE AUDIÊNCIAS (2015):
(fonte: Vara do Trabalho)

PAUTA DO JUIZ TITULAR/ JUIZ DO TRABALHO SUBSTITUTO
TIPO

DIAS DA SEMANA
EM QUE HÁ SESSÕES

1ª VAGA NA
PAUTA

TURNO
(Manhã/Tarde)

MÉDIA
DIÁRIA

INICIAL

2ª a 5ª

28/04/2016

manhã

8

UNA SUMARÍSSIMO

2ª a 5ª

20/10/2015

manhã

2

UNA
ORDINÁRIO

Não há

-

-

-

INSTRUÇÃO

2ª a 5ª

15/02/2016

manhã

5

TENTATIVA DE
CONCILIAÇÃO EM

Não há

-

-

-

TIPO

DIAS DA SEMANA
EM QUE HÁ SESSÕES

1ª VAGA NA
PAUTA

TURNO
(Manhã/Tarde)

MÉDIA
DIÁRIA

INICIAL

2ª a 5ª

28/04/2016

tarde

8

2ª a 5ª

26/01/2016

tarde

2

UNA
ORDINÁRIO

Não há

-

-

-

INSTRUÇÃO

2ª a 5ª

26/01/2016

tarde

5

TENTATIVA DE
CONCILIAÇÃO EM

Não há

-

-

-

EXECUÇÃO

PAUTA DO JUIZ AUXILIAR

UNA SUMARÍSSIMO
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EXECUÇÃO

13 – PENDÊNCIAS :
NATUREZA
BACENJUD
BNDT

POSIÇÃO
26/08/2015
24/08/2015

QUANTIDADE
01
823

13.1. - Determinações da Correição Anterior:
Cumpridas integralmente.
14 – CONSTATAÇÃO DE DADOS DO “SAP1G”:
Constatou-se nessa correição, posição de 1º/08/2015, que:
14.1 – Há 2.910 processos (posição em 1º/08/2015) com prazos vencidos sem certificação desde
23/11/2012 (processo nº 77000-22.2007);
14.2 – Há registro de 381 petições (posição em 02/09/2015) sem ciência, sendo a data mais antiga o
dia 13/01/2014 (processo nº 548100-06.2006);
14.3 – Há 189 processos na ocorrência ROJ – remetido ao Oficial de Justiça, sendo a data mais
antiga o dia 23/05/2014 (processo nº 247000-89.2006);
14.4 – Há 40 processos na ocorrência ROS – remetido do Oficial à Secretaria, sendo a data mais
antiga o dia 11/06/2014 (processo nº 76700-89.2006);
14.5 – Há 66 processos na ocorrência DES – despacho, sendo o prazo mais antigo datado de
22/04/2014, (processo nº 1439-84.2010);
14.6 – Há 270 processos na ocorrência RCT – remetido à Contadoria, tendo como prazo mais antigo
o dia 20/08/2014 (processo nº 84800-33.2009);
14.7 – Há 227 processos na ocorrência DCA – Devolução de carga, tendo como prazo mais antigo o
dia 26/04/2013 (processo n.º 324500-37.2006 ).
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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 155789.2012.5.15.0153);
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 547700-89.2006.5.15.0153);
15.5 – determina a citação dos sócios quando da desconsideração da personalidade jurídica da empresa
executada (processo nº 284-75.2012.5.15.0153).
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
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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
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;
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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 -Adotem providências para reduzir o prazo para realizar audiências INICIAIS nos processos
submetidos ao rito ordinário e instruções, visto que já estão sendo designadas para abril/2016 e
fevereiro/2016, respectivamente, devendo, quando contar com a 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.

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: 01/06/2015 (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 –tome providências com relação aos processos tramitados com a ocorrência DCA, uma vez
que se trata de ocorrência meramente informativa e a Corregedoria já emitiu orientação a respeito. O
processo deverá ser levado à conclusão ou tramitado com a ocorrência anterior;
17.2.4 - 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;
17.2.5 - Seja intensificada a gestão de processos, uma vez que o Relatório Sem Tramitação, com
posição de 01/08/2015, aponta a quantidade de 2.910 processos com prazo vencido desde 23/11/2012
(processo nº 77000-22.2007). Igualmente, deve ser intensificada a gestão no PJ-e, principalmente no que se
refere aos agrupadores Processos com petições avulsas, habilitações nos autos não lidas, petições não
apreciadas e nas caixas intimações automáticas com pendências, preparar comunicação, publicar DJE – Liq e
triagem inicial. Determina-se, também, que o Sr. Gestor elabore plano de ação, observando o Provimento
6ª Vara do Trabalho de Ribeirão Preto
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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.” Determinase, 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.
17.2.6– Diante da expressiva quantidade processos no andamento “RCJ” (50), recomenda-se que o
Juízo estude a possibilidade de realizar audiências de conciliação no conhecimento, inclusive para evitar a
migração dos feitos no CLE.
17.2.7 – Tendo em vista a expressiva quantidade de processos no andamento “RCT” (270), recomenda-se
que o Juízo estude a possibilidade de realizar audiências de conciliação, aplicando por analogia, a
Recomendação GP-CR nº 06/2012.

17.2.8 – dê andamento aos feitos abaixo listados, com as providências a seguir relacionadas:

PROCESSO

DETERMINAÇÃO

0001367-63.2011.5.15.0153 A inexistência de audiência designada nos autos impediu o lançamento do
movimento 51 no e-Gestão.
Logo, dar prosseguimento do feito.
0000229-27.2012.5.15.0153 Registrar solução para a petição juntada em agosto/2013, inclusive com relação
aos outros 17 Embargos pendentes.
0000580-29.2014.5.15.0153 Lançar no sistema registro de solução para a petição de exceção de
incompetência juntada em fevereiro/2015.
Contagem Auto e-Gestão do período 16/08/2015 a 22/08/2015 mostrou haver
outros 02 processos em situação análoga, os quais também merecem receber
igual tratamento.
0004200-30.2006.5.15.0153 Sanear as informações no sistema, haja vista a falta de registro de solução para a

6ª Vara do Trabalho de Ribeirão Preto
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PROCESSO

DETERMINAÇÃO
petição de impugnação à sentença de liquidação juntada em julho/2014.
Após, levar os autos à conclusão, diante da determinação contida no r. despacho
de fl. 624.
Verificou-se ainda que, na contagem Auto e-Gestão do período 16/08/2015 a
22/08/2015, há outros 20 processos em situação análoga, os quais também devem
ser saneados.

0009900-16.2008.5.15.0153 Registrar, no sistema, solução para a petição de embargos à execução juntada em
Tramitação Preferencial
junho/2011.
Verifica-se que na contagem Auto e-Gestão (período 16/08/2015 a 22/08/2015)
foram encontrados outros 48 processos em situação análoga. Logo, dar-se igual
prosseguimento.
0001988-60.2011.5.15.0153 Lançar solução no sistema para o incidente juntado em janeiro/2015.
Tramitação Preferencial
Após, dar prosseguimento, conforme determinado no r. despacho de fl. 100.
0139500-27.2007.5.15.0153 Apreciar a existência de inconsistência no sistema, haja vista a condição
meramente informativa da atual ocorrência, 'DPS – Desapensado' (em
19/05/2015). Ademais, referido processo continua relacionado no e-Gestão sob a
variável 342, descrição 2.5.2.1 – processos pendentes de finalização da fase de
conhecimento.
0001743-83.2010.5.15.0153 Embora homologado o acordo em julho/2014, o feito continua relacionado no eGestão sob a variável 342, descrição 2.5.2.1 – processos pendentes de finalização
da fase de conhecimento.
Em igual situação o processo 0000583-81.2014.5.15.0153.
Necessário, daí, lançar a ocorrência correta, inclusive para o caso análogo,
assegurando-se a transparência dos atos processuais, a certificação do
vencimento do prazo.
Após, se for o caso, levar os autos à conclusão para novas deliberações.
0000175-90.2014.5.15.0153 Sanear inconsistência, pois encontra-se na ocorrência 'RAF – Remetido' desde
Tramitação Preferencial
abril/2014, estando pendente de finalização da fase de conhecimento.
0000229-95.2010.5.15.0153 Processo na ocorrência 'RCJ – recebido pela JCJ' (após envio ao TRT ou JCJ)
desde 03/04/2014, permanecendo o feito relacionado no e-Gestão, variável 342,
descrição 2.5.2.1 – processos pendentes de finalização – fase de conhecimento.
Verificar se, de fato, os autos estão na Vara, regularizando-se posteriormente sua
situação processual.
0001819-10.2010.5.15.0153 Lançar a ocorrência 'LIQ – iniciada a liquidação', por tratar-se de processo já
transitado em julgado, inclusive para os outros 40 casos em situação análoga.
0074000-43.2009.5.15.0153 Lançar a ocorrência 'ARQ', haja vista o último andamento existente, 'RMA –
Tramitação Preferencial
Remetido ao Arquivo'.
0185000-82.2008.5.15.0153 Dar continuidade ao andamento do feito com vistas ao esgotamento de todas as
determinações contidas no r. despacho de fls. 464/465, diante da retirada de
6ª Vara do Trabalho de Ribeirão Preto
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PROCESSO

DETERMINAÇÃO
Alvará ocorrida em maio/2015.
Rever, também, os lançamentos dos movimentos no sistema SAP1G.

0001347-09.2010.5.15.0153 Dar prosseguimento ao presente feito, vez que se encontra estacionado na
Tramitação Preferencial
ocorrência 'HOM – Sentença Homologatória de cálculos' desde 18/07/2014.
0000580-97.2012.5.15.0153 Dar prosseguimento com urgência, inclusive quanto aos outros 05 casos em
Tramitação Preferencial
condição análoga (contagem Auto e-Gestão do período 16/08/2015 a
22/08/2015), diante da pendência de finalização da fase de liquidação.
0227100-86.2007.5.15.0153 Sanear a situação do feito no sistema, pois apesar de encontrar-se na ocorrência
'RAP – Remetido a Assessoria de Precatório', consta como pendente de
finalização na fase de liquidação.
Destaque-se haver outros 03 processos em situação análoga.
0300000-04.2006.5.15.0153 Sanear a situação do feito no sistema, pois apesar de encontrar-se na ocorrência
'REA – Reautuado' desde 21/07/2006, permanece relacionado no e-Gestão sob a
variável 346, descrição 3.5.2.1 – processos pendentes de finalização – fase de
liquidação.
0291600-98.2006.5.15.0153 Sanear inconsistência identificada, tendo em vista a natureza meramente
informativa da ocorrência atual ('ALO – Anulada a ocorrência', em abril/2014).
Ademais, o feito permanece relacionado no e-Gestão sob a variável 353,
descrição 4.5.2.1 – processos pendentes de finalização da fase de execução.
0001803-85.2012.5.15.0153 Dar prosseguimento ao feito (inclusive para os outros 03 casos identificados em
Tramitação Preferencial
condição análoga), diante de sua inclusão no BNDT desde março/2013.
0048100-63.2006.5.15.0153 Lançar a ocorrência 'ARQ – Arquivado', vez que, apesar de estar encerrada a
Tramitação Preferencial
execução desde maio/203, o presente feito continua relacionado na variável 353
do e-Gestão, descrição 4.5.2.1 – processos pendentes de finalização da fase de
execução.
Destaque-se que contagem Auto e-Gestão do período 16/08/2015 a 22/08/2015
apontou haver outros 17 processos em situação análoga.
0001695-22.2013.5.15.0153 Na ocorrência 'EXE – Execução' desde 16/3/2015, permanecendo o feito
Tramitação Preferencial
relacionado no e-Gestão, variável 353, descrição 4.5.2.1 – processos pendentes
de finalização da fase de execução. Verifica-se que na contagem Auto e-Gestão
do período 16/08/2015 a 22/08/2015 há outros 3 processos em situação análoga.
Determina-se o lançamento da ocorrência correta, assegurando-se a transparência
dos atos processuais, a certificação do vencimento do prazo, se for o caso, a
conclusão para deliberações quanto ao prosseguimento, inclusive nos casos em
situação análoga.
0002262-53.2013.5.15.0153 Vencido para razões finais desde 31/01/2015, encaminhar os presentes autos e os
outros 5 casos em situação análoga para julgamento, lançando-se o andamento
'PAN'.
Antes, porém, certificar o vencimento do prazo com observância ao Comunicado
6ª Vara do Trabalho de Ribeirão Preto

20

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

PROCESSO

DETERMINAÇÃO
GP/CR nº 31/2012.

0002353-46.2013.5.15.0153 Estando vencido desde 08/07/2015 o prazo para réplica, proceder à certificação e
dar posterior prosseguimento, observado o Comunicado GP/CR nº 31/2012.
0304600-34.2007.5.15.0153 Remeter os presentes autos ao TRT para apreciar recurso (ordinário ou Agravo de
Petição), inclusive os demais 04 feitos em condição análoga, conforme consulta
ao SAP1G.
0247000-89.2006.5.15.0153 Levar à conclusão e dar prosseguimento ao presente feito, além dos outros 190
em condição análoga, vez que paralisado na ocorrência 'ROJ – remetido ao
oficial de justiça' desde 23/05/2014.
0076700-89.2009.5.15.0153 Conduzir este e os outros 41 processos à conclusão para prosseguimento, vez que
se encontra na ocorrência 'ROS – Recebido do Oficial de Justiça' desde
11/06/2014, conforme consulta ao SAP1G.
0001439-84.2010.5.15.0153 Dar prosseguimento ao presente feito e aos outros 67 casos identificados como
análogos (SAP1G), haja vista sua última ocorrência – 'DES – despacho' ter
ocorrido há mais de um ano.
0001573-43.2012.5.15.0153 Lançar a ocorrência correta assegurando-se a transparência dos atos processuais e
a certificação do vencimento do prazo.
Se for o caso, levar os autos à conclusão para novas deliberações, inclusive
quanto aos outros 07 casos análogos identificado após consulta ao SAP1G.
mento.
A Secretaria deverá excluir a caixa Análise de perícias - “Aguardando
manifestação do perito e uma subcaixa com o nome do magistrado, uma vez que
não autorizadas pela Corregedoria.
0011103-03.2014.5.15.0153 Em consulta ao PJe1G realizada em 1/9/2015, às 18h20, foi verificado que o
processo permanece no agrupador “processos com pedido de sigilo nos
documentos não apreciado” data de cadastro 21/10/2014. Verificou-se a existência
de outros 5 processos na mesma situação.
Determina-se o prosseguimento e a gestão dos processos relacionados nesse
agrupador.
0210200-91.2008.5.15.0153 Em consulta ao PJe1G realizada em 1/9/2015, às 18h21, foi verificado que o
processo permanece no agrupador “processos com petições avulsas” desde
25/5/2015. Verificou-se a existência de outros 189 processos na mesma situação.
Determina-se o prosseguimento e a gestão dos processos relacionados nesse
agrupador.
0000269-77.2010.5.15.0153 Em consulta ao PJe1G realizada em 1/9/2015, às 18h23, foi verificado que o
processo permanece no agrupador “processos com Habilitações nos Autos não
lidas” desde 16/6/2015. Verificou-se a existência de outros 372 processos na
mesma situação.
Determina-se o prosseguimento e a gestão dos processos relacionados nesse
agrupador.
0204900-17.2009.5.15.0153 Em consulta ao PJe1G realizada em 1/9/2015, às 18h25, foi verificado que o
processo permanece no agrupador “processos com petições não apreciadas” desde
6ª Vara do Trabalho de Ribeirão Preto
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0010974-95.2014.5.15.0153

0010289-88.2014.5.15.0153

0010837-16.2014.5.15.0153

0011417-46.2014.5.15.0153

0010168-26.2015.5.15.0153

0010638-57.2015.5.15.0153

0010176-60.2014.5.15.0113

0010160-83.2014.5.15.0153

0010870-06.2014.5.15.0153

0010339-17.2014.5.15.0153
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29/6/2015. Verificou-se a existência de outros 850 processos na mesma situação.
Determina-se o prosseguimento e a gestão dos processos relacionados nesse
agrupador.
Em consulta ao PJe1G realizada em 1/9/2015, às 18h26, foi verificado que o
processo permanece no agrupador “Mandados devolvidos pelo oficial de justiça”
desde 2/10/2014. Verificou-se a existência de outros 12 processos na mesma
situação.
Determina-se o prosseguimento e a gestão dos processos relacionados nesse
agrupador.
Em consulta ao PJe1G realizada em 1/9/2015, às 18h26, foi verificado que o
processo permanece no agrupador “Processos com audiências não designadas”
data de protocolo 20/6/2014. Verificou-se a existência de outros 44 processos na
mesma situação.
Determina-se o prosseguimento e a gestão dos processos relacionados nesse
agrupador.
Em consulta ao PJe1G realizada em 1/9/2015, às 18h29, foi verificado que o
processo permanece no agrupador “Processos aguardando encaminhamento do
secretário de audiência (atas assinadas)” data de protocolo 20/6/2014. Verificou-se
a existência de outros 42 processos na mesma situação.
Determina-se o prosseguimento e a gestão dos processos relacionados nesse
agrupador.
Em consulta ao PJe1G realizada em 1/9/2015, às 18h31, foi verificado que o
processo encontra-se paralisado na caixa “Aguardando cumprimento de
providência” desde 18/5/2015. Tramita em fase de liquidação. Determina-se o
saneamento da inconsistência e o prosseguimento.
Em consulta ao PJe1G realizada em 1/9/2015, às 18h35, foi verificado que o
processo encontra-se paralisado na caixa “Aguardando cumprimento de
providência” subcaixa Oficiais desde 26/3/2015. Há diligência anexada em
18/5/2015, ainda não apreciada. Determina-se o prosseguimento. Há outros 26
processos nesta subcaixa.
Em consulta ao PJe1G realizada em 1/9/2015, às 18h37, foi verificado que o
processo encontra-se paralisado na caixa “Aguardando cumprimento de
providência - Exec” desde 14/7/2015. Há diligência anexada em 17/8/2015, ainda
não apreciada. Determina-se o prosseguimento.
Em consulta ao PJe1G realizada em 1/9/2015, às 18h39, foi verificado que o
processo encontra-se paralisado na caixa “Aguardando cumprimento de
providência – Exec” subcaixa BACEN - RESPOSTA desde 10/4/2015. Determinase o prosseguimento. Há outros 3 processos nesta subcaixa.
Em consulta ao PJe1G realizada em 1/9/2015, às 18h40, foi verificado que o
processo encontra-se paralisado na caixa “Aguardando cumprimento de
providência – Exec” subcaixa BACEN - SOLICITAÇÃO desde 20/5/2015.
Determina-se o prosseguimento. Há outros 6 processos nesta subcaixa.
Em consulta ao PJe1G realizada em 1/9/2015, às 18h41, foi verificado que o
processo encontra-se paralisado na caixa “Aguardando cumprimento de
providência – Exec” subcaixa HASTA PÚBLICA desde 6/5/2015. Determina-se o
prosseguimento.
Em consulta ao PJe1G realizada em 2/9/2015, às 12h49, foi verificado que o
processo encontra-se paralisado na caixa “Aguardando cumprimento de
providência – Exec” subcaixa oficiais desde 30/9/2014. Há auto de penhora
anexado em 4/11/2014, ainda não apreciado. Determina-se o prosseguimento. Há
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0196500-14.2009.5.15.0153
Tramitação Prioritária
0011192-89.2015.5.15.0153

0010508-04.2014.5.15.0153

0010857-07.2014.5.15.0153

0010683-95.2014.5.15.0153

0010106-20.2014.5.15.0153

0010286-36.2014.5.15.0153

0010807-78.2014.5.15.0153

0010725-84.2014.5.15.0076

0010739-31.2014.5.15.0153
0010222-26.2014.5.15.0153
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outros 3 processos nesta subcaixa.
Em consulta ao PJe1G realizada em 2/9/2015, às 12h54, foi verificado que o
processo encontra-se paralisado na caixa “Aguardando cumprimento de
providência – Liq” desde 18/5/2015. Determina-se o prosseguimento. Há outros 15
processos nesta caixa.
Em consulta ao PJe1G realizada em 2/9/2015, às 13h28, foi verificado que o
processo encontra-se paralisado na caixa “Aguardando audiência” subcaixa
designar audiência desde 16/7/2015. Determina-se o prosseguimento. Há outros 72
processos nesta caixa.
Em consulta ao PJe1G realizada em 2/9/2015, às 13h35, foi verificado que o
processo encontra-se paralisado na caixa “Aguardando ciência” desde 26/3/2015.
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 53 processos nesta subcaixa.
Em consulta ao PJe1G realizada em 2/9/2015, às 13h55, foi verificado que o
processo encontra-se paralisado na caixa “Aguardando ciência da decisão
ConPra” desde 10/6/2015. 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 15 processos
nesta subcaixa.
Em consulta ao PJe1G realizada em 2/9/2015, às 14h05, foi verificado que o
processo encontra-se paralisado na caixa “Aguardando cumprimento de acordo ou
pagamentos” desde 2/9/2014. O último pagamento estava aprazado para
17/10/2014. Determina-se o prosseguimento. Há outros 9 processos nesta caixa.
Determina-se ainda seja intensificada a gestão dos processos nesta tarefa.
Em consulta ao PJe1G realizada em 2/9/2015, às 14h15, foi verificado que o
processo encontra-se paralisado na caixa “Aguardando cumprimento de acordo ou
pagamentos” subcaixa Dezembro 2ª quinzena desde 17/10/2014. O último
pagamento estava aprazado para 22/12/2014. Determina-se o prosseguimento.
Em consulta ao PJe1G realizada em 2/9/2015, às 14h25, foi verificado que o
processo encontra-se paralisado na caixa “Aguardando cumprimento de acordo ou
pagamentos” subcaixa Janeiro 1ª quinzena desde 18/12/2014. O último pagamento
estava aprazado para 17/11/2014. Determina-se o prosseguimento.
Em consulta ao PJe1G realizada em 2/9/2015, às 14h35, foi verificado que o
processo encontra-se paralisado na caixa “Aguardando prazo – ED” desde
9/6/2015. Determina-se a certificação do vencimento de prazo e o prosseguimento.
Há outros 9 processos nesta caixa.
Em consulta ao PJe1G realizada em 2/9/2015, às 14h46, foi verificado que o
processo encontra-se paralisado na caixa “Analisar expediente de secretaria” desde
4/8/2015. Determina-se a certificação do vencimento de prazo e o prosseguimento.
Na mesma situação o processo 10474-29.2014.5.15.0153
Em consulta ao PJe1G realizada em 2/9/2015, às 14h48, foi verificado que o
processo encontra-se paralisado na caixa “Analisar decisão” não vinculado a
magistrado desde 1/9/2014. Determina-se o prosseguimento.
Em consulta ao PJe1G realizada em 2/9/2015, às 14h55, foi verificado que o
processo se encontra paralisado na caixa “análise de perícias” desde 19/2/2015.
Verificou-se a existência de outros 76 processos na mesma situação. Há laudo
pericial anexado em 15/7/2015, ainda não apreciado. Determina-se o
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0010798-19.2014.5.15.0153

0000269-77.2010.5.15.0153

0011283-82.2015.5.15.0153

0010435-32.2014.5.15.0153

0010227-48.2014.5.15.0153

0001901-07.2011.5.15.0153

0010394-65.2014.5.15.0153

0010102-46.2015.5.15.0153

0011201-85.2014.5.15.0153

0011187-67.2015.5.15.0153

0010282-62.2015.5.15.0153
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prosseguimento e saneamento dos feitos que se encontram nessa caixa.
Em consulta ao PJe1G realizada em 2/9/2015, às 14h58, foi verificado que o
processo se encontra paralisado na caixa “análise de execução” desde 16/7/2015.
Determina-se o prosseguimento, bem como a gestão dos feitos que se encontram
nessa caixa.
Em consulta ao PJe1G realizada em 2/9/2015, às 15h02, foi verificado que o
processo se encontra paralisado na caixa “análise de liquidação” desde 5/8/2015.
Verificou-se a existência de outros 4 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 2/9/2015, às 15h05, foi verificado que o
processo se encontra paralisado na caixa “análise de conhecimento” desde
27/7/2015. Verificou-se a existência de outros 66 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 2/9/2015, às 15h06, foi verificado que o
processo se encontra paralisado na caixa “apreciar admissibilidade de recurso”
desde 3/8/2015. Verificou-se a existência de outro processo 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 2/9/2015, às 15h10, foi verificado que o
processo se encontra paralisado na caixa “Concluso ao magistrado –
ConPraExec” sem vinculação a magistrado desde 27/3/2015. Determina-se o
prosseguimento.
Em consulta ao PJe1G realizada em 2/9/2015, às 15h20, foi verificado que o
processo se encontra paralisado na caixa “Concluso ao magistrado – Liq” sem
vinculação a magistrado desde 10/5/2015. Determina-se o prosseguimento. Há
outros 3 processos nesta caixa.
Em consulta ao PJe1G realizada em 2/9/2015, às 15h25, foi verificado que o
processo encontra-se paralisado na caixa “Controle manual – Prazos pós-sentença”
desde 3/10/2014. Determina-se o prosseguimento do feito. Há outros 8 processos
nesta caixa. Determina-se, ainda, o saneamento e a gestão na referida tarefa.
Em consulta ao PJe1G realizada em 2/9/2015, às 15h26, foi verificado que o
processo encontra-se paralisado na caixa “Designar audiência” desde 20/5/2015.
Determina-se o prosseguimento do feito. Há outros 17 processos nesta caixa.
Determina-se, ainda, o saneamento e a gestão na referida tarefa.
Em consulta ao PJe1G realizada em 2/9/2015, às 15h30, foi verificado que o
processo encontra-se paralisado na caixa “Escolher forma de eleboração de
sentença – ED” desde 4/8/2015. Determina-se o prosseguimento do feito. Na
mesma situação o processo 10483-88.2014.5.15.0153. Determina-se, ainda, o
saneamento e a gestão na referida tarefa.
Em consulta ao PJe1G realizada em 2/9/2015, às 15h33, foi verificado que o
processo encontra-se paralisado na caixa “Imprimir correspondência” 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 outro processo nesta caixa na data em que a consulta foi
realizada.
Em consulta ao PJe1G realizada em 2/9/2015, às 15h48, foi verificado que o
processo encontra-se paralisado na caixa “Iniciar Execução” desde 24/2/2015.
Determina-se o prosseguimento do feito, ressaltando-se a necessidade de se
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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 44 processos nesta caixa na data em que a consulta foi realizada.
Em consulta ao PJe1G realizada em 2/9/2015, às 15h49, foi verificado que o
processo encontra-se paralisado na caixa “Iniciar Liquidação” desde 10/3/2015.
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 30 processos nesta caixa na data em que a consulta foi realizada.
Em consulta ao PJe1G realizada em 2/9/2015, às 15h50, foi verificado que o
processo encontra-se paralisado na caixa “Processos – Intimação automáticas com
pendências – Con” desde 13/5/2015. Determina-se o prosseguimento. Há outros 11
processos nesta caixa.
Em consulta ao PJe1G realizada em 2/9/2015, às 15h53, foi verificado que o
processo encontra-se paralisado na caixa “Processos – Intimação automáticas com
pendências – Liq” desde 12/6/2015. Determina-se o prosseguimento. Há outros 47
processos nesta caixa.
Em consulta ao PJe1G realizada em 2/9/2015, às 15h56, foi verificado que o
processo encontra-se paralisado na caixa “Prazos vencidos” desde 18/6/2015.
Determina-se o prosseguimento. Há 167 processos nesta caixa.
Em consulta ao PJe1G realizada em 2/9/2015, às 15h59, foi verificado que o
processo encontra-se paralisado na caixa “Preparar comunicação” desde
18/5/2015. 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 346 processos nesta caixa na data em que a
consulta foi realizada.
Em consulta ao PJe1G realizada em 2/9/2015, às 15h59, foi verificado que o
processo encontra-se paralisado na caixa “Produzir expediente de secretaria” desde
17/6/2015. 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 4 processos nesta caixa na data em que a consulta
foi realizada.
Em consulta ao PJe1G realizada em 2/9/2015, às 16h02, foi verificado que o
processo encontra-se paralisado na caixa “Publicar DJE - Con” desde 28/7/2015.
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 2/9/2015, às 16h03, foi verificado que o
processo encontra-se paralisado na caixa “Publicar DJE - ConPra” desde 5/8/2015.
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 8 processos nesta caixa na data em que a consulta foi realizada.
Em consulta ao PJe1G realizada em 2/9/2015, às 16h09, foi verificado que o
processo encontra-se paralisado na caixa “Publicar DJE - Liq” desde 22/6/2015.
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
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de manutenção das caixas de tarefas intermediárias vazias, apontando a existência
de outros 178 processos nesta caixa na data em que a consulta foi realizada.
Em consulta ao PJe1G realizada em 2/9/2015, às 16h13, foi verificado que o
processo encontra-se paralisado na caixa “Redistribuição” desde 30/7/2015. Na
mesma situação o processo 11327-04.2015.5.15.0153. Determina-se o
prosseguimento de ambos os feitos.
Em consulta ao PJe1G realizada em 2/9/2015, às 16h15, foi verificado que o
processo encontra-se paralisado na caixa “Triagem inicial” desde 27/5/2015.
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 396 processos nesta caixa na data em que a consulta foi realizada.
Em consulta ao PJe1G realizada em 2/9/2015, às 16h17, foi verificado que o
processo encontra-se paralisado na caixa “Valor incompatível” desde 10/8/2015.
Há outros 5 processos nesta caixa. Determina-se o prosseguimento.

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 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.
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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 sede da 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,
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.
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20 – ENCERRAMENTO:

Aos 4 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 pelo Juiz
Titular da Vara do Trabalho.

GERSON LACERDA PISTORI
DESEMBARGADOR CORREGEDOR REGIONAL

JOSÉ ANTÔNIO RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA
JUIZ TITULAR
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