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Mensagem da Presidência
O Relatório de Atividades 2018 do Tribunal
Regional do Trabalho da 1ª Região (TRT/
RJ) tem um significado especial e histórico.
Indo além do tradicional balanço anual dos
feitos da administração, ele traz um fato
inédito na Justiça do Trabalho fluminense,
que é a aquisição em tempo recorde de seis
sedes para o TRT/RJ: os prédios da Rua
do Lavradio, da Avenida Gomes Freire e o
edifício Darcy Vargas (os três localizados
no centro da cidade do Rio de Janeiro); o
prédio que abriga o fórum Juiz Azulino de
Andrade, no município de Nova Iguaçu;
o edifício que sedia as 4ª, 5ª e 6ª Varas do
Trabalho de São Gonçalo; e no apagar das
luzes - em pleno recesso judiciário - o novo
fórum de Duque de Caxias. Essas conquistas
representam uma economia de cerca de R$
30 milhões anuais com despesas de aluguel,
que poderá ser revertida em investimentos
nos serviços prestados pela 1ª Região.
Além disso, construímos a nova sede da
Vara do Trabalho de Queimados, imóvel
simples e funcional, erguido em curtíssimo
espaço de tempo, cuja planta servirá de
modelo às construções que vierem a ser
realizadas pelos demais tribunais regionais
do trabalho, e concluímos as licitações
para a construção das sedes em Macaé,
Petrópolis e Resende, com início das obras
em janeiro de 2019, o que irá proporcionar
uma economia de aproximadamente
R$1,4
milhão/ano
com
aluguéis.
Orgulho-me, também, de chegar ao final da
gestão 2017/2019 com outra meta cumprida,
além da aquisição de “casas próprias”: a
priorização do primeiro grau de jurisdição.
Durante o ano de 2018, diversos projetos
foram implementados com a finalidade
de aperfeiçoar a prestação jurisdicional,

imprimindo a ela mais celeridade, além
de melhorar as condições de trabalho
de magistrados, servidores e advogados.
No Relatório de Atividades 2018, você terá
a oportunidade de conhecer algumas dessas
ações, tais como a criação da Secretaria de
Apoio à Efetividade Processual, a instalação
do Centro Judiciário de Métodos Consensuais
de Soluções de disputas da Capital (CejuscCAP), no fórum da Lavradio, a implantação
do e-Carta, do Sistema Automatizado de
Bloqueios Bancários (SABB) e do sistema de
controle de depósitos judiciais e expedição
de alvarás (resultado de um convênio
entre o Banco do Brasil e o TRT/RJ).
O ano de 2018 foi produtivo e inesquecível.
Ao encerrar meu mandato como presidente
do TRT/RJ, ressalto que nada disso seria
possível sem o empenho e dedicação de
magistrados e servidores, que viabilizaram
um Tribunal mais célere, moderno e
capacitado para novos desafios. Obrigado
a todos que fizeram parte dessa jornada.
Desejo muito sucesso à gestão do
biênio 2019/2021 que, certamente, saberá
conduzir o TRT/RJ por um caminho
de fortalecimento e superação de
adversidades que porventura surgirem.

Des. Fernando Antonio Zorzenon da Silva
Presidente do TRT/RJ no biênio 2017/2019

Principais ações de 2018
isso, um incremento do quadro de pessoal,
que passou de 18 para 85 servidores. A
finalidade de criação da SAE foi reforçar
as atividades relacionadas à conciliação e à
execução no TRT/RJ.

MACAÉ RECEBE NOVAS INSTALAÇÕES
Foram inauguradas, no dia 22/1, novas
instalações das Varas do Trabalho de
Macaé, localizadas em Praia Campista. A
mudança objetivou oferecer um espaço mais
adequado e confortável para magistrados,
servidores e jurisdicionados, uma vez
que o antigo fórum, ocupado há 13 anos,
apresentava diversos problemas relativos
a benfeitorias necessárias e não realizadas
pelo proprietário do imóvel.
A Justiça do Trabalho de Macaé constituída pela 1ª, 2ª e 3ª Varas do Trabalho,
além da Divisão de Apoio às Varas do
Trabalho - passou a ocupar o sétimo e o
oitavo andares de um prédio comercial
recém-construído, que totalizam 1.268
metros quadrados. Para receber as unidades
do TRT/RJ, o imóvel passou por uma ampla
reforma.

OFICIALIZADA AQUISIÇÃO DE TRÊS
IMÓVEIS
No dia 2/2, foi oficializada a aquisição
de três imóveis em prol do TRT/RJ: o
Edifício Marques do Lavradio, que abriga
o conhecido Fórum da Rua do Lavradio;
o edifício da Avenida Gomes Freire, que
abriga o Fórum Advogado Eugenio Roberto
Haddock Lobo; e o Fórum Juiz Azulino de
Andrade, que abriga as Varas do Trabalho
do município de Nova Iguaçu. Os imóveis que eram alugados pelo TRT/RJ - passaram
a integrar o patrimônio da União, sendo
destinados para uso da Justiça do Trabalho
do Rio de Janeiro.

FÓRUM LAVRADIO GANHA CEJUSC-CAP
A Presidência do TRT/RJ inaugurou, no
dia 1º/2, o Centro Judiciário de Métodos
Consensuais de Soluções de Disputas da
Capital (Cejusc-CAP), no 10º andar do
fórum da Lavradio. No espaço, ocorrem as
audiências de conciliação e mediação em
demandas em curso em primeiro grau de
jurisdição. As ações, em fase inicial, são
remetidas por varas do trabalho da capital.
O
Cejusc-CAP
recebe
apoio
administrativo da Secretaria de Apoio à
Efetividade Processual (SAE), que veio
a substituir a Coordenadoria de Apoio à
Efetividade Processual (Caep). Houve, com

DANDO VOZ AO INTERIOR
Com objetivo de aprimorar a integração
da administração do TRT/RJ com suas
varas do trabalho localizadas fora da capital,
o Regional fluminense deu início, em 12/3,
ao “Comitê no Interior”. A iniciativa reuniu
por videoconferência os juízes titulares da
1ª e 2ª Varas do Trabalho de Itaguaí com
membros do Comitê de Priorização do
Primeiro Grau do TRT/RJ e o presidente
do Regional fluminense, desembargador
Fernando Antonio Zorzenon da Silva.
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INVESTIMENTO EM MEDIDAS DE
SEGURANÇA

I FÓRUM SOBRE ACESSIBILIDADE E
INCLUSÃO SOCIAL

O TRT/RJ, por meio da Coordenadoria
de
Segurança
(CSEG),
promoveu
diversas ações para melhorar a segurança
patrimonial, bem como a de magistrados,
servidores e jurisdicionados que transitam
nos prédios da instituição. Em março,
foram recebidos 60 dispositivos elétricos
incapacitantes - armas não letais conhecidas
como “spark” ou “taser”. Outra novidade
foi a instalação de portal de segurança
no Fórum de Nova Iguaçu. Além disso,
os profissionais de segurança que atuam
no prédio-sede (Fórum Ministro Arnaldo
Süssekind) passaram a usar computadores
com o objetivo de formar um banco de
dados que será utilizado juntamente com
os sistemas de inteligência que estão em
desenvolvimento pelo setor de informática
do TRT/RJ, além de proporcionar melhor
rapidez no cadastramento do visitante.

O TRT/RJ promoveu, no dia 20/7, no
auditório do prédio-sede, o I Fórum sobre
Acessibilidade e Inclusão Social, com o
objetivo de ampliar o conhecimento de
magistrados, servidores, especialistas e
público em geral sobre os aspectos legais
relacionados ao dia a dia da pessoa com
deficiência. O evento foi uma parceria entre a
Comissão Permanente de Responsabilidade
Socioambiental (CPRSA), a Comissão
Permanente de Acessibilidade e Inclusão e
a Escola Judicial do Tribunal.
CONDIÇÕES DO SETOR RODOVIÁRIO
CARIOCA EM DEBATE
Em alusão ao Dia Nacional de Prevenção
de Acidentes de Trabalho, o TRT/RJ
realizou, no dia 27/7, no auditório do prédiosede, o I Forum sobre Violência no Trabalho
- Enfrentamento e Superação no Setor de
Transporte Urbano. O objetivo do evento
foi discutir melhorias nas condições de
trabalho do setor de transporte rodoviário
no município do Rio de Janeiro. O seminário
foi uma iniciativa conjunta do Regional
fluminense, da Superintendência Regional
do Trabalho e Emprego (SRTE/RJ), do
Ministério Público do Trabalho (MPT/RJ)
e da Fundação Jorge Duprat Figueiredo
de Segurança e Medicina do Trabalho
(Fundacentro), no âmbito do Programa
Trabalho Seguro - Programa Nacional de
Prevenção de Acidentes de Trabalho.

ADOTADO LEILÃO PÚBLICO PARA
DESFAZIMENTO DE BENS
Em julho, o TRT/RJ adotou a modalidade
de leilão público para o desfazimento de
bens móveis e veículos de propriedade
do Regional. Os leilões passaram a ser
conduzidos por um leiloeiro oficial,
contratado por meio de licitação. A
contratação de um leiloeiro oficial era uma
das metas da Presidência do TRT/RJ, com o
objetivo de imprimir mais transparência ao
processo de desfazimento de bens inservíveis
da administração. O leilão realizado por
leiloeiro oficial, conforme previsto no artigo 53
da Lei de Licitações (8666/93), veio substituir
o leilão administrativo - então conduzido por
servidores públicos - e será preferencialmente
adotado no lugar de outras formas de alienação
previstas na legislação, como a doação.

COOPERAÇÃO COM A GUARDA
MUNICIPAL
A Presidência do TRT/RJ oficializou,
no dia 2/8, no prédio-sede do Regional
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fluminense, um termo de cooperação
técnica com a Guarda Municipal do Rio de
Janeiro (GM-Rio) que prevê o intercâmbio e
compartilhamento de informações entre as
duas instituições, bem como a realização de
cursos de especialização e aperfeiçoamento
profissional de interesse comum. Um dos
itens do acordo prevê que a GM-Rio terá
acesso aos dados de segurança do Sistema
de Inteligência Módulo Ocorrências
de Segurança (Simos), aplicação web
desenvolvida pelo TRT/RJ para auxiliar
os oficiais de justiça a registrarem e
obterem informações sobre as condições de
segurança dos locais onde vão realizar suas
diligências.

ALTERAÇÃO DA ESTRUTURA
ORGANIZACIONAL DO TRT/RJ
Foram realizadas reestruturações da
Secretaria-Geral Judiciária (SGJ) e da
Diretoria-Geral (DG), aprovadas na
sessão do Órgão Especial do dia 21/6. As
Resoluções Administrativas nº 21/2018
e nº 22/2018, que tratam do tema, foram
disponibilizadas no Diário Eletrônico
da Justiça do Trabalho (DEJT) em julho.
A motivação das reestruturações teve a
mesma finalidade: aprimorar a gestão e
dar efetividade aos serviços prestados. No
caso específico da SGJ, uma das intenções
também foi adequar a estrutura da área
judiciária à nova realidade vivenciada com a
implantação do Processo Judicial Eletrônico
(PJe) em todas as varas do trabalho e órgãos
de 2ª instância, concluída em dezembro de
2014.

3ª SEMANA NACIONAL DE
APRENDIZAGEM NO TRT/RJ
O TRT/RJ realizou no dia 17/8, no
auditório do prédio-sede, o evento “A cota
de aprendizagem e os desafios enfrentados
(Decreto nº 8.740/2016). As decisões
do Judiciário Trabalhista e a atuação da
fiscalização do trabalho”. A ação integrou
a programação da 3ª Semana Nacional de
Aprendizagem, com o objetivo de ampliar o
conhecimento de autoridades e especialistas
para enfrentarem os desafios relacionados
ao cumprimento da cota de aprendizagem.

E-CARTA PARA NOTIFICAÇÕES
INICIAIS
O TRT/RJ instituiu uma novidade para
otimizar procedimentos de rotina das
varas do trabalho, contribuindo para uma
significativa redução do uso de papel. Tratase do e-Carta Registrada, uma ferramenta
dos Correios que passou a ser utilizada
no dia 10/9 pelo Regional fluminense
- somente para encaminhamento das
notificações iniciais. Até a instituição dessa
inovação, as notificações iniciais eram
feitas pela modalidade carta simples. As
unidades judiciárias tinham que dispor de
tempo, recursos humanos e materiais para
impressão, envelopamento das notificações
e elaboração de um relatório referente à
expedição. Com o e-Carta, os documentos
são impressos diretamente nos Correios,
que envelopam, registram, fazem a entrega
e o devido rastreamento (da saída à entrega

COOPERAÇÃO COM O MPT/RJ
A Presidência do TRT/RJ oficializou no dia
22/8, no prédio-sede do Regional fluminense, um
termo de cooperação técnica com o Ministério
Público do Trabalho do Rio de Janeiro (MPT/
RJ) que prevê intercâmbio e compartilhamento
de informações entre as instituições, além
da realização de cursos de especialização e
aperfeiçoamento profissional, seminários e
outros eventos de interesse comum.
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das correspondências). Se determinada
notificação não for recebida, a vara do
trabalho fica ciente.

que permite um acesso mais prático às
informações disponibilizadas. A ferramenta
de consulta processual tornou-se mais fácil
de ser utilizada. Antes, o usuário precisava
saber se o seu processo era físico ou eletrônico
e acessar o sistema correspondente para
consultar o andamento. No novo portal,
existe apenas uma caixa de pesquisa
intitulada “Consulta Processual”, na qual
o usuário digita o número do processo,
independentemente de ele ser físico ou
eletrônico.

AMPLIADA CITAÇÃO ELETRÔNICA
VIA PJe
Em setembro, foi disponibilizado no Diário
Eletrônico da Justiça do Trabalho (DEJT),
o Ato nº 151/2018, determinando que: “No
processo eletrônico, as citações destinadas
aos entes públicos da administração indireta
da União, Estados e Municípios (sociedades
de economia mista e empresas públicas) que
têm atuação na jurisdição deste Tribunal
Regional do Trabalho da 1ª Região e as
demais empresas de personalidade jurídicas
de direito privado, com exceção das
microempresas e das empresas de pequeno
porte, na forma do §1º do artigo 246 do
Código de Processo Civil, serão feitas por
meio eletrônico, via sistema do Processo
Judicial Eletrônico – PJe, e as demais
notificações e intimações por meio de
publicação no Diário Eletrônico da Justiça
do Trabalho – DEJT”.
A medida levou em conta que o Ato
nº 109/2017, de 13/9/17, disponibilizado
no DEJT de 14 de setembro de 2017, já
regulamentou os atos eletrônicos de citações
e intimações, no TRT/RJ, destinadas
aos entes da administração direta, suas
fundações e autarquias. Também foram
considerados os princípios da celeridade
e efetividade processual, previstos na
Constituição Federal.

TRT/RJ ADOTA SISTEMA DE
BLOQUEIO EFICIENTE
O TRT/RJ e os demais tribunais regionais
do trabalho firmaram, em setembro, termo de
cooperação técnica com o TRT da 18ª Região
(Goiás), visando ao compartilhamento de
um software desenvolvido pelo Regional
goiano, denominado Sistema Automatizado
de Bloqueios Bancários (SABB). O sistema
já foi disponibilizado para todas as varas do
trabalho do estado do Rio de Janeiro.
O objetivo da ferramenta é auxiliar os
magistrados no bloqueio de valores devidos
pelos condenados em ações trabalhistas
via Bacenjud, que interliga o Judiciário ao
Banco Central e às instituições bancárias.
O SABB automatiza a elaboração e o
encaminhamento das ordens ao Bacenjud,
tornando o bloqueio mais eficiente.
EXTINÇÃO DO PROTOCOLO
INTEGRADO
Por meio do Ato Nº 157/2018, a Presidência
do TRT/RJ extinguiu o serviço de Protocolo
Integrado para recebimento e envio de
petições e processos no Regional. Desde
1º/10, o serviço deixou de estar disponível.
A medida considerou, entre outros pontos,

NOVO PORTAL DO TRT/RJ É
LANÇADO
No dia 13/9, foi lançado o novo portal
do TRT/RJ, com um leiaute diferenciado
e nova forma de organização do conteúdo,
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a inclusão dos processos físicos no Cadastro
de Liquidação e Execução (CLE) do Sistema
PJe, possibilitando o ingresso de petições
direcionadas aos autos das diversas
comarcas de forma eletrônica.

serviços de emissão de guias de acolhimento
de depósitos judiciais, consulta de saldos
e extratos e de informações gerenciais e
levantamento de contas e/ou parcelas de
depósitos judiciais (emissão de alvarás
eletrônicos).
A cooperação visa conferir mais celeridade
às transferências de valores de créditos
trabalhistas, uma vez que os processos
de trabalho são automatizados após a
assinatura eletrônica do juiz, colocando fim
ao trânsito de documentos físicos (alvarás e
ofícios para transferências de valores) entre
as unidades judiciárias e o Banco do Brasil.
Além disso, objetiva proporcionar maior
acessibilidade às informações, uma vez
que magistrados e servidores autorizados
poderão acompanhar pela internet todas as
movimentações financeiras referentes aos
processos judiciais de suas unidades.

ITABORAÍ RECEBE 2ª VT E NOVAS
INSTALAÇÕES
No dia 1º/10, foram inauguradas as
instalações da sede provisória do Fórum
Trabalhista de Itaboraí no quinto pavimento
do prédio do Tribunal de Justiça do Estado
do Rio de Janeiro (TJ/RJ), bem como a 2ª
Vara de Trabalho do município, originada
com a mudança de jurisdição da 1ª Vara
do Trabalho de Rio Bonito para Itaboraí. O
contrato de cessão ao Tribunal Regional do
Trabalho da 1ª Região (TRT/RJ) estipula um
período de 24 meses - tempo necessário para
que o Fórum Juíza Débora Barreto Póvoa, do
TRT/RJ, localizado em Nancilândia, passe
por obras de ampliação para comportar as
duas VTs do município e talvez futuramente
uma terceira, uma vez que existe demanda
na região para isso.

MELHORIAS NO FÓRUM DE CABO
FRIO
O presidente do TRT/RJ, desembargador
Fernando Antonio Zorzenon da Silva, visitou,
no dia 8/10, o fórum de Cabo Frio para verificar
o resultado das obras realizadas em 2018 para a
implementação de melhorias no prédio, visando,
em especial, proporcionar mais conforto
aos frequentadores do fórum. As alterações
incluíram a instalação de um sistema de ar
condicionado, bem como a disponibilização de
cadeiras no local onde os advogados e as partes
aguardam o início das audiências.

TRT/RJ E BB FIRMAM CONVÊNIO
PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE
CONTROLE DE DEPÓSITOS JUDICIAIS
E EXPEDIÇÃO DE ALVARÁS
O TRT/RJ e o Banco do Brasil S.A.
(BB) celebraram, no dia 3/10, acordo
de cooperação técnica, com vistas à
implantação do Sistema de Controle de
Depósitos Judiciais (SisconDJ), que permite
o intercâmbio eletrônico de dados entre os
sistemas do BB e do Regional fluminense.
O objetivo é automação do processamento
de ordens judiciais, referentes a depósitos
judiciais, precatórios e requisições de
pequenos valores (RPVs), compreendendo

NOVAS DEPENDÊNCIAS DA
OUVIDORIA
Foram inauguradas, na tarde de 10/10, as
novas dependências da Ouvidoria do TRT/
RJ, no térreo do prédio-sede do Regional
fluminense (Av. Presidente Antônico Carlos,
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251). Um dos objetivos foi facilitar o acesso
de advogados, jurisdicionados e demais
interessados aos serviços prestados pela
unidade. Isso porque, até aquele momento,
a Ouvidoria ocupava o 4º andar da sede e
hoje ela encontra-se próxima à entrada do
Tribunal. O novo espaço também dispõe de
uma sala exclusiva de mediação e conciliação
de conflitos, atendendo ao que preconiza a
Lei 13.460/2017, que define normas básicas
para a participação, proteção e defesa dos
usuários dos serviços públicos.

Camilo Cristófano, nº 255). A edificação,
que tem aproximadamente 310 metros
quadrados, foi construída pelo TRT/RJ ao
longo deste ano, em um terreno de cerca de
1.060 metros quadrados, doado à União pela
Prefeitura da cidade da Baixada Fluminense.
Aprovado pelo Conselho Superior da
Justiça do Trabalho (CSJT), o projeto do novo
fórum é considerado modelo – inclusive
para outros regionais -, caracterizandose pela execução de uma obra econômica,
realizada em curto espaço de tempo, e pela
horizontalidade da edificação, que atende a
critérios de funcionalidade, sustentabilidade
e acessibilidade. Até então, a VT de
Queimados ocupava um imóvel alugado
pela Prefeitura e cedido ao TRT/RJ.

PORTAS ABERTAS PARA 53 NOVOS
SERVIDORES
Foi realizada, no dia 30/11, cerimônia de
posse dos 53 novos servidores do Regional
fluminense. Trata-se da primeira posse dos
aprovados no concurso público de 2018
para servidores do TRT/RJ, cuja prova
foi aplicada em junho deste ano. Foram
empossados oito analistas judiciários – área
judiciária; 37 técnicos judiciários – área
administrativa; dois técnicos judiciários
– área administrativa – especialidade
segurança; um analista judiciário – área
judiciária – especialidade oficial de justiça
avaliador federal; três analistas judiciários –
área apoio especializado, nas especialidades
engenharia civil, engenharia elétrica e
engenharia mecânica; um técnico judiciário
– área apoio especializado – especialidade
enfermagem; e um analista judiciário –
área apoio especializado – especialidade:
psicologia.

TRT/RJ ADQUIRE IMÓVEL QUE
ABRIGA TRÊS VTs DE SÃO GONÇALO
Foi assinado, na tarde de 5/12, no prédiosede do TRT/RJ, o contrato de compra e venda,
com força de escritura pública, do imóvel
localizado na Rua Lourenço Abrantes, nº 41,
que abriga as 4ª, 5ª e 6ª Varas do Trabalho
de São Gonçalo. Os recursos orçamentários
para a aquisição do prédio foram autorizados
pela Lei nº 13.705/2018, que abriu crédito
especial em favor do TRT/RJ. A aquisição
permitirá, a partir de agora, uma economia
para o Regional de aproximadamente R$
21,7 mil por mês, valor que era gasto com
o aluguel do prédio. As outras varas do
trabalho da comarca de São Gonçalo - 1ª, 2ª e
3ª - ficam localizadas em um prédio contíguo
(Rua Lourenço Abrantes, nº 59), que já é
próprio desde 1974.

QUEIMADOS GANHA NOVAS
INSTALAÇÕES DA JT
A administração do TRT/RJ inaugurou, em
4/12, a nova Vara do Trabalho de Queimados,
localizada no bairro Vila Camarim (Avenida
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LIVRO SOBRE A MEMÓRIA
PATRIMONIAL DO TRT/RJ É LANÇADO
No dia 13/12, foi lançado, no prédiosede, o livro “TRT 1ª Região - História
& Patrimônio 1941-2018”. A publicação
destina-se a registrar a história da evolução
patrimonial do Regional, mesclando fatos
antigos e novos, com o objetivo de compor
um retrato mais amplo de todas as ações que
contribuíram para que o TRT da 1ª Região
se tornasse o que é hoje. O lançamento
da publicação foi precedido de uma
homenagem a magistrados e servidores que
atuaram para a concretização dos projetos
da administração.

Novas instalações das VTs de Macaé foram inauguradas no dia 22/1

CONCLUÍDA AQUISIÇÃO DO NOVO
FÓRUM DE CAXIAS
Cejusc-CAP foi inaugurado no dia 1º/2

No dia 28/12, no prédio-sede do TRT/
RJ, foi realizada a assinatura da escritura
definitiva de compra e venda do novo
edifício que abrigará o fórum trabalhista de
Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. O
imóvel fica localizado na Rua Paulo Lins, nº
101, bairro Jardim Vinte e Cinco de Agosto,
a cerca de 700 metros da atual sede.
LICITAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DAS
SEDES DE MACAÉ, PETRÓPOLIS E
RESENDE

Em 2/2, o TRT/RJ oficializou a aquisição de três fóruns: Lavradio,
Gomes Freire e Nova Iguaçu

Foram concluídas as licitações para a
construção das sedes dos municípios de
Macaé, Petrópolis e Resende, As obras terão
início em janeiro de 2019, ao custo de R$12
milhões, mas proporcionarão uma economia
de aproximadamente R$1,4 milhão por ano
nas despesas com de aluguel.

Prefeitura de Queimados ratifica a doação de um terreno para
sediar a VT do município em 30/5
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Em 19/6, Cejusc-CAP premia destaques da conciliação

No dia 1/10, foi inaugurada a 2ª VT de Itaboraí

I Fórum Sobre Violência no Trabalho foi realizado em 27/7

Em 3/10, TRT/RJ e BB firmam acordo de intercâmbio eletrônico de
dados entre as duas instituições

Abertura da 3ª Semana Nacional de Aprendizagem, em 17/8

Nova sede de Queimados foi inaugurada em 4/12
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Vice-presidência
A Desembargadora do Trabalho
Rosana Salim Villela Travesedo, eleita
vice-presidente para o biênio 2017/2019,
entre outras atribuições, presidiu a Seção
Especializada em Dissídios Coletivos
(Sedic) e a Comissão Permanente de
Responsabilidade
Socioambiental
(CPRSA); coordenou o Centro Judiciário
de Métodos Consensuais de Soluções
de Disputas do 2º Grau (Cejusc-CAP 2º
Grau) e o Núcleo Permanente de Métodos
Consensuais de Solução de Disputas
(Nupemec JT); compartilhou com a
Presidência a análise de admissibilidade
dos recursos de revista; e integrou o
Conselho de Gestão Estratégica (CGE).
À frente do Cejusc-CAP 2º
Grau, antiga Coordenadoria de Apoio
à Efetividade Processual (Caep), como
coordenadora, a desembargadora Rosana,
de forma pioneira e no objetivo de
diminuir o elevado acervo de recursos
de revista (RRs) pendentes da análise de
admissibilidade neste Regional, pautou

para conciliação milhares de processos
com RR interposto e, de forma exitosa,
celebrou milhares de acordos, reduzindo
sobremaneira o quantitativo específico e
garantindo às partes tempo razoável de
duração do processo, conforme preconizado
pela Lei Maior, e de forma apaziguadora.
O mesmo se verificou com os
recursos ordinários pendentes de
julgamento no segundo grau de jurisdição,
tendo sido pautados milhares de processos
com expressivos resultados de conciliação,
merecendo destaque a realização de pautas
semanais envolvendo os grandes litigantes
(instituições bancárias e sociedades de
economia mista) que demonstraram
ânimo em pôr fim a demandas trabalhistas
por meio de acordos. Para tanto, foram
realizadas 6.149 audiências e celebrados
3.072 acordos, perfazendo um total de
R$603.089.526,95 (seiscentos e três
milhões, oitenta e nove mil, quinhentos
e vinte e seis reais e noventa e cinco
centavos), conforme quadro abaixo:

Cejusc-CAP 2º Grau
Estatística 2017
(processos diversos, no segundo grau de jurisdição)
EXERCÍCIO DE
2017

SESSÕES
CONSIGNADAS

SESSÕES
REALIZADAS

ACORDOS
HOMOLOGADOS

VALOR DOS
ACORDOS

janeiro

60

60

16

R$2.313.452,53

fevereiro

134

134

81

R$14.538.247,67

março

332

332

132

R$48.597.644,90

abril

176

177

93

R$12.599.046,94

maio

499

499

200

R$35.554.578,23

junho

341

341

106

R$16.740.572,39

julho

205

205

102

R$24.861.391,18
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agosto

247

247

150

R$37.193.574,10

setembro

227

227

172

R$26.909.649,57

outubro

306

306

205

R$17.228.658,36

novembro

236

236

148

R$51.274.893,49

dezembro

209

210

144

R$38.900.371,95

2.972

2.974

1.549

R$326.712.081,31

TOTAL

Cejusc-CAP 2º Grau
Estatística 2018
(processos diversos, no segundo grau de jurisdição)
EXERCÍCIO DE
2018

SESSÕES
CONSIGNADAS

SESSÕES
REALIZADAS

ACORDOS
HOMOLOGADOS

VALOR DOS
ACORDOS

janeiro

92

92

56

R$ 7.604.989,96

fevereiro

144

143

88

R$ 11.016.920,39

março

157

157

80

R$ 11.125.510,45

abril

167

167

90

R$ 13.173.679,02

maio

474

474

203

R$ 39.044.479,83

junho

266

266

93

R$ 77.511.914,42

julho

313

313

139

R$ 17.360.261,20

agosto

322

325

148

R$ 19.847.189,42

setembro

321

321

189

R$ 27.323.200,12

outubro

333

333

151

R$ 18.735.779,96

novembro

428

428

206

R$ 19.950.477,29

dezembro

156

156

80

R$ 13.683.043,58

TOTAL

3.173

3.175

1.523

R$ 276.377.445,64

TOTAL
2017/2018

6.145

6.149

3.072

R$603.089.526,95

Digna de nota a conciliação em processos
que tramitavam nesta especializada há
décadas, como a ação trabalhista proposta
no ano de 1989 – há 30 anos – por diversos
trabalhadores contra o Serviço Federal de
Processamento de Dados (Serpro), com
acordo no valor recorde de R$59 milhões.
Na Sedic, sob a presidência da
desembargadora Rosana Salim, foram
autuadas centenas de processos com
respectivas sessões de julgamento e
numerosas pautas de audiências de

conciliação, que resultaram em centenas
de acordos. O esforço para o atingimento
da conciliação certamente evitou a
paralisação de serviços essenciais para
a sociedade, sobretudo nas áreas de
transporte público e saúde, merecendo
realce a decisão que culminou no
sequestro de R$200 milhões das contas da
Prefeitura do Município do Rio de Janeiro
para o pagamento de salários atrasados
do pessoal da saúde pública municipal,
mediante o repasse do dinheiro para
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as Organizações Sociais (OSs). Para o
êxito das audiências de conciliação da
Sedic, faz-se mister ressaltar a brilhante
participação da Procuradora Regional
do Trabalho Deborah da Silva Felix.
Na presidência da Comissão
Permanente
de
Responsabilidade
Socioambiental (CPRSA), a VicePresidência realizou diversos eventos
e atividades visando ao bem-estar e
à melhoria da qualidade de vida dos
servidores, tais como o “I Fórum sobre
Acessibilidade e Inclusão Social”,
elaborado em parceria com a Comissão
Permanente de Acessibilidade e Inclusão
e a Escola Judicial, atividade pioneira
neste Tribunal. O objetivo do fórum, de
ampliar o conhecimento de magistrados,
servidores, especialistas e do público
em geral sobre os aspectos legais
relacionados ao dia a dia da pessoa com
deficiência, restou alcançado de forma
exitosa. Outras atividades importantes
foram desenvolvidas, como o apoio ao
“Clube da Corrida”; a “Semana do Meio
Ambiente”, tendo por objetivo promover
a conscientização sobre a importância
da questão ambiental e estimular o

engajamento na proteção da natureza;
a “Campanha do Agasalho” e “Um
Carinho para Pés Descalços”, campanhas
voltadas para o exercício da cidadania e
solidariedade ao próximo; e o apoio na
participação do TRT/RJ nas Olimpíadas
Nacionais da Justiça do Trabalho,
realizadas em Vitória (ES) e Blumenau
(SC), cujos excelentes resultados em
medalhas de ouro, prata e bronze devem-se,
certamente, aos treinamentos realizados
na Escola de Educação Física do Exército,
no Forte São João, na Urca, a partir do
convênio celebrado, via Vice-Presidência,
pelo Comitê Olímpico e o Exército.

Des. Rosana Salim Villela Travesedo
Vice-Presidente do TRT/RJ no
biênio 2017/2019
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Corregedoria-Regional
(CR)

Os Desembargadores do Trabalho José
Nascimento Araujo Netto e Mery Bucker
Caminha foram eleitos, para o biênio
2017/2019, para exercerem, na forma
regimental, os cargos de corregedorRegional e vice-corregedora Regional,
respectivamente.
O Tribunal Regional do Trabalho da
1ª Região (TRT/RJ) é composto por 146
Varas do Trabalho (VTs), sendo 82 na
capital e 64 em outros municípios, 4
Postos Avançados da Justiça do Trabalho
(PAVs) instalados e duas unidades de
Justiça Itinerante.
O quadro de magistrados do TRT/RJ é
composto por 266 juízes de 1º grau, sendo
139 Juízes Titulares de Vara do Trabalho e
127 Juízes do Trabalho Substitutos.
Compete à Corregedoria (CR) fiscalizar,
disciplinar e orientar os serviços
judiciários de primeiro grau com a
eficiência necessária para alcançar maior
efetividade na prestação jurisdicional,
tendo no momento atual, entre outras, as
seguintes atribuições:
- Realizar correição anual em todas
as VTs e, ainda, as inspeções que se
fizerem necessárias;
- Expedir provimentos e atos
normativos
para
disciplinar
os
procedimentos a serem adotados pelas
VTs e seus órgãos auxiliares;
- Realizar as designações dos Juízes
do Trabalho Substitutos;
- Elaborar a escala semestral de
férias dos juízes de 1º grau;
- Acompanhar as licenças médicas
concedidas aos magistrados;

- Prestar informações à Presidência
sobre concessão de diárias, pedágio e
auxílio-combustível aos juízes;
- Decidir sobre pedido de
providências, conflitos de atribuições,
correições parciais e reclamações
disciplinares afetas aos magistrados de 1º
grau;
- Instruir os processos de remoção,
permuta, promoção e licença-estudo de
magistrados;
- Publicar mensalmente na intranet
os dados estatísticos extraídos do sistema
e-Gestão;
- Acompanhar as estatísticas dos
magistrados, inclusive das sentenças em
atraso, monitorando sua produtividade
a fim de atender aos parâmetros fixados
pela Corregedoria;
- Acompanhar as metas prioritárias
do Conselho Nacional de Justiça (CNJ);
- Gerir os cadastros dos sistemas
Infojud, Renajud, Bacen-Jud, Jucerja,
Serasajud e CNIB;
- Gerir os assistentes de juiz
substituto;
- Gerir a escala de sobreaviso de
Juízes do Trabalho Substitutos, instituída
pelo Ato nº 6, de 11/5/2015, para atender
situações excepcionais nas 1ª, 2ª e 3ª
Circunscrições;
- Prestar informações sobre
designações de Juízes do Trabalho
Substitutos para efeito de percepção da
Gratificação por Exercício Cumulativo de
Jurisdição (GECJ).
A Secretaria da Corregedoria-Regional
(SCR) conta com 23 servidores para
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executar as atividades afetas às suas
atividades ordinárias, bem como com
outros 125 servidores, que ocupam a
função comissionada de assistente de
juiz substituto, nível FC-5, de que trata
a Resolução Administrativa nº 59/2014,
totalizando uma lotação de 148 servidores.
Os servidores ocupantes da função
comissionada assistente de juiz substituto,
na forma da Resolução Administrativa nº
59/2014, nas férias, licenças e afastamentos
dos magistrados, ficam à disposição
da CR para elaboração de minutas de
sentença. Tal trabalho é coordenado pelo
Gabinete do corregedor, tendo em vista
que um dos objetivos da atual gestão é o
monitoramento constante dos processos
em fase de conhecimento, tendo sido
minutadas por esses colaboradores, entre
os meses de janeiro e dezembro de 2018,
1.998 sentenças.
O total de processos “pendentes
de decisão com prazo vencido”, em
30/11/2018, de acordo com o último
Relatório do Sistema e-Gestão, publicado
em dezembro de 2018, é de 3.115
processos, referentes a 57 magistrados.
Por outro lado, no mesmo período,
foram solucionados 239.266 processos,
sendo 2.324 físicos (quase metade do ano
anterior) e 236.942 eletrônicos.

José Nascimento Araujo Netto e Mery
Bucker Caminha iniciaram as visitas
correicionais, com base no cronograma
das Correições Ordinárias elaborado
de forma a contemplar as 146 Varas do
Trabalho e os 4 Postos Avançados do
TRT/RJ e Centros Judiciários de Métodos
Consensuais de Solução de Disputas
(Cejusc), em cumprimento à determinação
do art. 23, inc. I, da Consolidação dos
Provimentos da Corregedoria-Geral da
Justiça do Trabalho.
A Corregedoria prosseguiu com o
critério adotado de iniciar as atividades
pelas unidades que tinham, em dezembro
de 2017, maior acervo de processos na fase
de conhecimento, objetivando manter o
monitoramento das unidades durante o
período da gestão.
Nas correições ordinárias, foram
cuidadosamente analisados os aspectos de
exame e registro obrigatórios, previstos
no art. 26 da supracitada Consolidação.
A Correição, nos processos judiciais
eletrônicos, foi realizada previamente,
no âmbito da CR, possibilitando que as
informações colhidas fossem confrontadas
com dados estatísticos extraídos do sistema
e-Gestão pela Divisão de Monitoramento
(Dimon), permitindo que fosse traçado,
antes da visita, panorama das condições
de cada unidade a ser correicionada.
Em continuidade ao procedimento
adotado em 2017, as falhas nos lançamentos
processuais serviram de escopo de
orientação para as Varas do Trabalho, com
a finalidade de corrigir as distorções e os
procedimentos de lançamento, de forma a

1. Correições Ordinárias
A atividade correicional, desenvolvida
conjuntamente pelas Divisões de Correição
e de Inspeção, teve início no mês de janeiro
de 2018, quando os desembargadores
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prevenir futuras inconsistências e evitar
a “leitura” inexata da situação estatística
das unidades.
As atas de correição, lavradas com
criterioso registro das informações
colhidas e das necessárias recomendações
e determinações, foram encaminhadas
às respectivas unidades, para análise e
assinatura dos magistrados, sendo ainda
devidamente veiculadas no sítio do TRT/
RJ na internet e publicadas no Diário
Eletrônico da Justiça do Trabalho.
As
condições
materiais
e
de
infraestrutura são sempre objeto de
verificação, com a expedição de ofício aos
setores competentes, quando necessário.

O calendário mensal das correições
ordinárias foi previamente encaminhado à
Corregedoria da OAB/RJ, possibilitando o
comparecimento dos seus representantes,
que aproveitaram a ocasião para
apresentar sugestões e também informar
as reclamações recebidas a respeito de
cada unidade.
Decorridos os prazos assinados,
prosseguiu-se com o monitoramento
quanto ao cumprimento do que restou
recomendado e determinado.
Em 2018, foram realizadas correições
em todas as VTs e PAVs, conforme quadro
abaixo:

Mês

Quantitativo de
Correições

Janeiro

04

15ª, 16ª, 25ª e 29ª Varas do Trabalho do Rio de Janeiro

Fevereiro

06

8ª, 12ª, 14ª, 17ª, 28ª e 31ª Varas do Trabalho do Rio de Janeiro

Março

15

1ª, 4ª, 13ª, 20ª, 27ª e 32ª Varas do Trabalho do Rio de Janeiro, 1ª e 2ª Varas
do Trabalho de Nova Friburgo, 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª e 6ª Varas do Trabalho de São
Gonçalo e PAV de Cantagalo

Abril

12

5ª, 11ª, 18ª e 19ª Varas do Trabalho do Rio de Janeiro, 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª e 7ª
Varas do Trabalho de Nova Iguaçu e Vara do Trabalho de Queimados

Maio

18

1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª e 8ª Varas do Trabalho de Niterói, 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Varas
do Trabalho de Campos dos Goytacazes, 1ª, 2ª e 3ª Varas do Trabalho de
Macaé, Vara do Trabalho de Itaperuna, PAV de Santo Antônio de Pádua e PAV
de Rio das Ostras

Junho

14

3ª, 7ª, 9ª, 10ª, 21ª e 22ª Varas do Trabalho do Rio de Janeiro, Vara do Trabalho
de Barra Mansa, Vara do Trabalho de Barra do Piraí, 1ª e 2ª Varas do Trabalho
de Resende, 1ª, 2ª e 3ª Varas do Trabalho de Volta Redonda e PAV de Valença

Julho

17

2ª, 6ª, 23ª, 24ª, 26ª, 30ª, 33ª, 34ª, 35ª e 36ª Varas do Trabalho do Rio de
Janeiro, 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª e 7ª Varas do Trabalho de Duque de Caxias

Unidades Correicionadas
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Mês

Quantitativo de
Correições

Unidades Correicionadas

Agosto

15

44ª, 47ª, 57ª, 59ª, 60ª, 65ª, 72ª e 73ª Varas do Trabalho do Rio de Janeiro,
Vara do Trabalho de Araruama, 1ª e 2ª Varas do Trabalho de Cabo Frio, Vara
do Trabalho de Maricá e 1ª, 2ª e 3ª Varas do Trabalho de São João de Meriti

Setembro

12

38ª, 39ª, 40ª, 41ª, 42ª, 45ª, 52ª, 54ª, 63ª, 66ª, 68ª e 70ª Varas do Trabalho do
Rio de Janeiro

Outubro

13

76ª, 78ª, 79ª e 81ª Varas do Trabalho do Rio de Janeiro, 1ª e 2ª Varas do
Trabalho de Itaguaí, Vara do Trabalho de Magé, Vara do Trabalho de Nilópolis,
1ª e 2ª Varas do Trabalho de Petrópolis, Vara do Trabalho de Teresópolis e
Vara do Trabalho de Três Rios, Cejusc

Novembro

16

48ª, 50ª, 51ª, 55ª, 56ª, 58ª, 61ª, 67ª, 69ª, 71ª, 75ª, 80ª e 82ª Varas do Trabalho
do Rio de Janeiro, Vara do Trabalho de Angra dos Reis e 1ª e 2ª Varas do
Trabalho de Itaboraí

Dezembro

9

37ª, 43ª, 46ª, 49ª, 53ª, 62, 64ª, 74ª e 77ª Varas do Trabalho do Rio de Janeiro

Total de Correições
Realizadas

151

82 Varas da capital, 64 Varas de fora da capital , 4 Postos Avançados e
Cejusc

2. Atividade Processual

e protocolo de expedientes, recebeu e
protocolizou 8.217 expedientes e expediu

2.1. Expedientes recebidos e remetidos
No ano de 2018, a Coordenadoria de
Apoio Administrativo (CADM), unidade

7.965 documentos, conforme gráficos
abaixo:

responsável pela expedição, recebimento
EXPEDIENTES RECEBIDOS
DESPACHO

Quantidade
11

E-MAIL

3.898

MALOTE DIGITAL

3.062

MEMORANDO

484

OFÍCIO

196

PETIÇÃO

482

REQUERIMENTO

84

Total

8.217
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EXPEDIENTES EXPEDIDOS

Quantidade

E-MAIL

1.767

MALOTE DIGITAL

5.163

NOTIFICAÇÃO

35

OFÍCIO

873

PUBLICAÇÃO DIÁRIO OFICIAL

127

Total

7.965

2.2.
Pedidos
de
Providências,
Reclamações Correicionais e Processos
Administrativos Disciplinares
Com base nos dados fornecidos pelo
e-Gestão, no ano de 2018 foram autuados
349 processos, sendo 209 pedidos de
providências, 132 correições parciais e 8
reclamações disciplinares.
No mesmo período, um total de 339
processos foram decididos, sendo 192
pedidos de providências, 143 correições
parciais e 4 reclamações disciplinares.
Ressaltamos que o total de processos

decididos em 2018 compreende processos
autuados em períodos diversos (2018
e anos anteriores), bem como que nem
todos os processos autuados no período
em análise foram nele decididos.
Em pesquisa realizada diretamente no
Sapweb, verificamos, no período analisado,
a autuação de duas sindicâncias.

3. Principais atos normativos
3.1. Provimentos

Provimento

Matéria

Provimento CR nº 1/2018 Regulamenta os procedimentos para intimação dos entes da Administração Pública Estadual e
Municipal direta e indireta ao pagamento de Requisições de Pequeno Valor (RPV)

3.2. Ato Conjunto
Ato conjunto
Ato Conjunto CR-EJ1
Nº 1/2018

Matéria
Dispõe acerca de expedição de alvarás

3.3. Atos
Ato conjunto
Atos Nº 1/2018

Matéria

Altera o ato 6/2015 - Sobreaviso

3.4. Recomendação
Recomendação
Nº 1/2018

Dispõe acerca de expedição de alvarás

23

Matéria

3.5. Portarias
Portarias

Matéria
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Designação de magistrados

24

Redistribuição de processos

4. Designação de Juízes do Trabalho
Substitutos

ou suspeição, a CR aplica o que dispõem
o Provimento nº 2, de 5 de novembro de
2001, no caso de processos ainda não
contestados, e os artigos 19, 20 e 21 do
Provimento nº 1, de 13 de março de 2014
para os demais.

A designação mensal obedece ao
critério de antiguidade dentro de cada
circunscrição, com base nas opções
apresentadas pelos Juízes do Trabalho
Substitutos volantes, que escolhem a
VT de sua preferência, entre as opções
disponibilizadas pela CR.
4.1. Transparência nas designações
Foram expedidos 36 editais, para fins de
conhecimento por todos os magistrados
acerca da alteração quanto à associação
das Varas do Trabalho, opções de volantes,
remoção de circunscrição, dissolução
da associação de Varas do Trabalho
e de permuta de circunscrição entre
magistrados.
5. Informações sobre diária e auxíliocombustível

7. Movimentação Processual
No ano de 2018, foi registrada a seguinte
movimentação processual, realizada
com o intuito de facilitar o recebimento/
devolução dos processos pelos Juízes do
Trabalho Substitutos que estejam lotados
em Varas do Trabalho distantes umas das
outras:
Lotes recebidos

272

Lotes enviados

351

Processos recebidos

338

Processos enviados

512

Malotes Digitais enviados

129

A CR analisou 132 termos de
declaração, em face das portarias e
designações, verificando a pertinência
das solicitações, em consonância com as
normatizações vigentes.

8. Vitaliciamento, promoção, remoção,
permuta e licença-estudo
8.1. Processo de vitaliciamento
Durante o ano, 21 (vinte e um) Juízes
do Trabalho Substitutos estiveram em
processo de vitaliciamento, dos quais 14
(quatorze) concluíram o procedimento e
se tornaram Juízes vitalícios.

6. Impedimentos e suspeições
Nos casos de declaração de impedimento
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8.2. Promoção de magistrados
Por força da Resolução Administrativa
nº 2/2015 do TRT/RJ, a CR instruiu
4 (quatro) processos de promoção de
Juízes do Trabalho Substitutos ao cargo
de Juiz Titular de Vara do Trabalho e
3 (três) processos de ascensão de Juiz
Titular de Vara do Trabalho ao cargo de
Desembargador do Trabalho.

Administração; Comitê de Monitoramento
e Evolução do Sapweb; Comissão de
Tecnologia da Informação e Grupo de
Trabalho para Elaboração de Minuta
de Procedimentos de Normatização
de Leilões, Comissão Permanente de
Avaliação de Documentos (Copad).

8.3. Convocação de magistrados para
atuação no 2º grau
Foram instruídos 4 (quatro) processos
de convocação de Juiz Titular de Vara do
Trabalho para atuação no 2º grau.

Em 2018, foram incluídos 4 magistrados
e 104 servidores como usuários do
BacenJud (Sistema de atendimento das
solicitações do Poder Judiciário ao Banco
Central do Brasil), totalizando, ao final,
620 usuários no sistema de consulta e
bloqueio de valores custodiados pelos
bancos.
Foram incluídos 61 magistrados e
110 servidores no Renajud (Restrições
judiciais sobre veículos automotores), e
hoje o TRT/RJ conta com 1.320 usuários
ativos no sistema de consulta e penhora
de veículos.
No Infojud (Sistema de consulta a
dados da Receita Federal) foi incluído um
magistrado, havendo 327 usuários ativos
monitorados pela Corregedoria.
O total de magistrados incluídos no
Simba (Sistema de investigação de
movimentações bancárias), foi de 16.
Na CNIB (Central Nacional de
Indisponibilidade de Bens), foram
incluídos 9 magistrados e 60 servidores,
totalizando 477 usuários cadastrados.
Foram incluídos no Serasajud (Sistema
de transmissão eletrônica de dados do
Poder Judiciário ao Serasa), 5 magistrados

10. Convênios

8.4. Remoção e permuta de magistrados
Foram instruídos 10 (dez) processos de
remoção, sendo 7 (sete) no âmbito do TRT/
RJ e 3 (três) entre permutas e remoções
para outros Regionais.
8.5. Licença para estudo
Foram instruídos 5 (cinco) processos
de licença-estudo relativos a Juízes do
Trabalho.
9. Participação em comissões e comitês
A CR esteve representada nos seguintes
grupos de trabalho: Comitê Orçamentário
de 1º Grau, Comitê de Priorização
do 1º Grau; Comitê Gestor Local de
Gestão de Pessoas; Comitê Gestor
Regional do Sistema de Investigação de
Movimentação Bancária; Grupo Gestor
Regional do Sistema e-Gestão; Conselho
de Gestão Estratégica, Comitê de Apoio à
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e 6 servidores, e hoje o TRT/RJ conta com
307 usuários ativos no sistema.
Na Jucerja (Convênio firmado entre o
TRT/RJ e a Junta Comercial do Estado
do Rio de Janeiro), foram cadastrados 17
usuários no sistema, totalizando 326.
No sistema CEG (Convênio firmado entre
o TRT/RJ e Companhia Distribuidora de
gás do Rio de Janeiro), foram cadastrados
37 usuários.
No RCPJ/RJ (Convênio firmado entre

o TRT/RJ e o Registro Civil das Pessoas
Jurídicas da cidade do Rio de Janeiro),
foram cadastrados 1 magistrados e 11
servidores.

METAS

Ação do Gestor Regional

1
JULGAR PELO MENOS 92% DOS PROCESSOS
DISTRIBUÍDOS

11. Acompanhamento
Prioritárias do CNJ

das

Metas

A
Corregedoria
realizou
o
acompanhamento das metas prioritárias
do CNJ para o Poder Judiciário.

- Acompanhamento realizado nas correições ordinárias
e recomendações consignadas nas atas no sentido de
cumprimento da meta;
- Acompanhamento mensal da meta, por Vara do
Trabalho, com base nos relatórios publicados no site do
Tribunal pela Secretaria de Desenvolvimento Institucional
(SDE).
- Fevereiro – Ofício Circular - Dimon nº 8/2018 - Relatório
Final das Metas de 2017 do CNJ e apresentação das
metas de 2018. Na qualidade de gestor regional das
metas nacionais do judiciário, apresenta o relatório final
de resultados das metas do CNJ direcionadas ao 1º grau
em 2017 e divulga as novas metas referentes ao ano de
2018.
- Março – Ofício Circular – Dimon nº 12/2018 - Relatório
Final das Metas de 2017 do CNJ e apresentação das
metas de 2018. Na qualidade de gestor regional das
metas nacionais do judiciário, apresenta o relatório final
de resultados das metas do CNJ direcionadas ao 2º grau
em 2017 e divulga as novas metas referentes ao ano de
2018.
- Junho – Ofício Circular – Dimon nº 28/2018 Acompanhamento das Metas 1 a 7 de 2017 do CNJ,
divulga a ferramenta “Acompanhamento Dinâmico das
Metas”, instrumento de auxílio à gestão das metas nas
Varas do Trabalho.

26

METAS
2
JULGAR PROCESSOS MAIS ANTIGOS

Ação do Gestor Regional
- Acompanhamento realizado nas correições ordinárias
e recomendações consignadas nas atas no sentido de
cumprimento da meta;
- Acompanhamento mensal da meta, por Vara do Trabalho, com base nos relatórios publicados no site do Tribunal pela SDE.
- Fevereiro – Ofício Circular – Dimon nº 8/2018 - Relatório
Final das Metas de 2017 do CNJ e apresentação das metas de 2018. Na qualidade de gestor regional das metas
nacionais do judiciário, apresenta o relatório final de resultados das metas do CNJ direcionadas ao 1º grau em 2017
e divulga as novas metas referentes ao ano de 2018.
- Março – Ofício Circular – Dimon nº 12/2018 - Relatório
Final das Metas de 2017 do CNJ e apresentação das metas de 2018. Na qualidade de gestor regional das metas
nacionais do judiciário, apresenta o relatório final de resultados das metas do CNJ direcionadas ao 2º grau em 2017
e divulga as novas metas referentes ao ano de 2018.
- Abril – Ofício Circular – Dimon nº 15/2018 – Acompanhamento mensal das Metas 2, 6 e 7 de 2018 do CNJ.
Na qualidade de gestor regional das metas nacionais
do judiciário, divulga lista de processos pendentes na 2ª
instância, visando a auxiliar o planejamento de ações que
cooperem no atingimento de cada uma.
- Junho – Ofício Circular - Dimon nº 28/2018 - Acompanha
mento das Metas 1 a 7 de 2017 do CNJ, divulga a
ferramenta “Acompanhamento Dinâmico das Metas”,
instrumento de auxílio à gestão das metas nas Varas do
Trabalho.

3
AUMENTAR O ÍNDICE DE CONCILIAÇÃO NA FASE DE
CONHECIMENTO

- Acompanhamento realizado nas correições ordinárias
e recomendações consignadas nas atas no sentido de
cumprimento da meta;
- Acompanhamento mensal da meta, por Vara do Trabalho, com base nos relatórios publicados no site do Tribunal pela SDE.
- Fevereiro – Ofício Circular - Dimon nº 8/2018 - Relatório
Final das Metas de 2017 do CNJ e apresentação das metas de 2018. Na qualidade de gestor regional das metas
nacionais do judiciário, apresenta o relatório final de resultados das metas do CNJ direcionadas ao 1º grau em 2017
e divulga as novas metas referentes ao ano de 2018.
- Março – Ofício Circular – Dimon nº 12/2018 - Relatório
Final das Metas de 2017 do CNJ e apresentação das metas de 2018. Na qualidade de gestor regional das metas
nacionais do judiciário, apresenta o relatório final de resultados das metas do CNJ direcionadas ao 2º grau em 2017
e divulga as novas metas referentes ao ano de 2018.
- Junho – Ofício Circular – Dimon nº 28/2018 - Acompanhamento das Metas 1 a 7 de 2017 do CNJ e divulga
a ferramenta “Acompanhamento Dinâmico das Metas”,
instrumento de auxílio à gestão das metas nas Varas do
Trabalho.
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METAS
4
IMPULSIONAR PROCESSOS À EXECUÇÃO

Ação do Gestor Regional
- Acompanhamento realizado nas correições ordinárias
e recomendações consignadas nas atas no sentido de
cumprimento da meta;
- Acompanhamento mensal da meta, por Vara do Trabalho, com base nos relatórios publicados no site do Tribunal pela SDE.
- Fevereiro – Ofício Circular – Dimon nº 8/2018 - Relatório
Final das Metas de 2017 do CNJ e apresentação das metas de 2018. Na qualidade de gestor regional das metas
nacionais do judiciário, apresenta o relatório final de resultados das metas do CNJ direcionadas ao 1º grau em 2017
e divulga as novas metas referentes ao ano de 2018.
- Março – Ofício Circular – Dimon nº 12/2018 - Relatório
Final das Metas de 2017 do CNJ e apresentação das metas de 2018. Na qualidade de gestor regional das metas
nacionais do judiciário, apresenta o relatório final de resultados das metas do CNJ direcionadas ao 2º grau em 2017
e divulga as novas metas referentes ao ano de 2018.
- Junho - Ofício Circular - Dimon nº 28/2018 - Acompanhamento das Metas 1 a 7 de 2017 do CNJ e divulga
a ferramenta “Acompanhamento Dinâmico das Metas”,
instrumento de auxílio à gestão das metas nas Varas do
Trabalho.

5

- Acompanhamento realizado nas correições ordinárias
e recomendações consignadas nas atas no sentido de
PRIORIZAR O JULGAMENTO DAS AÇÕES COLETIVAS cumprimento da meta;
- Acompanhamento mensal da meta, por Vara do Trabalho, com base nos relatórios publicados no site do Tribunal pela SDE.
- Fevereiro – Ofício Circular – Dimon nº 8/2018 - Relatório
Final das Metas de 2017 do CNJ e apresentação das metas de 2018. Na qualidade de gestor regional das metas
nacionais do judiciário, apresenta o relatório final de resultados das metas do CNJ direcionadas ao 1º grau em 2017
e divulga as novas metas referentes ao ano de 2018.
- Março - Ofício Circular - Dimon nº 12/2018 - Relatório
Final das Metas de 2017 do CNJ e apresentação das metas de 2018. Na qualidade de gestor regional das metas
nacionais do judiciário, apresenta o relatório final de resultados das metas do CNJ direcionadas ao 2º grau em 2017
e divulga as novas metas referentes ao ano de 2018.
- Abril - Ofício Circular - Dimon nº 15/2018 – Acompanhamento Mensal das Metas 2, 6 e 7 de 2018 do CNJ.
Na qualidade de gestor regional das metas nacionais
do judiciário, divulga lista de processos pendentes na 2ª
instância, visando a auxiliar o planejamento de ações que
cooperem no atingimento de cada uma.
- Junho - nº 28/2018 - Acompanhamento das Metas 1 a 7
de 2017 do CNJ e divulga a ferramenta “Acompanhamento Dinâmico das Metas”, instrumento de auxílio à gestão
das metas nas Varas do Trabalho.
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METAS
6
PRIORIZAR O JULGAMENTO DOS PROCESSOS
DOS MAIORES LITIGANTES E DOS RECURSOS
REPETITIVOS

Ação do Gestor Regional
- Acompanhamento realizado nas correições ordinárias
e recomendações consignadas nas atas no sentido de
cumprimento da meta;
- Acompanhamento mensal da meta, por Vara, com base
nos relatórios publicados no site do Tribunal pela SDE.
- Fevereiro – Ofício Circular - Dimon nº 8/2018 - Relatório
Final das Metas de 2017 do CNJ e apresentação das metas de 2018. Na qualidade de gestor regional das metas
nacionais do judiciário, apresenta o relatório final de resultados das metas do CNJ direcionadas ao 1º grau em 2017
e divulga as novas metas referentes ao ano de 2018.
- Março - Ofício Circular - Dimon nº 12/2018 - Relatório
Final das Metas de 2017 do CNJ e apresentação das metas de 2018. Na qualidade de gestor regional das metas
nacionais do judiciário, apresenta o relatório final de resultados das metas do CNJ direcionadas ao 2º grau em 2017
e divulga as novas metas referentes ao ano de 2018.
- Abril - Ofício Circular - Dimon nº 15/2018 – Acompanhamento Mensal das Metas 2, 6 e 7 de 2018 do CNJ.
Na qualidade de gestor regional das metas nacionais
do judiciário, divulga lista de processos pendentes na 2ª
instância, visando a auxiliar o planejamento de ações que
cooperem no atingimento de cada uma.
- Junho - Ofício Circular - Dimon nº 28/2018 - Acompanhamento das Metas 1 a 7 de 2017 do CNJ. Divulga a
ferramenta “Acompanhamento Dinâmico das Metas”,
instrumento de auxílio à gestão das metas nas Varas do
Trabalho.

12. Ações implementadas, continuadas
e boas práticas, desenvolvidas pela
Corregedoria

informações pertinentes (número da
ação originária, data da autuação, data
do trânsito em julgado, Vara do Trabalho
de origem, nome do beneficiário e órgão
executado), desenvolveu sistema próprio
para disponibilizar publicamente os dados
solicitados.

12.1. Sistema de controle cronológico
de RPV’s
Em 2018, a Corregedoria, juntamente
com a Divisão de Sistemas Judiciais,
com vistas a cumprir recomendação do
Ministro corregedor-Geral, por ocasião da
última correição ordinária, no sentido de
que em relação às requisições de pequeno
valor emitidas pelas Varas do Trabalho,
fosse feita a efetiva disponibilização
no sítio eletrônico do TRT/RJ das

12.2. Portal do Conhecimento
Elaboração, em conjunto com a
Secretaria-Geral Judiciária, da ferramenta
de gestão do conhecimento colaborativa
denominada “Portal do Conhecimento”,
com o objetivo de: apresentar conteúdos
relacionados à atividade-fim organizados
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por assunto, promover a cooperação
judiciária no âmbito interno do Tribunal,
divulgar boas práticas e ser mais um
canal de interação das pessoas no âmbito
do Tribunal, para o alcance das metas
institucionais. O Portal estará à disposição
de magistrados e servidores, em janeiro
de 2019.

12.5. Manutenção de canal direto
(Whatsapp) com a Comissão de Justiça do
Trabalho da OAB/RJ
Prática também iniciada em 2015, para
recebimento e prestação de informações
quanto a problemas com audiências
e outros assuntos que requeiram
comunicação objetiva e rápida.

12.3. Manutenção da divisão da área de
jurisdição do Estado do Rio de Janeiro em
Circunscrições
Prática iniciada em 2013, na gestão da
Desembargadora do Trabalho Ana Maria
Soares de Moraes, para melhor alocação
dos Juízes do Trabalho Substitutos, bem
como para lhes proporcionar melhores
condições de trabalho, levando-se em
conta os princípios constitucionais da
Administração Pública, em especial os
da legalidade, eficiência e economia de
recursos públicos.
Em 2018, ocorreu alteração, passando
de 7 para 6 circunscrições, priorizandose, com a medida, mais concessões de
auxílios exclusivos às Varas do Trabalho.

12.6. Aperfeiçoamento do índice de
Desenvolvimento das Varas (IDV)
Manutenção e aprimoramento do
índice de Desenvolvimento das Varas
(IDV), que é o indicador criado pela CR,
com base nos dados mensais extraídos
do e-Gestão, para aferir o desempenho
global de cada uma das unidades
judiciárias do 1º grau. Tem o objetivo de
auxiliar a CR e as Varas do Trabalho a
verificarem a evolução mensal em cada
uma das fases processuais, permitindo
identificar distorções que afetem o bom
andamento dos feitos, bem como detectar
aquelas unidades que apresentem bons
desempenhos e possam eventualmente
servir de multiplicadoras de boas práticas.

12.4. Manutenção da escala de sobreaviso
para as 1ª, 2ª e 3ª Circunscrições
Prática iniciada em 2015, na gestão
da Desembargadora do Trabalho Edith
Maria Corrêa Tourinho, para atendimento
de situações excepcionais, como no
caso de licenças médicas não eletivas,
tendo como objetivo evitar o adiamento
desnecessário de audiências. Em 2018, a
designação emergencial de magistrados
evitou o adiamento de 4.221 audiências.

12.7
Implantação do curso para
utilização de ferramentas para execução
A Corregedoria Regional, em parceria
com a Esacs, implantou o curso para
utilização de ferramentas para execução
trabalhista.
12.8. Manutenção do grupo de trabalho
com as entidades representativas de
advogados, magistrados e servidores com
vistas a construir um melhor diálogo
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e urbanidade entre os envolvidos na
prestação da jurisdição trabalhista.

processos, mediante conciliação, para
alcance da Meta 7 do CNJ.

12.9.
Realização
de
Audiências
Públicas, patrocinadas pela EJ-1, com os
grandes litigantes da Justiça do Trabalho,
na tentativa de redução do número de

12.10. Acompanhamento e cobrança de
processos em atraso
Manutenção do acompanhamento dos
processos com prazo vencido.

Reunião na Corregedoria discute acordo de cooperação em prol
da boa convivência no dia 26/4
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Secretaria do Tribunal Pleno,
do Órgão Especial e da Seção
Especializada em Dissídios Coletivos
(SP)

1. Secretaria do Órgão Especial e do
Tribunal Pleno

1.4. Emendas regimentais aprovadas e
publicadas no Diário Eletrônico da Justiça
do Trabalho (DEJT)

1.1. Sessões realizadas

2018
4

2018
Órgão Especial Tribunal Pleno
Sessões Ordinárias
14
8

1.5.
Resoluções
administrativas
aprovadas e publicadas no Diário
Eletrônico da Justiça do Trabalho (DEJT)

1.2. Processos solucionados

Agravo regimental
Agravo regimental
(recurso interno)
Arguição de
onstitucionalidade
Conflitos de
competência
Embargos de
declaração
Exceção de
suspeição
Incidente de
assunção de
competência
Incidente de
resolução de
demandas
repetitivas
Incidente de
uniformização de
jurisprudência
Mandado de
segurança
Mandado de
segurança coletivo
Processo
administrativo
Recurso
administrativo
Sindicância
Total

2018
Órgão Especial Tribunal Pleno
71
5
1
-

2

130

-

22

1

24

-

-

1

-

9

-

10

29

-

1

-

3

-

55

-

340

3
27

2018
50

2. Seção Especializada em Dissídios
Coletivos
2.1. Fase conciliatória
2.1.1. Processos autuados
Ação anulatória de cláusulas
convencionais
Dissídio coletivo
Dissídio coletivo de greve
Mandado de segurança
Protesto judicial
Tutela antecipada antecedente
Tutela cautelar antecedente
Total

9
46
18
6
59
2
2
142

2.1.2. Audiências realizadas
Foram realizadas 35 pautas de Audiência
de Conciliação, onde foram incluídos 124
processos, sendo:
Ação anulatória de cláusulas
convencionais
Dissídio coletivo
Dissídio coletivo de greve
Total

1.3. Súmulas aprovadas e publicadas no
Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho
(DEJT)
2018
3
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5
70
49
124

2.1.3.
Processos
monocraticamente
Dissídio coletivo
Dissídio coletivo de greve
Protesto judicial
Embargos de declaração
Total

julgados

8
4
58
2
72

2.2. Fase decisiva
2.2.1. Processos distribuídos
Ação anulatória de cláusulas
convencionais
Dissídio coletivo
Dissídio coletivo de greve
Mandado de segurança
Tutela antecipada antecedente
Tutela cautelar antecedente
Total

Acordo encerra greve na indústria naval de Itaguaí, em 14/6

10
45
10
10
2
3
80

2.2.2. Sessões realizadas
Sessões Ordinárias
Total

11
11

2.2.3. Processos julgados em sessão
Ação anulatória de cláusulas
convencionais
Dissídio coletivo
Dissídio coletivo de greve
Mandado de segurança
Total

2.2.4.
Processos
monocraticamente
Ação anulatória de cláusulas
convencionais
Dissídio coletivo
Dissídio coletivo de greve
Mandado de segurança
Embargos de declaração
Total

3
39
8
1
51

Acordo na Sedic, realizado dia 3/10, encerra greve dos rodoviários
de Macaé

julgados

3
6
1
6
1
17

2.3. Fase recursal
2.3.1. Julgados em sessão
Agravos regimentais
Embargos de declaração
Total

1
10
11

Em 26/2, diversos acordos foram homologados na Sedic
envolvendo rodoviários do Rio
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Seção Especializada em Dissídios
Individuais
(Sedi)

A Seção Especializada em Dissídios
Individuais (Sedi) é dividida em duas
subseções, sendo a Subseção I composta

por 11 magistrados e a Subseção II, por 14
magistrados. No ano de 2018, integraram
as subseções os seguintes magistrados:

COMPOSIÇÃO - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018
Subseção I
Desembargador do Trabalho

Período
Início

Término

Jorge Fernando Gonçalves da Fonte - Presidente

←

→

José Antônio Teixeira da Silva

←

→

Antônio Carlos de Azevedo Rodrigues

←

28/6/2018

Evandro Pereira Valadão Lopes

←

→

Theocrito Borges dos Santos Filho

←

→

Valmir de Araújo Carvalho

←

→

Maria Aparecida Coutinho Magalhães

←

→

Marcelo Augusto Souto de Oliveira

←

→

Marcia Leite Nery

←

→

Dalva Amelia de Oliveira

←

→

Marcelo Antero de Carvalho

←

→

16/8/2018

Álvaro Luiz Carvalho Moreira

→

OBSERVAÇÃO: O Desembargador Marcos Pinto da Cruz, em razão do afastamento da
Desembargadora Dalva Amélia de Oliveira, integrou, em caráter provisório, a Subseção I, no
período de 19/2/2018 a 22/3/2018.
Subseção II
Desembargador do Trabalho

Período
Início

Término

Jorge Fernando Gonçalves da Fonte - Presidente

←

→

Roberto Norris

←

→

Claudia de Souza Gomes Freire

←

→

Bruno Losada Albuquerque Lopes

←

→

Ivan da Costa Alemão Ferreira

←

→

Giselle Bondim Lopes Ribeiro

←

→

Volia Bomfim Cassar

←

Leonardo Pacheco

←

→

Antonio Cesar Coutinho Daiha

←

→
→

Ângelo Galvão Zamorano

←

Álvaro Luiz Carvalho Moreira

←

Claudia Regina Vianna Marques Barrozo

←

José Luís Campos Xavier

←

15/8/2018

16/8/2018

Carina Rodrigues Bicalho

21/3/2018

→

Gláucia Zuccari Fernandes Braga

18/9/2018

→

Marcos Pinto da Cruz

18/9/2018

→

Jorge Orlando Sereno Ramos

15/8/2018

18/9/2018

OBSERVAÇÃO: o Desembargador Marcos Pinto da Cruz, em razão do afastamento da
Desembargadora Claudia Regina Vianna Marques Barrozo, integrou, em caráter provisório, a
Subseção II, no período de 10/7/2018 a 30/7/2018.
LEGENDA:
← - Desembargador já integrava a Subseção no início de 2018
→ - Desembargador integrou a Subseção até o final de 2018
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No ano de 2018 foram realizadas 11
sessões da Subseção I e 16 sessões da

Subseção II, com expressiva presença de
seus membros, conforme tabela a seguir:

Frequência às Sessões de Julgamento da Sedi

Vinculados

% de Presença

Presentes

Ausentes

Vinculados

% de Presença

1º/2/2018

6

5

3

55%

8

6

1

57%

1º/3/2018

9

3

3

82%

9

4

0

64%

15/3/2018

8

4

0

73%

10

3

0

71%

12/4/2018

10

1

1

91%

10

4

0

71%

9

5

1

64%

Data

Ausentes

SUBSEÇÃO II

Presentes

SUBSEÇÃO I

19/4/2018
3/5/2018

8

3

1

73%

13

1

0

93%

24/5/2018

9

2

2

82%

8

6

1

57%

13

1

1

93%

7/6/2018
21/6/2018

6

5

1

55%

11

3

0

79%

19/7/2018

6

8

4

55%

9

6

0

64%

11

3

0

79%

11

2

1

79%

10

3

1

71%

2/8/2018
23/8/2018

10

1

0

91%

6/9/2018
27/9/2018

7

4

2

64%

11

3

1

79%

25/10/2018

9

2

2

82%

8

6

2

57%

9

5

2

64%

12

3

0

86%

29/11/2018
6/12/2018

7

4

3

64%

OBSERVAÇÃO: O percentual de presença leva em conta o quorum regimental e a presença
em sessão dos componentes efetivos.

As ações apreciadas nessas Subseções
são submetidas a ritos especiais que
exigem uma atenção particular por parte
dos servidores, uma vez que a matéria
apreciada envolve a desconstituição da
coisa julgada, nos casos de ação rescisória,
ou a avaliação de atos emanados por juízes,
nos casos de mandados de segurança.
Para melhor organização e otimização
do trabalho, as tarefas da Secretaria da
Sedi foram divididas em três grupos:
- Organizar sessões de julgamento;
- Publicar acórdãos e realizar demais

comunicações
nos
processos
de
competência da Presidência da Sedi;
- Assessorar o presidente do órgão tanto
na admissibilidade de recursos, quanto na
execução dos processos transitados em
julgado.
Considerando o elevado número de
magistrados que compõem cada uma das
Subseções, a Secretaria da Sedi tem especial
cuidado com a organização das sessões de
julgamento. Todos os processos liberados
para inclusão em pauta são analisados
para evitar que processos sejam incluídos
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sessão.
No ano de 2018, as sessões de julgamento
da Sedi apresentaram os seguintes índices:

em pauta com falhas procedimentais.
Também são confeccionados diversos
documentos para facilitar a condução da

MÉDIAS ANUAIS DAS SESSÕES
Sedi I

Sedi II

Prazo médio em dias do recebimento para inclusão
em pauta até o julgamento

32,51

33,09

Prazo médio de Julgamento (em dias) - da
distribuição até o julgamento

626,78

117,74

Tempo Médio de Duração das sessões (min)

72

174

Média de processos incluídos em pauta

14

67

Média de processos julgados por sessão

12

55

Outro dado que merece destaque é a
efetividade das sessões de julgamento, pois
mais de 80% dos processos incluídos em

pauta são solucionados, como demonstra
a taxa de aproveitamento na tabela a
seguir:
Sedi I

Mês
Janeiro

Processos incluídos em Sessão
AR

ED

Julgados

TOTAL

AgR

Taxa de Aproveitamento

0

0

0

0

0

0%

Fevereiro

11

5

3

19

12

63%

Março

15

4

0

19

18

95%

Abril

3

2

2

7

6

86%

Maio

14

2

9

25

24

96%

Junho

2

1

1

4

3

75%

Julho

12

2

14

13

93%

Agosto

6

1

6

13

12

92%

Setembro

5

3

2

10

10

100%

12

2

7

21

19

90%

Outubro
Novembro

0

0

0

0

0

0%

Dezembro

10

5

5

20

17

85%

Total

90

27

35

152

134

88%
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Sedi II
Mês
Janeiro

Processos incluídos em Sessão
MS
0

ED

AgR

0

HC

0

0

Taxa de
Aproveitamento

Julgados

TOTAL
0

0

0%

Fevereiro

39

5

27

1

72

41

57%

Março

81

4

58

0

143

121

85%

Abril

67

9

48

0

124

116

94%

Maio

55

16

35

0

106

69

65%

Junho

73

13

33

0

119

94

79%

Julho

43

4

21

1

69

59

86%

Agosto

75

7

54

0

136

121

89%

Setembro

70

9

36

0

115

99

86%

Outubro

35

7

30

0

72

57

79%

Novembro

34

10

13

1

58

55

95%

Dezembro

36

2

14

0

52

44

85%

608

86

369

3

1.066

876

82%

Total

Todos os processos eletrônicos julgados
em sessão têm seus acórdãos publicados
pela Secretaria da Sedi, que no ano de 2018
publicou 1.038 acórdãos. Cabe destacar
que, em todos os processos julgados, a
Secretaria da Sedi informa ao Juízo do
processo originário, por meio de ofício,
as decisões proferidas nos julgamentos do
colegiado.
Além das referidas atividades, foram
delegadas pelo presidente do Tribunal
à Presidência da Sedi as competências
para admissibilidade e execução dos
recursos ordinários interpostos em face de
acórdãos da Sedi. Apesar de os sistemas
informatizados não permitirem a extração

desses dados, pode-se estimar, com base
nos apontamentos existentes na Secretaria
da Sedi, que foram proferidas cerca de 150
decisões de admissibilidade de recursos,
além de mais de mil despachos de mero
expediente, bem como diversas decisões
de embargos de declaração e sentenças
de embargos à execução. Ademais, foram
realizadas em torno de 100 ordens de
bloqueio no sistema Bacenjud e expedidos
219 alvarás.
Por fim, com o objetivo de observar a
evolução da atividade judicante desta
Seção Especializada, seguem os dados
comparativos entre os anos de 2017 e
2018:

COMPARATIVO 2017 X 2018
Sedi I

Sedi II

2017

2018

2017

2018

Distribuídos

255

205

1.202

1.279

Julgados Monocraticamente

116

93

743

901

Julgados em Sessão

144

134

832

876

Prazo médio de julgamento

391

626,78

129

117,74

Quantidade de Sessões

13

11

17

16

Tempo médio para inclusão em pauta

38

32,5

32

33

Média de processo julgados por sessão

12,4

12

53,2

55

Percentual de processos julgados

87%

88%

90%

82%

Arquivados

179

245

1.307

1.721
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Escola Judicial
(EJ1)

1. Desvendando a jurisdição fluminense

audiência pública “Demandas Repetitivas
e Grandes Litigantes”, em junho de
2018. A audiência pública, que já é
uma tradição da EJ1 desde 2014, teve
por base um extenso estudo realizado,
a nosso pedido, pela Secretaria de
Desenvolvimento Institucional (SDE), no
qual foram apurados dados estatísticos
que foram debatidos pelos representantes
desses grandes litigantes e dos sindicatos
profissionais.

Um dos maiores incentivos da atual
gestão da Escola Judicial (EJ1) do
Tribunal Regional do Trabalho da 1ª
Região (TRT/RJ) foi promover estudos
para o conhecimento das características
da litigância fluminense. Essa diretriz
pautou-se pelo investimento na pesquisa
de demandas repetitivas e daquelas
movidas contra os grandes litigantes.
Nesse sentido, a EJ1 verteu esforços
para obter a aprovação da contratação
da Fundação Getúlio Vargas (FGV) para
execução da pesquisa “Uma análise
quantitativa e qualitativa do impacto das
demandas repetitivas na jurisprudência
do Tribunal Regional do Trabalho - 1ª
Região”, em continuidade ao processo
iniciado em 2016, por meio de edital para
financiamento de projetos de pesquisa.
Fruto de um grande empenho para
garimpagem de dados no Processo Judicial
Eletrônico (PJe), o resultado da pesquisa
foi apresentado aos magistrados no 9º
Fórum Gestão Judiciária, em janeiro de
2019. O produto final entregue pela FGV,
sem dúvida, cria diversas possibilidades
para refletir sobre ações institucionais
para tratamento dessas demandas, bem
como possibilita o aprofundamento de
análises em atividades formativas da EJ1.
Já em 2018, a EJ1 abriu seu segundo
edital para financiamento de projetos de
pesquisa e, mais uma vez, demonstra seu
alinhamento com a realidade da jurisdição
fluminense.
Nessa mesma esteira, realizamos a

2. Práticas para solução de conflitos
trabalhistas
O desenvolvimento de ações formativas
específicas para incrementar competências
relacionadas com a conciliação e/ou
mediação e o fomento do desenvolvimento
de uma cultura institucional figuram
como objetivos na agenda pedagógica
da EJ1. Esses objetivos estão na base de
apoio à instituição para que construam
os mecanismos necessários para o
protagonismo das partes na resolução de
conflitos e desenvolvimento dessa cultura
não adjudicatória.
Na esteira desses objetivos, a atual gestão
continuou com o programa de formação
de mediadores. A partir de um balanço dos
aspectos positivos e das oportunidades
de melhoria do processo de formação
de mediadores, transcorrido entre 2016
e 2017, a EJ1 construiu, recentemente,
seu Programa de Formação Inicial e
Continuada de Mediadores Judiciais, com
o firme propósito de definir claramente
a postura do mediador, diferenciando-a
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daquela do conciliador, tão bem conhecido
na Justiça do Trabalho.
Somada a essa valorização da
mediação na instituição, a EJ1 investiu
no desenvolvimento de habilidades
conciliatórias junto aos magistrados
trabalhistas.
O tema conciliação inaugurou o projeto
“Laboratório de Inovação Profissional”,
que teve cinco edições.
Para encerrar o ano, a EJ1 recebeu um
mediador de notório reconhecimento
internacional - o israelense Mordehai
(Moti) Mironi - que realizou uma
oficina de mediação e ministrou a aula
de encerramento, trazendo para nossos
magistrados e servidores sua experiência,
que inclui mediação com famílias de
soldados mortos em guerras e para a
recuperação da cidade de Jerusalém.
Ressalte-se, também, que obtivemos
recursos da Enamat para um projeto de
pesquisa voltado ao estudo das práticas
adotadas pelos juízes trabalhistas
fluminenses na conciliação, assunto este
que será tratado no próximo item, haja
vista que está associado à outra grande
diretriz de ação da escola: o incentivo
à pesquisa empírica e acadêmica para
emprestar maior inteligibilidade ao fazer
judiciário de magistrados e servidores
que atuam diretamente com a prestação
jurisdicional.

que já financiou dois projetos, realizou
duas edições do projeto interno “Vivendo
o Trabalho Subalterno” e publicou dois
e-books. Além disso, está em curso a
seleção de dois novos projetos para
financiamento externo, a execução de
serviços de publicação de um livro físico
e a contratação de novo livro eletrônico.
O coordenador do projeto “Uma análise
quantitativa e qualitativa do impacto das
demandas repetitivas na jurisprudência
do Tribunal Regional do Trabalho – 1ª
Região”, Ivar Hartmann, que possui vasta
experiência na pesquisa quantitativa de
dados do Poder Judiciário, já expôs os
principais achados da pesquisa e entregará
o relatório final no “IX Fórum Gestão
Judiciária”, em janeiro de 2019.
A EJ1 considera fundamental manter
um programa de formação de mediadores
e desenvolver, permanentemente, as
habilidades de magistrados para a
conciliação. Portanto, julgando ser
relevante realizar um estudo para mapear
as técnicas de mediação e conciliação já
praticadas pela magistratura fluminense,
de modo a propor soluções para o TRT/
RJ e utilizá-las como ferramentas para
socialização da experiência da própria
Justiça do Trabalho, a EJ1 encaminhou
projeto de financiamento de pesquisa/
estudo para a Escola Nacional de
Formação
e
Aperfeiçoamento
de
Magistrados do Trabalho (Enamat). Nosso
julgamento se mostrou acertado, visto a
aprovação e disponibilização de recursos
orçamentários pela Enamat. Assim, desde
o final de 2017, está em curso o “Estudo de

3. Incentivo à pesquisa
Desde 2015, investe-se na estruturação
do Centro de Pesquisas e Estudos da EJ1,
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viabilidade do uso da mediação no âmbito
do TRT da 1ª Região”, coordenado pela
pesquisadora MEI Rafaela Selem Moreira,
cujo relatório final será apresentado em
janeiro de 2019.
Novo edital para financiamento de
pesquisa foi aberto, como comentado no
item 1 deste Relatório. Além da linha
de pesquisa já mencionada (Padrões de
Litigância), o edital EJ1 nº 3/2018 também
deseja recepcionar estudos de memória

da Justiça do Trabalho, sobretudo no
estado do Rio de Janeiro, com utilização
de entrevistas de magistrados (acervo
construído pela EJ1 entre 2016-2018 e
do TRT/RJ); processos e documentos do
arquivo histórico e da biblioteca.
A análise realizada pela comissão
julgadora, utilizando os critérios de
avaliação constantes do item 6.1 do edital,
resultou na classificação de três propostas
como indicado no quadro a seguir:

Quadro 1. EJ1. Resultado da Análise dos Projetos de Pesquisa (Edital de EJ1
nº 03/2018)
PESQUISADORES
PROPONENTES

TÍTULO DO PROJETO

LINHA TEMÁTICA

Alan Wruck Garcia
Rangel
Fernando de Castro
Fontainha
Gustavo Silveira Siqueira

O Tribunal Regional do Trabalho do
Rio de Janeiro: história e memória
institucional através da presidência

História da Justiça do
Trabalho com ênfase no Rio
de Janeiro

Fernando de Castro
Fontainha

Padrões de litigância no TRT da 1ª
Região: diagnóstico do fluxo processual

Padrões de litigância do TRT
da 1ª Região

Alexandre de Souza
Agra Belmonte; Carolina
Tupinambá; Daniel
Queiroz Pereira; Fábio
Rodrigues Gomes

Os dissídios coletivos de natureza
econômica no Tribunal Regional do
Trabalho da Primeira Região

Padrões de litigância do TRT
da 1ª Região

Outro projeto de importância é o
denominado “Vivendo o Trabalho
Subalterno”. Desde 2015, a EJ1 vem
ministrando uma aula sobre o tema da
invisibilidade pública, expressão cunhada
pelo psicanalista Fernando Braga nos
Cursos de Formação Inicial (CFI) e no VI
Fórum Gestão Judiciária, com a oficina
“Judiciário e Alteridade: hierarquias,
fragmentação e invisibilidade nas relações
pessoais”.
Aos poucos se foi desenhando a
criação de uma oportunidade para que

os magistrados pudessem trabalhar a
alteridade, vivenciando a experiência
de se colocarem em uma posição

subordinada, diferente da que sempre
ocupam na condição de juiz. Ao se
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posicionarem, momentaneamente, em
contato intersubjetivo com empregados
e empregadores, os juízes puderam
experimentar uma dimensão do trabalho
a partir da vivência real do contexto em
que este se insere.
Essa experiência permitiu aos
magistrados a ampliação de seus registros
perceptivos e sensoriais a fim de mitigar
seu isolamento institucional e apurar
sua capacidade de escuta, habilidade
requerida em seu ofício. Além disso, o
exercício etnográfico por eles realizado
constituiu uma rica oportunidade para
ampliarem suas percepções do “outro” e
dimensionar o alcance da invisibilidade
social atribuída tanto a estes trabalhadores
como ao trabalho por eles desenvolvido.
Assim, puderam vivenciar um trabalho
subalterno, cuja polissemia remete à
subordinação típica do contrato de
trabalho, à hierarquia, à inferioridade,
bem como à própria noção original de
invisibilidade.

sendo que em 2018, os estudos foram
direcionados para o conhecimento das
alterações no processo do trabalho.
O mais expressivo aumento foi com
relação aos cursos de PJe, destinados a
cumprir o determinado pela Resolução
CSJT nº 185/2017, no sentido de capacitar
todos os magistrados em conteúdos
específicos relacionados ao uso dessa
ferramenta. Para atender a essa exigência,
a Escola estruturou três cursos totalmente
a distância, com a realização de cinco
turmas de cada curso no período do final
de 2017 e primeiro semestre de 2018. Já
no segundo semestre deste ano, a oferta
sofreu adaptações de modo a atender
demanda de juízes: a realização de uma
atividade presencial para garantir o uso
prático da ferramenta e para estudo de
caso e a possibilidade de o magistrado
realizar o curso no período em que desejar.
O quadro a seguir demonstra quantos
magistrados participaram de cada uma
das atividades integrantes da formação
em PJe em alinhamento ao determinado
pela mencionada resolução.
Também
vale
destacar
o
expressivo crescimento da oferta de
atividades classificadas na categoria
“Multidisciplinar”. Isso porque este é um
dos valores do projeto político-pedagógico
da Escola, inscritos em seu planejamento
estratégico em atendimento à diretriz do
Conselho Consultivo das Escolas deste
Regional.
Outro destaque entre as atividades
programadas no ano foi o Fórum
Permanente de Direitos Humanos, fruto

4. Cursos, seminários, fóruns e outras
ações
Todas as atividades oferecidas
nos últimos anos para magistrados e
servidores estão disponíveis na página da
Escola Judicial (https://www.trt1.jus.br/
web/guest/escola-judicial/cursos).
4.1. Formação continuada
Diante da recente conjuntura marcada
pela Reforma Trabalhista, foram ofertadas
diversas atividades relacionadas ao tema,
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da contribuição do Conselho CulturalPedagógico da EJ1. Em três encontros,
entre 2017 e 2018, foram debatidos os
temas gênero, diversidade e discriminação;
consciência negra e os novos desafios no
combate ao racismo no Brasil e Trabalho
e a Nova Lei de Migração.

de cursos para os dois primeiros anos
dos juízes na carreira da Magistratura,
sempre com o apoio da Corregedoria,
que vem colaborando para não fazer a
designação dos vitaliciandos nos períodos
de realização dos cursos. Assim, durante
o vitaliciamento, o magistrado passará
pelos conteúdos indicados no quadro 2
a seguir, como estabelecido no projeto
político-pedagógico da EJ1.

4.2. Formação Inicial
No que tange à formação inicial,
registramos a existência de um programa

Quadro 2. EJ1. Disciplinas do Módulo Regional de Formação Inicial Difusa
Matéria

Disciplina

Ementa

Magistratura e Ética

Deontologia Profissional Aplicada

O Juiz e seus Dilemas Éticos
Profissionais.

Magistratura e Decisão
Judicial

Consequencialismo Decisório - 1

Magistratura e Escrutínio Público.

Consequencialismo Decisório - 2

Direito e Economia.

Práticas Jurisdicionais

Conciliação Judicial Trabalhista
em Vara do Trabalho

Mecanismos Alternativos de
Resolução de Conflitos.

Práticas Jurisdicionais

Orientação de Vitaliciamento

Prática Tutelada.

ensino e aprendizagem com base no estudo
de caso, para magistrados e servidores; na
formação inicial e continuada.

Para complementar a formação inicial no
período de vitaliciamento, a atual gestão
inaugurou o programa de orientação de
vitaliciandos, por meio da Portaria EJ1 nº
2/2017.

4.4. Valorização dos servidores da
atividade fim do TRT/RJ
Neste segmento de atuação da EJ1,
mais uma vez com a contribuição do
Conselho Cultural-Pedagógico da EJ1 e
do Conselho Unificado das Escolas, foram
definidos programas de cursos destinados
ao desenvolvimento de competências
de servidores que atuam diretamente
na elaboração de minutas de votos de
desembargadores.

4.3 Inovação
•
Laboratório Inova Juiz, criado
para dar destaque às boas práticas de
magistrados;
•
Podcast como atividade formativa;
•
Incentivo ao uso do WhatsApp
para comunicação sobre as atividades da
EJ1
A EJ1 tem propugnado pela estruturação
dos cursos a partir de uma metodologia de
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Também é importante registrar o apoio
da Presidência e da Secretaria Judiciária
para o desenvolvimento de algumas das
atividades realizadas no biênio.
•
O curso Reforma Trabalhista e
Direito Processual foi conduzido pelo
Desembargador Leonardo Borges em três
turmas;
•
O Curso Processo Coletivo do
Trabalho para servidores, ministrado
pelo Desembargador Enoque Ribeiro dos
Santos;
•
O curso Direito Processual do
Trabalho e Reforma Trabalhista, recémconcluído e ministrado pelos Juízes
Marcos Dias de Castro e Felipe Bernardes
Rodrigues;
•
O curso Formação continuada
de Assessores e Assistentes de
Desembargador (Módulo 1), ministrado
pelo Desembargador Marcos Cavalcante
e a servidora Andrea Capelão.

programas de ensino, definir conteúdos,
adotar
metodologias,
incentivar
pesquisas e, ao cabo, fomentar a reflexão
de magistrados e servidores sobre suas
trajetórias profissionais e os desígnios da
profissão. Sempre alinhada às diretrizes
estratégicas da Enamat, a EJ1 faz de sua
autonomia uma relevante ferramenta
para a realização de sua missão e visão,
sempre alinhadas com seus valores.

Abertura da audiência pública sobre grandes litigantes, realizada em 8/6

5. Gestão Orçamentária
A atual gestão priorizou a manutenção
da garantia da autonomia didáticopedagógica da Escola Judicial, conforme
preconizam as resoluções do Conselho
Nacional de Justiça (CNJ), do Conselho
Superior da Justiça do Trabalho (CSJT)
e da Escola Nacional de Formação e
Aperfeiçoamento de Magistrados do
Trabalho (Enamat). Desde a publicação
da Portaria da Presidência nº 238/2017,
o diretor da EJ1 exerce a função de
ordenador de despesas originário da EJ1,
com plena autonomia para formular seus

Abertura do seminário “O direito do trabalho em 2030: novas
regulações para o mundo do trabalho”, realizado em 8/9
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Abertura do VIII Fórum Gestão Judiciária, realizado de 17 a 19/1

Público presente no VIII Fórum Gestão Judiciária, realizado de 17 a 19/1

Público presente na audiência pública sobre grandes litigantes, realizada Seminário internacional Justiça do Trabalho nas Américas trajetórias e
perspectivas foi realizado no dia 12/11
em 8/6

Seminário Ítalo-Brasileiro foi realizado em 23/3

Servidores são capacitados para a Reforma Trabalhista em 16/3
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Ouvidoria
(OUV)

Compete à Ouvidoria (OUV): ouvir
e compreender as diferentes formas de
manifestação do cidadão como demandas
legítimas; reconhecer os cidadãos,
sem qualquer distinção, como sujeitos
de direitos; qualificar as expectativas
dos cidadãos de forma adequada,
caracterizando situações e identificando
os seus contextos, para que possam ser
decodificadas como oportunidades de
melhoria; responder aos cidadãos de
maneira célere e conclusiva; e demonstrar
os resultados produzidos, avaliando a
efetividade das respostas oferecidas e
elaborando relatórios gerenciais capazes
de subsidiar a gestão do Tribunal Regional
da 1ª Região (TRT/RJ) no aprimoramento
de seus processos de trabalho.
Cabe ainda à Ouvidoria garantir um

permanente canal de comunicação entre a
sociedade e o TRT/RJ, recebendo elogios,
reclamações, denúncias, sugestões de
aprimoramento ou prestando informações
acerca dos serviços oferecidos, incluindo
os relativos à Lei de Acesso à Informação.
1. Manifestações recebidas
Em 2018, foram realizados 11.648
(onze mil seiscentos e quarenta e
oito) atendimentos, representando um
decréscimo de aproximadamente 12%
(doze por cento) em relação ao atendimento
prestado em 2017. Destacamos que, de
2006 a 2018, foram contabilizadas 216.872
(duzentos e dezesseis mil e oitocentos e
setenta e duas) manifestações.

(*) Não contabilizadas as recebidas em 2005, por não possuir sistema informatizado - SISOUV.

2. Canais de atendimento

seis canais.
Com o objetivo de aprimorar a
comunicação com os públicos externo
e interno, ampliando o acesso à Justiça
e, consequentemente, aperfeiçoando a
prestação jurisdicional, mantivemos a

A Ouvidoria recebe manifestações
por meio dos seguintes canais: telefone,
formulário eletrônico, e-mail, atendimento
presencial, urnas e cartas. Ao todo, são
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ação estratégica denominada “Ouvir É
Legal”, no Fórum da Lavradio, todas as
quintas-feiras, das 9h30 às 16h30.
Em ordem de preferência, em 2018,
os canais mais utilizados pelos usuários
foram: formulário eletrônico, telefone,
e-mail, atendimento presencial, cartas/
formulário impresso. Os atendimentos
por meio eletrônico – formulário e e-mail
- correspondem a aproximadamente 70%
(setenta por cento) dos atendimentos da
Ouvidoria, o que indica a necessidade
cada vez maior de aprimorar a forma
de comunicação escrita com foco na
linguagem cidadã.

pelos advogados com aproximadamente
26% (vinte e seis por cento). Neste
contexto, podemos afirmar que a maioria
das demandas registradas na Ouvidoria
vincula-se à consulta sobre andamento de
processos trabalhistas e a morosidade na
prestação jurisdicional trabalhista.
4. Lei de Acesso à Informação
Durante o ano de 2018, recebemos 54
pedidos de informação com base na Lei nº
12.527/2001. Destes, 52 foram deferidos
e dois indeferidos, com base nas normas
previstas na referida lei.

3. Tipos de Manifestações

5. Ouvidoria contribuindo como canal
para o aprimoramento da gestão

Na esfera das categorias, das 11.648
(onze mil, seiscentos e quarenta e oito)
manifestações registradas na Ouvidoria,
as mais abordadas em 2018 foram:
solicitação, com 67,83% (sessenta e sete
inteiros e oitenta e três centésimos por
cento), seguida por reclamação, com
30,32% (trinta inteiros e setenta e trinta
e dois centésimos por cento), elogio, com
1,06% (um inteiro e seis centésimos por
cento), Lei de Acesso à Informação, com
0,46 % (quarenta e seis centésimos por
cento), sugestão de aprimoramento, com
0,23% (vinte e três centésimos por cento)
e denúncia, com 0,09 % (nove centésimos
por cento).
Em 2018, os que mais interagiram com
a Ouvidoria foram os jurisdicionados
com aproximadamente 60% (sessenta por
cento) do total das manifestações, seguidos

Em 2018, recebemos 27 sugestões de
aprimoramento. Foi possível atender a
12, sendo que três estão sob análise de
viabilidade pela Administração.
6. Novas ações implementadas
6.1. Criação do aplicativo com o
formulário da Ouvidoria para smartphones
No Brasil há 220 milhões de celulares
inteligentes ativos, de acordo com
pesquisa realizada pela Fundação Getúlio
Vargas de São Paulo (FGV-SP) e divulgada
em abril de 2018. Os dados revelam a
superação da marca de um smartphone
por habitante e confirmam a importância
que esse dispositivo adquiriu no dia a
dia dos cidadãos. Diante desse cenário,
o Tribunal Regional do Trabalho da 1ª
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Região (TRT/RJ) criou um aplicativo para
smartphones que permite aos cidadãos o
acesso direto ao formulário eletrônico da
Ouvidoria do TRT/RJ.

da Silveira Pacheco, e o Juiz do Trabalho
Titular da 11ª Vara do Trabalho do Rio
de Janeiro, Otávio Calvet, participaram,
no dia 12/6 (terça-feira), de uma palestra
sobre assédio moral no auditório da BR
Distribuidora, localizado no Edifício
Lubrax, no Centro do Rio de Janeiro.
Ao abrir o evento, o Ouvidor do TRT/RJ
defendeu que o envolvimento de todos
e a construção de um novo paradigma
organizacional são primordiais para
promover mudanças no ambiente de
trabalho, fazendo com que as situações de
assédio moral deixem de ser uma realidade
no âmbito das empresas.

6.2. Ação do Projeto “Ouvidorias
Públicas nas Ruas”
A Ouvidoria do TRT/RJ participou da
segunda edição do evento “Ouvidorias
Públicas nas Ruas”, realizado no Largo
da Carioca, no dia 16/3 (sexta-feira), das
9h às 15h. A unidade realizou 35 (trinta
e cinco) atendimentos aos cidadãos e
distribuiu cerca de 300 (trezentas) cartilhas
divulgando as atividades desenvolvidas
pela Justiça do Trabalho, Ministério do
Trabalho e Emprego e Ministério Público
do Trabalho.

6.5. Participação no projeto “Ouvidoria
nas Escolas”
No dia 20/9/2018, o TRT/RJ recebeu em
sua sede um grupo com aproximadamente
45 estudantes da Rede Municipal de Ensino
de Belford Roxo, que participou do evento
“Ouvidoria nas Escolas e Combate ao
Trabalho Infantil”, no auditório da Escola
Judicial da 1ª Região (EJ1). Promovido
pela Ouvidoria do Regional fluminense, o
evento teve o intuito de conscientizar os
jovens do papel das ouvidorias públicas
no fortalecimento das políticas sociais,
incluindo o combate ao trabalho infantil.

6.3. Participação na Ação Global
patrocinada pelo Sesi e Rede Globo
Com mais de meio milhão de
atendimentos registrados, foi realizada,
em 26/5 (sábado), a 27ª edição da Ação
Global. A iniciativa - uma parceria entre
a Rede Globo e o Sesi - ofereceu serviços
de saúde, cidadania e qualidade de vida a
307 mil pessoas em 25 cidades brasileiras
e no Distrito Federal. No Rio de Janeiro a
ação foi realizada na quadra do Salgueiro
e contou mais uma vez com a participação
do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª
Região (TRT/RJ).

6.6. Mediação de Conflitos na Ouvidoria
No dia 22/10/2018, após o advento
da Lei 13.460/2017, ocorreu a primeira
mediação de conflito exitosa com a atuação
conjunta das Ouvidorias do Tribunal
Regional do Trabalho da 1ª Região (TRT/
RJ) e da Ordem dos Advogados do Brasil

6.4. Palestra sobre assédio moral
O ouvidor do Tribunal Regional
do Trabalho da 1ª Região (TRT/RJ),
Desembargador do Trabalho Leonardo
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– Seccional Rio de Janeiro (OAB/RJ). A
sessão de mediação foi conduzida pelo
vice-ouvidor do TRT/RJ e pelo ouvidor
da OAB/RJ, e teve como objetivo buscar
solução para uma reclamação acerca da
conduta de uma servidora, formalizada
por um advogado perante a Ouvidoria do
Tribunal. A mediação, realizada na sede
da Ouvidoria do Regional, ocorreu no
âmbito de um convênio firmado entre as
instituições em agosto de 2017, visando
ao aperfeiçoamento dos procedimentos
voltados à melhoria do relacionamento
entre
advogados,
magistrados
e
servidores, bem como à articulação de
ações conjuntas com a utilização do
instrumento da mediação para resolver
conflitos que possam ocorrer no dia a dia.

entrega da prestação jurisdicional, além
de proporcionar uma oportunidade ímpar
de solucionar as questões remanescentes
que não restaram atendidas diretamente
pelas unidades contatadas.
7.2. Carta de Serviços ao Cidadão
A terceira edição da Carta de Serviços ao
Cidadão do Tribunal Regional do Trabalho
da 1ª Região (TRT/RJ) foi disponibilizada
no Portal do Tribunal no dia 9/4 (segundafeira). A nova versão recebeu atualizações
decorrentes de mudanças internas e novos
procedimentos e contou com a participação
dos gestores das unidades administrativas
e judiciárias, que se dedicaram mais uma
vez a registrar as alterações e adequar o
documento à atual realidade dos serviços
prestados pelo TRT/RJ. A nova edição da
Carta de Serviços ao Cidadão reafirma
o compromisso assumido de manter os
cidadãos informados sobre os meios e
formas de acesso rápido e eficiente aos
serviços do Regional.

7. Ações continuadas consideradas
relevantes
7.1. Apoio à atividade correicional
As relações institucionais entre
Ouvidoria e Corregedoria mantêm-se
em contínuo avanço. Foram enviados
relatórios para auxílio na atividade de
correição, contendo dados acerca das
Varas do Trabalho, das Divisões de
Protocolo, Mandado e Apoio e dos Postos
Avançados, como: número de reclamações
recebidas/solucionadas e elogios. A
Ouvidoria considera uma de suas
melhores práticas a utilização, pela equipe
de correição, de relatórios simplificados
da Ouvidoria, visto que tal prática
demonstra a percepção que o usuário
tem dos órgãos responsáveis pela boa

7.3. Pesquisa de satisfação
A pesquisa de satisfação dos serviços
prestados por esta Ouvidoria teve início
no dia 9/11/2015. Trata-se de mecanismo
efetivo de mensuração da qualidade
do trabalho, desenvolvido em parceria
com a Secretaria de Desenvolvimento
Institucional do TRT/RJ (SDE). Ao final
do atendimento – excetuando-se aquele
que é feito imediatamente por telefone
e presencialmente –, o usuário que
disponibiliza seu e-mail recebe o link
de um endereço eletrônico por meio do
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qual poderá participar de uma pesquisa
que vai indicar seu nível de satisfação. O
questionário de pesquisa foi aprimorado
em 2016, com a inclusão de um item sobre
o canal de comunicação utilizado. Somente
foram considerados os formulários em
que o manifestante completou todos
os tópicos disponíveis na pesquisa

de satisfação. Em 2018, nos quesitos
relativos à qualidade de atendimento da
Ouvidoria, prazo de resposta e solução
dada aos casos externados, apresentamos,
respectivamente, os seguintes índices
relativos ao somatório das avaliações
muito satisfatórias e satisfatórias: 92,72%,
95,51% e 83,13%.

Ouvidoria inaugura nova sede em 10/10

Ouvidoria nas escolas e Combate ao Trabalho Infantil reúne 45
estudantes no dia 20/9

Ouvidor do TRT/RJ é eleito presidente do Coleouv
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Centro Cultural do Tribunal Regional
do Trabalho da 1ª Região
(CCTRT/RJ)

O Desembargador do Trabalho Marcelo
Antero de Carvalho esteve à frente da
programação do Centro Cultural do
Tribunal Regional do Trabalho da 1ª
Região (CCTRT/RJ). A seguir, as ações
realizadas pelo CCTRT/RJ (SECADM) em
2018:
•
17/1/2018 a 22/2/2018 – Exposição
“Sarahmaga” (gravuras), da artista plástica
Gloria Lins;
• 28/2/2018 a 26/3/2018 – Exposição
“Híbrido” (diversas técnicas em pintura),
do artista plástico César Ribeiro;
• 27/3/2018 a 24/5/2018 – Exposição
“A arte das cores”, das artistas plásticas
Celeste de Sousa, Eliane Lopes, Fatima
Cabral, Maria do Rosario e Sheila Calhau;
• 7/5/2018 - Explanação, esclarecendo
acerca das atividades desenvolvidas pelo
setor e também sobre a exposição em
andamento, para alunos do Curso de
Direito da Universidade Veiga de Almeida,
em visita envolvendo diversos setores do
Tribunal;
• 8/5/2018 - Explanação, esclarecendo
acerca das atividades desenvolvidas pelo
setor e também sobre a exposição em
andamento, para alunos do Curso de
Direito da Universidade Unisuam, em
visita envolvendo diversos setores do
Tribunal;
• 15/5/2018 - Explanação, esclarecendo
acerca das atividades desenvolvidas pelo
setor e também sobre a exposição em
andamento, para alunos do Curso de
Direito da Universidade Unisuam, em visita
envolvendo diversos setores do Tribunal,
dentro da iniciativa “JT de Portas Abertas”;

• 16/5/2018
Explanação,
esclarecendo acerca das atividades
desenvolvidas pelo setor e também sobre
a exposição em andamento, para alunos
do Curso de Direito da Universidade
Veiga de Almeida, em visita envolvendo
diversos setores do Tribunal, dentro da
iniciativa “JT de Portas Abertas”;
• 6/6/2018 a 29/6/2018 - “Exposição
contemporânea com duas convidadas
naif”, das artistas plásticas Carmem Teresa
Elias, Ermelinda de Almeida, Helena
Rodrigues, Ionir Geralda Martins, Marly
Fonseca, Tania Lucia de Vasconcellos e
Vania Maços;
• 5/7/2018 a 3/7/2018 – Exposição
“Outros Caminhos”, dos artistas plásticos
Roberto Rinaldi, Suzanah Amaral e
Helder Nascimento, com curadoria de
Helder Nascimento;
• 3/8/2018 a 30/8/2018 – Exposição
“Rio de Janeiro – olhares em Preto &
Branco”, do fotógrafo Andre Meloandrade;
• 5/9/2018 a 27/9/2018 – Exposição
“Artmosfera”, dos artistas plásticos Izan,
Luiz Andrai, Marilene Carvalho, Rorian
Guimarães, Alexandre Pinhel e Monika
Moreira, com curadoria de Sueli Almeida;
• 20/9/2018 – Explanação para alunos
selecionados de escolhas municipais
de Belford Roxo, dentro de projeto de
integração desenvolvido pela Ouvidoria
do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª
Região (TRT/RJ);
• 4/10/2018 – Explanação para
os alunos do Centro de Cooperação
para o Desenvolvimento da Infância
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e Adolescência (CCDIA) de Niterói
(atividade inserida no Programa Nacional
de Combate ao Trabalho Infantil e de
Estímulo à Aprendizagem desenvolvido
pelo TRT/RJ);
• 14/11/2018 - Explanação para os
alunos de Direito da Unisuam (atividade
desenvolvida pela CDIS);
• Ao longo de todo o exercício: recepção
a estudantes e artistas, com fornecimento
de declaração comprobatória; preparação

da agenda para o exercício seguinte;
coordenação e manutenção do espaço;
atendimento às demandas dos artistas;
seleção e contato com os artistas que irão
integrar as atividades.
A partir de 19/11/2018, as atividades
no Centro Cultural tiveram que ser
interrompidas para realização de obra de
readaptação estrutural, por determinação
da Presidência.

Visita de estudantes em outubro
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Secretaria-Geral da Presidência
(SPR)

A Secretaria-Geral da Presidência
(SPR) é unidade estratégica do Tribunal
Regional do Trabalho da 1ª Região
(TRT/RJ) vinculada à Presidência.
Sua atual nomenclatura foi dada pela
Resolução Administrativa nº 29/2010,
que alterou a estrutura organizacional
do TRT/RJ. Integram a estrutura da SPR
a Coordenadoria de Apoio Externo e
Institucional (Caei), a Coordenadoria de
Disseminação da Segurança no Trabalho
e de Responsabilidade Socioambiental
(CDIS) e a Coordenadoria de Saúde
(CSAD). Além disso, são subordinadas
à SPR as seguintes unidades: Assessoria
de Cerimonial e Eventos (ACE),
Assessoria de Imprensa e Comunicação
Social (AIC), Assessoria Jurídica (AJU),
Assessoria de Recurso de Revista (ARR),
Escola de Administração e Capacitação
de Servidores (Esacs), Secretaria de
Controle Interno (SCI) e Secretaria de
Desenvolvimento Institucional (SDE).
Ao Gabinete da SPR cabe dirigir,
orientar e coordenar atividades que
atendam ao presidente do Tribunal

no desempenho de suas funções. Suas
atribuições compreendem, por exemplo,
promover contatos com órgãos internos
e externos, necessários às atividades da
Presidência, inclusive para a criação, a
transformação e a instalação dos diversos
órgãos integrantes do Tribunal. Além
disso, cabe a SPR buscar parcerias com
órgãos públicos da administração direta
e indireta, instituições pertencentes ao
Poder Judiciário e outras entidades do
setor público e privado; coordenar as
ações decorrentes da movimentação de
magistrados e preparar os expedientes
necessários às designações, substituições,
promoção, remoção, convocação e permuta;
instruir
processos
administrativos
de movimentação, de designação, de
afastamentos e de provimento de cargos
relativos a magistrados, entre outras.
As tabelas e gráficos a seguir
demonstram os números relativos às
atividades executadas pelo Gabinete no
ano de 2018:

PROVIMENTOS, PROMOÇÕES E MOVIMENTAÇÕES
DE MAGISTRADOS ANO 2018
CARGOS PROVIDOS
TOTAL
DESEMBARGADOR
JUIZ TITULAR

JUIZ SUBSTITUTO

ACESSO AO TRT

3

QUINTO CONSTITUCIONAL

0

PROMOÇÃO

1

PERMUTA ENTRE TRTs

0

CONCURSO

0

REMOÇÃO/PEDIDO

1

PERMUTA

0

APROVEITAMENTO

0
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3
1
5
1

PROCESSOS DE ACESSO AO 2º GRAU
AUTUADOS EM 2018

3

ENCAMINHADOS PARA BRASÍLIA COM INDICADOS

3

NOMEADOS PELO PRESIDENTE DA REPÚBLICA

3

EM TRAMITAÇÃO

0

3

PROCESSOS DO QUINTO CONSTITUCIONAL
PROVIDOS

0

AUTUADOS EM 2018

0

EM ANDAMENTO

0

0

CONVOCAÇÃO DE JUIZ TITULAR
DE VARA DO TRABALHO PARA O SEGUNDO GRAU
TOTAL
AUTUADOS

3

JUÍZES TITULARES CONVOCADOS

3

3

MOVIMENTAÇÃO (TURMAS/SEÇÕES)
AUTUADOS EM 2018

9

ARQUIVADOS (SEM INTERESSADOS)

0

MOVIMENTAÇÃO CONCRETIZADA

9

9

PROCESSOS DE REMOÇÃO DE JUIZ TITULAR DO TRABALHO
(ATO CONJUNTO 6/2017)
AUTUADOS EM 2018

A PEDIDO

7

PERMUTA

0

7

REMOÇÕES REALIZADAS

5

PREENCHIDOS MEDIANTE PROMOÇÃO

1

EM TRAMITAÇÃO

2

7

PROCESSOS DE PROMOÇÃO AO CARGO DE JUIZ TITULAR
AUTUADOS EM 2018

4

NOMEAÇÕES PUBLICADAS

3

EM TRAMITAÇÃO

1

4

EDITAL DE PROVIMENTO DE CARGO VAGO DE JUIZ TITULAR
MERECIMENTO

2

ANTIGUIDADE

2
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4

PROCESSOS DE REMOÇÃO/PERMUTA
RESOLUÇÃO ADM. Nº 32/2011
TOTAL
AUTUADOS EM 2018

A PEDIDO

4

PERMUTA

0

4

REMOÇÕES A PEDIDO PARA OUTROS REGIONAIS DEFERIDAS

2

REMOÇÕES A PEDIDO PARA O TRT 1ª REGIÃO DEFERIDAS

0

REMOÇÕES POR PERMUTA (RES. Nº 32/11) DEFERIDAS

1

DESISTÊNCIA / INDEFERIDOS

0

EM ANDAMENTO

6

4

1. Dados estatísticos da SecretariaGeral da Presidência

2. Grupos, Comissões, Comitês
e Conselhos que atuam em apoio à
Presidência
- Conselho de Gestão Estratégica (CGE);
- Comissão de Regimento Interno;
- Comissão de Jurisprudência;
- Conselho da Ordem do Mérito
Judiciário;
- Comissão de Vitaliciamento;
- Comitê Regional de Gestão de Pessoas
por Competência;
- Comitê de Efetividade na Prestação
Jurisdicional e de Conhecimento;
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- Comitê Regional para Gestão e
Implementação da Política Nacional de
Atenção Prioritária ao Primeiro Grau
de Jurisdição (funciona também como
Comitê Orçamentário de Primeiro Grau);
- Comitê Orçamentário de Segundo
Grau;
- Comitê de Monitoramento e Evolução
do Sapweb (CMES);
- Comitê Gestor de Segurança da
Informação (CGSI);
- Comitê Gestor Regional do Processo
Judicial Eletrônico do Tribunal Regional
do Trabalho da 1ª Região (CGRPJe);
- Comitê de Governança de Tecnologia
da Informação e Comunicação do Tribunal
Regional do Trabalho da 1ª Região (TRT/
RJ);
- Comitê de Gestão de Tecnologia da
Informação e Comunicação do TRT/RJ;
- Grupo Gestor do Sistema de
Gerenciamento
de
Informações
Administrativas e Judiciárias da Justiça
do Trabalho (e-Gestão);
- Grupo de Trabalho para Apurar as
causas das pendências existentes no
Sistema do Processo Judicial Eletrônico
da Justiça do Trabalho (PJe-JT);
Comissão
Permanente
de
Responsabilidade
Socioambiental
(CPRSA);
- Comissão Gestora do Plano de
Logística Sustentável do Poder Judiciário
(PLS-PJ);
- Comissão Permanente de Segurança;
- Comissão de Gestão de Trabalho a
Distância;
- Comitê Permanente de Monitoramento

das Diretrizes do Fórum Gestão Judiciária;
- Comissão de Ética do TRT/RJ;
- Gestores Regionais de Efetividade de
Execução Trabalhista;
- Comissão Permanente de Avaliação
de Documentos (Copad);
- Comissão de Biblioteca;
- Comissão de Estudos para o Resgate e
Preservação da Memória;
- Comitê Gestor Regional do Sistema de
Investigação de Movimentação Bancária
(Simba);
- Juízes Auxiliares de Conciliação
(Primeiro e Segundo Graus) junto à
Coordenadoria de Apoio à Efetividade
Processual (Caep);
- Centro Judiciário de Métodos
Consensuais de Solução de Disputa
(Cejusc-Cap) de Segundo Grau;
- Centro Judiciário de Métodos
Consensuais de Solução de Disputa
(Cejusc-Cap) de Primeiro Grau;
- Grupo de Estudos para Aperfeiçoamento
dos Provimentos sobre Centralização de
Execução;
- Grupo de Trabalho - Diretrizes para
Implantação do Modelo de Controle de
Frequência do TRT/RJ;
- Gestor Regional de Metas Nacionais
do Poder Judiciário (CNJ);
- Núcleo de Cooperação Judiciária do
TRT/RJ;
- Gestores Regionais do Programa
Nacional de Prevenção de Acidentes de
Trabalho (Trabalho Seguro);
- Gestores Regionais do Programa
de Combate ao Trabalho Infantil e de
Estímulo à Aprendizagem;

61

- Centro Cultural do TRT/RJ;
- Grupo Gestor das Tabelas Processuais
Unificadas do TRT/RJ;
- Comitê Olímpico do TRT/RJ;
- Comitê Gestor Regional do Sistema
Integrado de Gestão Orçamentária da
Justiça do Trabalho (Sigeo-JT);
- Comitê Gestor Local de Atenção
Integral à Saúde de Magistrados e
Servidores do TRT/RJ;
- Comissão de Estudos para Adequação
do Contrato de Vigilância;
- Conselho Cultural-Pedagógico da
Escola Judicial da Primeira Região (EJ1);
- Comitê Gestor Regional do Sistema de
Gestão de Pessoas da Justiça do Trabalho
(Sigep);
- Conselho Consultivo Unificado do
TRT/RJ;
- Conselho Editorial da Revista
Institucional do TRT/RJ;
- Conselho da Revista do TRT/RJ;
Comissão
Permanente
de
Acessibilidade e Inclusão do TRT/RJ;
- Comissão de Controle de Imóveis do
TRT/RJ;
- Juízo Auxiliar de Gestão de Precatórios;
- Conselho Consultivo da Escola
de Administração e Capacitação de
Servidores (Esacs) do TRT/RJ;
- Grupo de Trabalho com o Objetivo
de Formular, no Prazo de 90 dias, as
Diretrizes Necessárias à Contratação e
Implantação de Solução de Segurança
Eletrônica, por Meio de Monitoramento
por Circuito Fechado de TV (CFTV);
- Grupo de Trabalho para Estudos da
Implantação do Núcleo de Gerenciamento

de Precedentes (Nugep) do TRT/RJ;
- Comitê Gestor Regional do Sistema de
Processo Administrativo Virtual (Proad);
- Comissão de Coordenação de Preparo
de Pagamento de Pessoal do TRT/RJ;
- Grupo de Trabalho de Auxílio à
Comissão de Regimento Interno do TRT/
RJ;
- Comitê Gestor Local de Gestão de
Pessoas, no âmbito do TRT/RJ e
- Comitê para Migração dos Processos
Físicos para o Processo Judicial Eletrônico
– PJe (CMPFPJE).
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Coordenadoria de Apoio
Externo e Institucional (Caei)
A Coordenadoria de Apoio Externo
e Institucional (Caei) desempenhou e
participou das atividades abaixo elencadas,
correlatas às competências que lhe são
atribuídas, no período compreendido
entre os meses de janeiro e dezembro do
ano de 2018:

parte no processo reclusa no sistema
penitenciário;
- Apoio ao Tribunal bem como às Varas
do Trabalho quando da realização de
audiências em que existe a probabilidade
de serem deflagradas manifestações;
- Apoio à Coordenadoria de Segurança
(CSEG) e Assessoria de Cerimonial e
Eventos (ACE) nas solenidades realizadas
pelo TRT/RJ;
- Atuação nas situações emergenciais,
para acompanhamento de fatos e
ocorrências que envolvam magistrados;
- Apoio institucional, quando solicitado,
na realização das audiências da Sessão
Especializada em Dissídios Individuais
(Sedi) e da Sessão Especializada em
Dissídios Coletivos (Sedic);
- Solicitações de apoio às Guardas
Municipais, no que se refere ao controle
do tráfego e estacionamento regular nas
adjacências da Justiça do Trabalho, em
decorrência de eventos realizados pelo
TRT/RJ;
- Acompanhamento e apoio junto à
Superintendência de Inteligência da
Secretaria de Estado da Casa Civil e
Desenvolvimento Econômico do Governo
do Estado do Rio de Janeiro, no tocante
à solicitação de atribuição de placas
especiais para os veículos oficiais do TRT/
RJ;

1. Com relação à segurança institucional
da Presidência e de Magistrados
- Segurança e escolta do Presidente do
TRT/RJ quando em deslocamento para
eventos oficiais fora do município do Rio
de Janeiro;
- Traslados e segurança de Ministros
dos Tribunais Superiores, Conselheiros
do Conselho Nacional de Justiça (CNJ),
Presidentes de Tribunais Regionais do
Trabalho e demais autoridades do Poder
Judiciário;
- Escolta de magistrados ameaçados em
decorrência do exercício de suas funções;
- Solicitação de apoio junto a diversos
órgãos de inteligência para realização de
pesquisa de dados, em decorrência das
demandas relacionadas às atividades de
segurança institucional;
- Elaboração de análises de risco
referentes à localização de imóveis;
- Apoio às Varas do Trabalho quando
da realização de audiências envolvendo
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- Solicitações de cadastro de veículos
oficiais do TRT/RJ junto a diversas
concessionárias de pedágio.

- Solicitação de perícias técnicas;
- Acompanhamento de inquéritos
policiais em sede das distritais;
- Acompanhamento, junto ao Instituto
Médico Legal (IML), para o procedimento
de liberação de corpos;
- Acompanhamento de tramitação de
documentos.

1.1. Apoio junto à Polícia Militar do
Estado do Rio de Janeiro
- Reforço do policiamento externo em
solenidades realizadas pelo TRT/RJ;
- Reforço do policiamento externo nas
instalações da Justiça do Trabalho em
decorrência de delitos;
- Apoio policial militar em situações
que envolveram elementos suspeitos e
elementos detidos nas áreas diversas do
TRT/RJ;
- Reforço de policiamento externo nas
instalações das Varas do Trabalho em
audiências com a participação de parte no
processo reclusa no sistema penitenciário;
- Apoio policial militar para
cumprimento de mandado judicial por
oficial de justiça;
- Auxílio nos casos de acidente de
trânsito, para confecção de Boletim de
Registro de Acidente de Trânsito (Brat)
e Boletim de Ocorrência Policial Militar
(BOPM);
- Apoio para realização de cursos de
segurança pessoal para magistrados
do TRT/RJ no Batalhão de Operações
Policiais Especiais (Bope), requeridos pela
Escola Judicial.

1.3. Apoio junto à Polícia Federal
- Contatos com as delegacias para
atendimento e lavratura de registro de
ocorrência;
- Acompanhamento de inquéritos
policiais instaurados em decorrência de
fatos criminosos envolvendo o TRT/RJ;
- Solicitação de perícias técnicas em
instalações do TRT/RJ;
- Apoio institucional para emissão de
passaporte.
1.4. Apoio junto ao Corpo de Bombeiros
do Estado do Rio de Janeiro
- Acompanhamento de processos para
emissão de laudo de exigências de imóveis
do TRT/RJ;
- Acompanhamento de processos para
emissão de certificado de aprovação de
imóveis do TRT/RJ;
- Solicitação de vistorias técnicas e
emergenciais nos imóveis do TRT/RJ;
- Solicitação de certidão de ocorrência
em decorrência de sinistros;
- Solicitação de apoio de viaturas para
atendimento emergenciais.

1.2. Apoio junto à Polícia Civil do
Estado do Rio de Janeiro
- Contatos com as delegacias e
acompanhamento para lavratura de
registros de ocorrências;

1.5. Apoio junto às Guardas Municipais
- Solicitação de apoio para controle de
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trânsito e patrulhamento em eventos e
audiências, realizadas pelo TRT/RJ, com
grande fluxo de pessoas;
- Apoio para controle do tráfego nas
adjacências dos Fóruns do Lavradio e
Gomes Freire;
Contatos
institucionais
e
acompanhamento para celebração do
Termo de Cooperação entre o TRT/RJ e a
Guarda Municipal do Rio de Janeiro;

- Emissão de Permissão Internacional
para Dirigir (PID) do Detran;
- Acompanhamento de processos para
aquisição de placas especiais.
1.7. Apoio junto à Procuradoria Regional
do Trabalho da 1ª Região
Contatos
institucionais
e
acompanhamento para celebração do
Termo de Cooperação entre o TRT/RJ e
a Procuradoria Regional do Trabalho da
1ª Região.

1.6. Apoio junto ao Departamento de
Trânsito do Estado do Rio de Janeiro
- Licenciamento anual de veículos;
- Emissão e renovação de Carteira
Nacional de Habilitação (CNH) do Detran;
- Transferência de prontuário de CNH
de outros Estados para o Estado do Rio de
Janeiro;
- Emissão e renovação de identidade
civil do Detran;
- Elaboração de processo e confecção de
placas, lacres e tarjetas junto ao Detran
para veículos de magistrados;
- Elaboração de processo e confecção
de placas especiais, lacres e tarjetas para
utilização nos veículos de representação;
- Transferência de veículos de outros
Estados para o Estado do Rio de Janeiro;
- Transferência de propriedade de
veículo;
- Elaboração e protocolo de recurso
de multas de trânsito junto às Juntas
Administrativas de Recursos de Infração;
- Recursos referentes à apreensão da
CNH;
- Acompanhamento de magistrados
para liberação de veículos apreendidos;

1.8. Apoio junto ao Ministério Público
do Estado do Rio de Janeiro (MP/RJ)
Contatos
institucionais
e
acompanhamento para celebração do
Termo de Cooperação entre o TRT/RJ e
o MP/RJ.
2. Apoio à Escola de Capacitação de
Servidores (Esacs)
- Treinamento de ambientação para
novos servidores do TRT/RJ, no módulo
de prevenção de incêndio;
- Capacitação em prevenção e combate a
incêndio, teórico e prático, aos agentes de
segurança no curso de reciclagem anual.
3. Apoio à Escola Judicial (EJ1)
- Traslados e segurança dos magistrados
e palestrantes quando da realização de
eventos;
- Traslados e segurança dos magistrados
em atividades externas durante o período
de realização do Curso de Formação
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Inicial de Magistrados;
- Contato com o Bope da PMERJ para
realização de cursos de segurança pessoal
para magistrados do TRT/RJ.
4. Apoio à Coordenadoria de Segurança
(CSEG)
- Instrução de Tiro Básico para os
agentes de segurança do TRT/RJ.
5. Estatística de atendimentos (janeiro
a dezembro de 2018)
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Coordenadoria de
Disseminação da
Segurança no Trabalho
e de Responsabilidade
Socioambiental (CDIS)
A unidade socioambiental originouse em razão da determinação contida na
Resolução CNJ 201/2015, segundo a qual,
todos os órgãos e conselhos do Poder
Judiciário deverão criar unidades ou
núcleos socioambientais, estabelecer suas
competências e implementar o respectivo
Plano de Logística Sustentável (PLS-PJ).
Os assuntos relacionados à temática
socioambiental no âmbito deste TRT/RJ
são coordenados pela Coordenadoria de
Disseminação da Segurança no Trabalho
e
Responsabilidade
Socioambiental
(CDIS) e pela Comissão Permanente
de Responsabilidade Socioambiental
(CPRSA).
Além de executar os projetos e ações
da CPRSA a CDIS tem como atribuições
a execução das ações do Programa
Nacional de Prevenção de Acidentes de
Trabalho (Programa Trabalho Seguro) e da
Comissão Permanente de Acessibilidade e
Inclusão.

1. Projetos concluídos
1.1. Relatório de Responsabilidade
Socioambiental do TRT/RJ
Conforme dispõe o Ato Conjunto
CSJT.TST.GP nº 24/2014, que institui a
Política Nacional de Responsabilidade
Socioambiental da Justiça do Trabalho
(PNRSJT), a CDIS elaborou, para envio ao
Conselho Superior da Justiça do Trabalho
(CSJT), o Relatório de Responsabilidade
Socioambiental do TRT/RJ, contendo as
principais iniciativas desenvolvidas em
2017, em relação aos seis eixos de atuação
da Política Nacional de Responsabilidade
Socioambiental: direitos humanos, práticas
internas de trabalho, meio ambiente,
práticas legais de operação, questões
relativas ao usuário e envolvimento e
desenvolvimento da comunidade.
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1.2.
Estudos
de
viabilidade
socioambiental para aquisição de imóveis
Em atendimento ao estabelecido na
Resolução CSJT n.º 70/2010, que
determina que os projetos de obras no
âmbito da Justiça do Trabalho de 1º e 2º
graus devem submeter-se à avaliação e
aprovação do Plenário do CSJT, a CDIS
realizou estudo de viabilidade da aquisição
dos imóveis situados nos municípios de
São Gonçalo e de Nova Iguaçu, sob os
aspectos socioeconômico e ambiental.

oportunidades de melhoria na execução
dos serviços;
- Inventário das lixeiras e sua
redistribuição de acordo com a nova
padronização estabelecida, como parte
do plano de aperfeiçoamento da coleta
seletiva no TRT/RJ;
- Instalações de compartimentos
específicos para o recolhimento de
baterias e pilhas, no Regional;
- Especificação técnica e procedimentos
de contratação do fornecimento de lixeiras
para a coleta seletiva.

1.3. Gestão Adequada dos Resíduos
Gerados
A CDIS realiza o acompanhamento
da geração de resíduos e sua destinação
adequada pelo TRT/RJ. Até outubro,
foram destinados à coleta seletiva 2300
contentores de 240L de recicláveis,
oriundos dos prédios da capital. Já a
campanha de arrecadação permanente de
resíduos eletroeletrônicos, denominada
“Futuro para Todos”, destinou 975 Kg de
material eletrônico, para a cooperativa
e-lixo, para o seu descarte adequado.
Também foram coletados 3.099 cartuchos
de toner para fins de devolução ao
fabricante ou importador, responsáveis
pela sua correta destinação e descartadas
e 5.032 lâmpadas para descontaminação e
posterior destinação apropriada.
Entre outras ações ligadas à temática,
desenvolvidas pela CDIS, podemos citar:
- Reuniões periódicas com a presença da
responsável pela empresa contratada para
os serviços de limpeza e conservação e
dos fiscais do contrato, a fim de identificar

1.4. Procedimentos de controle e de
vigilância da qualidade da água consumida
no TRT/RJ
De forma a garantir o atendimento
ao padrão de potabilidade da água
estabelecido na legislação vigente, deuse continuidade ao acompanhamento dos
procedimentos de controle e de vigilância
da qualidade da água consumida no TRT/
RJ.
Nesse sentido, realizou-se o exame
das medidas tomadas pela Secretaria de
Manutenção e Infraestrutura Predial (SMI)
para o atendimento às recomendações
sugeridas no Relatório “Exame dos
Procedimentos de Controle e de Vigilância
da Qualidade da Água Consumida no
TRT/RJ”, constantes no Ofício Cdis nº
35/2017.
2. Semana do Meio Ambiente
Em 5 de junho, foi realizada
mais uma edição da já tradicional
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Semana do Meio Ambiente, que ocorre
anualmente com o objetivo de ampliar
a conscientização sobre a importância
das questões ambientais e estimular o
engajamento de todos na proteção à
natureza.
A edição deste ano contou com a
realização de palestras com a temática
socioambiental, visita ao Museu do
Amanhã, distribuição de mudas de
jabuticaba e ipê branco que foram cedidas
gratuitamente pela Cedae, e a realização
das palestras “Problemática do Lixo e
Soluções Sustentáveis” e “O Caminho do
Lixo”, ministradas, respectivamente, pelo
biólogo da diretoria de serviços urbanos
da COMLURB, Bruno Lamy, e pela
engenheira química, Priscila Zidan.
Nessa
ocasião,
foi
lançada
oficialmente a “Campanha Jogue Limpo”,
de estímulo à coleta seletiva, com o
objetivo de aumentar a conscientização
de todos sobre a importância da separação
adequada de resíduos, a fim de reduzir
a degradação ambiental causada pelo
consumo.

A “Campanha do Agasalho”
arrecadou agasalhos que foram doados
para a Cruz Vermelha Brasileira, para
serem oferecidos a moradores de rua no
centro do município do Rio de Janeiro,
como parte do projeto “Noite do Bem”.
Já o projeto “Biblioteca livre”, de apoio
e incentivo à leitura, recebeu cara nova,
passando a se chamar “Livro Leva Eu”.
Trata-se de um espaço de todos, disponível
para a troca de livros e revistas, no qual
cada um pode retirar uma obra e depositar
outra, contribuindo para a circulação e
acessibilidade das publicações ao maior
número de pessoas possível.
Foram também realizadas campanhas
na intranet e nos televisores instalados
no hall dos elevadores no prédio-sede,
Lavradio e Gomes Freire visando ao uso
racional de energia elétrica, água, papel,
copos de plástico descartáveis, bem como
ao descarte correto dos resíduos.
Por fim, como parte da missão de
combate ao desperdício e estímulo ao
consumo consciente de materiais, a CDIS
deu continuidade à campanha “Seu Papel
é Fundamental”, lançada em julho de
2017, para promover o reaproveitamento
de papel no TRT/RJ. Para consolidar a
iniciativa, foram realizados ajustes no
procedimento de recolhimento dos papéis/
impressão dos blocos, com a publicação de
uma nova matéria na intranet contendo
orientações para o correto armazenamento
do papel, e com a criação de um código de
material, de forma a permitir a requisição
dos blocos de anotação ao almoxarifado,
além do estabelecimento de uma cota

3. Campanhas realizadas
Além da já citada “Jogue Limpo”,
de incentivo à coleta seletiva, realizada
na Semana do Meio Ambiente, realizouse a tradicional “Campanha Volta às
Aulas”, de doação de material escolar para
crianças e adolescentes carentes, com
itens destinados à Associação Repartir, à
Associação Beneficente Amar e ao Centro
de Referência de Assistência Social.
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desse material para as unidades, com o
controle de sua distribuição.

da prática esportiva e da aquisição de
hábitos saudáveis, o TRT/RJ instituiu
o Clube da Corrida e Caminhada com o
Ato nº 55/2011, o qual organiza corridas,
caminhadas e passeios culturais abertos
a magistrados, servidores, colaboradores
e seus familiares, com o patrocínio e
coordenação da CPRSA.
No atual exercício, o Clube da
Corrida e Caminhada promoveu as
caminhadas ao Pico da Tijuca na Floresta
da Tijuca, à Pedra Bonita e ao Museu do
Amanhã.

4. Fórum Permanente de Contratações
Sustentáveis da Justiça do Trabalho
A CDIS integra o Fórum Permanente
de Contratações Sustentáveis da Justiça
do Trabalho, criado pela Resolução CSJT
nº 103/2012, sendo uma das responsáveis
pela elaboração do Guia de Contratações
Sustentáveis da Justiça do Trabalho.
Atualmente, encontra-se na fase inicial
o trabalho de atualização desse Guia,
sendo estudadas formas de melhoria da
Resolução e verificadas as atualizações
da legislação ocorridas desde o seu
lançamento.
5. Sensibilização
Socioambiental

e

7. Justiça do Trabalho de Portas Abertas
Trata-se de uma iniciativa que
permite que o público externo conheça as
instalações da Corte em visitas guiadas,
aproximando o Judiciário Trabalhista da
sociedade. As visitas ocorrem durante
todo o ano, de acordo com a demanda
das instituições de ensino básico, médio e
superior.

Capacitação

Como
parte
dos
esforços
de
sensibilização e capacitação, e ainda
como ferramenta de disseminação de boas
práticas socioambientais, foi oferecido, em
parceria com a Esacs, o curso a distância
“Introdução à Gestão Socioambiental”,
elaborado pelo Supremo Tribunal de
Justiça (STJ) e adaptado pela CDIS, com
material específico para a realidade da
Justiça do Trabalho e do TRT/RJ.

8. Fórum de Acessibilidade e Inclusão
Social
O evento, organizado pela CDIS,
foi promovido pela Comissão Permanente
de Acessibilidade e Inclusão do Tribunal,
em parceria com a CPRSA e a EJ1, com
o objetivo de ampliar os conhecimentos
de magistrados, servidores, advogados e
público em geral sobre os aspectos legais
da acessibilidade.
Na ocasião, foram abordados temas,
como: as mudanças de paradigmas

6. Clube da corrida e caminhada do
TRT/RJ
Visando à busca do bem-estar físico
e psicológico e à integração por meio
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trazidas pela convenção internacional
dos direitos da pessoa com deficiência;
os avanços e retrocessos trazidos pela lei
brasileira de inclusão (Lei nº 13.146/2015);
pessoas com deficiência e acesso à justiça;
reflexos da reforma trabalhista e da lei da
terceirização na lei de cotas; entre outros.

uma data importante: o Dia Mundial
em Memória das Vítimas de Acidentes e
Doenças do Trabalho, celebrado no dia 28
de abril.
Outra ação que merece destaque foi
a realização, no hall dos elevadores do
prédio-sede, da exposição fotográfica
“Trabalhadores”, que teve como objetivo
conscientizar os diversos setores da
sociedade sobre a questão dos acidentes de
trabalho e criar uma cultura de prevenção.

9. Abril Verde
Durante o mês de abril, a CDIS organizou
várias atividades de conscientização
e prevenção de acidentes e doenças
relacionadas ao trabalho, no âmbito do
“Abril Verde” - um movimento mundial
que tem por objetivo conscientizar
a população sobre a importância da
prevenção de acidentes e de doenças
relacionadas ao trabalho.
Destaca-se a realização, em parceria
do TRT/RJ e com o MPT/RJ, do 2º
Seminário de Prevenção de Acidentes
e Doenças do Trabalho, ocasião em que
foram abordados temas como: os aspectos
técnicos da exposição humana aos campos
eletromagnéticos de alta frequência na
telefonia celular; a responsabilidade do
tomador de serviços pela preservação do
meio ambiente de trabalho; o sono e a
realidade virtual - avanços para a redução
de acidentes; e a sustentabilidade da
mineração no Brasil.
Ainda como fruto da parceria entre
TRT/RJ e o MPT/RJ, com apoio da
Arquidiocese do Rio de Janeiro, na noite
do dia 26/4/2018, o Cristo Redentor se
iluminou de verde, a cor-símbolo do
movimento. A ação marcou também

10. I Fórum sobre Violência no Trabalho:
Enfrentamento e Superação no Setor de
Transporte Urbano
O evento, organizado pela CDIS, foi
uma iniciativa conjunta do TRT/RJ
com a Superintendência Regional do
Trabalho e Emprego (SRTE/RJ), o MPT/
RJ e a Fundação Jorge Duprat Figueiredo
de Segurança e Medicina do Trabalho
(Fundacentro). Teve como objetivo debater
propostas de melhoria das condições de
trabalho no setor rodoviário no município
do Rio de Janeiro (ônibus urbanos), por
meio da abordagem de temas como
assédio moral e violência, entre outros. O
evento foi de caráter restrito, direcionado
a um público-alvo específico, reunindo
empresários do setor de transportes,
representantes da Prefeitura do Rio de
Janeiro, magistrados do TRT/RJ, membros
do MPT/RJ, auditores da SRTE/RJ, corpo
técnico da Fundacentro e servidores do
Regional.
- Ato Público Assédio Moral nas
Instituições Bancárias, ocorrido no dia
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28 de novembro de 2018, contou com a
participação de servidores, magistrados e
público externo; e
- Workshop “Mindfulness – Atenção
plena: treinamento de desenvolvimento
de habilidades sócio-emocionais no
trabalho”, realizado no dia 4 de dezembro
de 2018, contou com a participação de
servidores e magistrados.

na medida em que também inclui outros
temas, como consumo de materiais,
destinação de resíduos, etc.
Para acessar o plano clique no link:
https://www.trt1.jus.br/web/guest/
responsabilidade-socioambiental/planode-logistica-sustentavel

11. Plano de Logística Sustentável (PLS)
Os Planos de Logística Sustentável
(PLS) são ferramentas de planejamento
que possibilitam aos órgãos ou entidades
estabelecerem práticas de sustentabilidade
e racionalização de gastos e processos na
Administração Pública.
Sua implementação foi determinada
pela Resolução CNJ nº 201/2015, segundo
a qual “Os órgãos do Poder Judiciário
relacionados nos incisos I-A a VII do art.
92 da Constituição Federal de 1988 bem
como nos demais conselhos, devem criar
unidades ou núcleos socioambientais,
estabelecer suas competências e implantar
o respectivo Plano de Logística Sustentável
(PLS-PJ)”. No TRT/RJ, foi instituído pelo
Ato da Presidência nº 114/2015.
Na II Reunião de Análise da Estratégia
(RAE) de 2017, foi aprovada pelo Conselho
de Gestão Estratégica a proposta da
CDIS de inclusão do indicador 3.A
(índice de alcance das metas do Plano de
Logística Sustentável) em substituição
dos indicadores 3 (consumo de água) e 4
(consumo de energia elétrica), pelo fato de
o PLS ser um instrumento mais completo,

Em 1/2, foram entregues brinquedos e material escolar aos
filhos de terceirizados

A Associação Repartir recebeu, em 16/2, o material escolar
arrecadado durante a Campanha Volta às Aulas
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Campanha Abril Verde homenageou vitimas de acidente de
trabalho no dia 26/4

A Semana do Meio Ambiente 2018 teve início em 4/6

O 2º Seminário de Prevenção de Acidentes e Doenças do
Trabalho foi realizado em 26/4

Mais uma ação do programa JT de Portas Abertas foi realizada
em 14/11

Em 15/5, mais uma ação do programa JT de Portas Abertas
recebeu 40 estudantes da Unisuam

Prevenção de assédio moral em bancos foi tema de ato
público no dia 28/11
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Coordenadoria de Saúde
(CSAD)
A CSAD tem como principais atribuições
realizar perícias médicas, prestar
atendimentos às urgências médicas,
estabelecer metas gerais de promoção da
saúde no TRT/RJ, além de administrar os
benefícios concedidos por lei.
Com a entrada em vigor da Resolução
Administrativa nº 22/2018, do Órgão
Especial do TRT/RJ, toda a estrutura
da CSAD foi deslocada da Secretaria de
Gestão de Pessoas (SGP), vinculada à
Diretoria-Geral, para a Presidência. Tal
alteração administrativa foi efetivada
na data de 14 de setembro de 2018, em
virtude do prazo estabelecido no artigo 56
do referido normativo.
1.

novas unidades judiciárias (Fase 1 do
Projeto) e revisitadas outras 36 unidades
(Fase 4 do Projeto).
1.2. Reativação e ampliação do Programa
de Ginástica Laboral e Blitz postural nas
unidades judiciárias do TRT/RJ (PE-23)
A reativação do referido programa,
suspenso
em
2017
devido
ao
contingenciamento orçamentário, foi
deliberada na II RAE 2018.
Está prevista a ampliação do programa
de ginástica laboral existente nas Varas
do Trabalho da capital para as Varas do
Trabalho do interior, acrescentandose, além da atividade física orientada
durante o horário do expediente, o
serviço de Blitz Postural, que consiste
no aconselhamento individual e ajustes
ergonômicos necessários. Encontra-se em
andamento procedimento de contratação
para a execução dos serviços por empresa
especializada, tramitando no Processo
Administrativo Proad nº 3268/2018.

Principais realizações

1.1. Adequação ergonômica nas
unidades judiciárias (PE-26)
O projeto em tela - que envolve visita
às unidades judiciárias, disseminando
a abordagem ergonômica por meio de
aulas expositivas, avaliando os postos
e o ambiente de trabalho, e mapeando
carências ergonômicas e suas soluções
- teve continuidade em 2018, estando
previsto o seu encerramento para
dezembro de 2020.
Em 2018, foram realizadas visitas a 28

1.3. Implantação do plano de saúde Amil
Dental da ANAJUSTRA
O plano de saúde Amil Dental, acessível
aos servidores e magistrados, bem como
aos seus dependentes e pensionistas,
no contexto do convênio mantido pelo
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TRT/RJ com a Associação Nacional
dos Servidores da Justiça do Trabalho
(Anajustra), foi implantado a partir de 1º
de agosto.

1.6. Aquisição de Materiais Médicos e
Hospitalares
Foi concluída no mês de dezembro de
2018, a aquisição de materiais médicohospitalares de uso da CSAD, inclusive
medicamentos e itens destinados
aos atendimentos de emergência. O
procedimento tramitou no processo
PROAD nº 6845/2018.

1.4. Prorrogação do Contrato de
Assistência à Saúde com a Unimed
Seguros Saúde S.A.
O contrato de assistência à saúde
para os servidores, magistrados e seus
dependentes e pensionistas estatutários,
com a empresa Unimed Seguros Saúde
S.A., cuja vigência inicial se deu em 1º
de setembro de 2016, foi prorrogado por
trinta meses, até 31/8/2021.

1.7. Eventos Realizados em 2018
A CSAD promoveu, entre os dias 15
e 18 de outubro, seu evento anual de
Promoção de Saúde e Qualidade de Vida,
organizado por sua Divisão de Promoção
de Saúde (DPROS) e com o apoio da
CDIS, cujo tema foi “Conscientização
sobre Transtornos Alimentares, Excesso
de Peso e Obesidade”.
No dia 28 de novembro, realizou-se
no Fórum Lavradio o evento inédito
“TRT 1ª Região no Enfrentamento à
Violência Contra a Mulher”, em parceria
com a Secretaria de Estado de Direitos
Humanos e Políticas para Mulheres e
Idosos, do Governo do Estado do Rio de
Janeiro, com o Conselho Estadual dos
Direitos da Mulher (Cedim/RJ) e com a
Escola de Administração Financeira do
Rioprevidência.

1.5. Adequação da Equipe de Fiscalização
e Gestão dos Contratos da Área de Saúde
e Revisão da Portaria de Delegação de
Competências
Em
virtude
da
reestruturação
administrativa implementada pela Resolução
Administrativa nº 22/2018 - que deslocou a
estrutura da CSAD da SGP para a SecretariaGeral da Presidência -, houve a necessidade
de revisão da equipe de fiscais ou gestores dos
contratos e convênios sob a responsabilidade
da área de saúde, com a edição de novas
portarias designatórias. Também em virtude
da reestruturação administrativa, a Portaria
nº 20/2017 da Presidência do TRT/RJ foi
alterada pela Portaria nº 162/2018, a fim de
que os requerimentos da CSAD /Diben, que
eram deferidos pelo Diretor da Secretaria
de Gestão de Pessoas por delegação de
competência da Presidência, passassem para
a responsabilidade do Secretário-Geral da
Presidência.

1.8. Participações em Comissões
Em 2018, a CSAD passou a ter
representação na Comissão Permanente
de Acessibilidade e Inclusão (Portaria
nº 168/2018), assim como na Comissão
de Gestão do Teletrabalho (Portaria nº
132/2018).
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1.9. Reavaliação das Concessões de
Horário Especial
A CSAD, por intermédio de sua Divisão
de Atendimento Pericial (Diper) procedeu
à reavaliação, em um prazo de 180 dias,
de todos os casos de concessão de horário
especial no âmbito do TRT/RJ, cumprindo
determinação expressa do artigo 13 do
Ato nº 78/2018, editado pela Presidência
deste Regional.

1.12. Programa de Prevenção de Riscos
Ambientais (PPRA)
Visando ao cumprimento dos ditames
da Resolução CSJT nº 141/2014, a
CSAD realizou, com o apoio da SGP
e posteriormente da Secretaria-Geral
da Presidência, o acompanhamento do
atendimento das medidas corretivas
recomendadas no contexto do último
Programa de Prevenção de Riscos
Ambientais (PPRA), realizado entre 2015
e 2016 no TRT/RJ, mediante contratação
de serviços (acompanhamento no Proad nº
1265/2017). Em 22/10/2016 foi solicitada
à Diretoria-Geral (DG) a continuidade,
pelas secretarias que lhe são subordinadas,
das medidas necessárias à eliminação das
não conformidades detectadas no último
programa realizado, a fim de que este
Tribunal possa planejar a contratação de
novo PPRA.

1.10. Exames Admissionais
Devido à reestruturação administrativa
do TRT/RJ, promovida pela Resolução
Administrativa nº 22/2018, foram
realizados exames admissionais em todos
os servidores nomeados para o exercício
de cargos em comissão correspondentes
às novas unidades instituídas pelo
referido normativo, bem como dos
servidores que passaram a exercer cargo
comissionado em outra unidade. Também
foram realizados exames admissionais dos
servidores nomeados para cargos efetivos
correspondentes aos concursos vigentes
para provimentos de cargos do TRT/RJ.

1.13
Estudos
Realizados
e
Aprimoramentos de Processos de Trabalho
Em cumprimento à determinação da
Presidência do TRT/RJ, a CSAD iniciou
estudo destinado ao aprimoramento do
agendamento de perícias médicas (Proad
nº 19266/2018). Também está sendo
desenvolvido estudo, com o apoio da
Secretaria-Geral da Presidência (Proad
nº 15207/2018), destinado a propor uma
Política de Saúde a ser implementada
no TRT/RJ, alinhada com a Politica de
Atenção Integral à Saúde de Magistrados e
Servidores do Poder Judiciário, instituída
pela Resolução nº 207/2015 do CNJ.
Outro estudo realizado pela CSAD diz

1.11. Ergonomia e Teletrabalho
A Dpros/Csad, juntamente com a
Esacs/RJ, realizou planejamento para
cumprimento dos dispositivos do Ato nº
177/2018 da Presidência, que regulamenta
o teletrabalho no âmbito do TRT/RJ,
visando à capacitação dos servidores que
atuam nessa modalidade de trabalho,
com amplo conteúdo dos aspectos
ergonômicos que devem ser observados
pelos servidores.
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respeito à adequação do Ato nº 102/2008
da Presidência, que regulamenta as
licenças para tratamento de saúde à novel
Resolução nº 230/2018 do CSJT, que
entrará em vigor em junho de 2019, e que
introduz nova disciplina da matéria no
âmbito de toda a Justiça do Trabalho.

1.17. Atendimentos psicológicos
Foram realizados 82 atendimentos
psicológicos a magistrados e servidores,
visando ao restabelecimento emocional
e aos encaminhamentos necessários.
Ressalta-se que os referidos atendimentos
foram contabilizados a partir de julho
de 2018, quando a psicológa Leana
Gregório Fagundes foi lotada na Divisão
de Promoção de Saúde – Portaria SEP nº
907/2018.

1.14. Digitalização de Prontuários
Médicos e de outros documentos da área
de Saúde e Benefícios
A CSAD, com o apoio da SecretariaGeral da Presidência, realizou tratativas
com a SGP visando à inclusão de
prontuários médicos físicos e de outros
documentos a serem digitalizados no
escopo de uma contratação que está sendo
planejada pela área de gestão de pessoas,
e que pretende promover a digitalização,
dentre outros documentos, dos processos
físicos e dos assentamentos funcionais de
servidores e magistrados do TRT/RJ.

1.18. Atendimentos sociais (Diper e
Dpros)
Foram realizados 626 atendimentos
sociais individuais e/ou familiares, para
embasamento de decisões organizacionais
relativas à garantia de direitos.
1.19. Acompanhamento e avaliação de
Pessoas com Deficiência
Foram realizados acompanhamentos e
avaliações de 40 servidores, no âmbito da
Comissão Multidisciplinar de Avaliação
e Acompanhamento de Pessoas com
Deficiência.

1.15. Nova Versão do Prontuário
Eletrônico
A nova versão 0.7.5 do sistema de
Prontuários Médicos, que entrará em
produção a partir do mês de janeiro de
2019, foi testada e aprovada pela chefia
da Diper/ CSAD.
1.16. Orientações ergonômicas em
postos de trabalho por solicitação
Foram realizadas 71 visitas para
adequação ergonômica pontual a
determinados postos de trabalho, de
acordo com a demanda do próprio servidor
ou da unidade.
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Evento “TRT 1ª Região no enfrentamento à violência contra a
mulher” foi realizado no dia 28/11

O evento “Conscientização sobre transtornos alimentares,
excesso de peso e obesidade” foi realizado de 15 a 18/10
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Assessoria de Cerimonial e
Eventos (ACE)
A Assessoria de Cerimonial e Eventos
(ACE), do Gabinete da Presidência, tem
as seguintes atribuições:
- planejar, divulgar, operacionalizar
e supervisionar solenidades e eventos
institucionais, incluindo prestação de
contas;
- coordenar a recepção de visitantes
e servidores e atuar na recepção e no
acompanhamento de autoridades em
visita ao Tribunal Regional do Trabalho
da 1ª Região (TRT/RJ);
- participar da definição de cursos,
seminários, encontros de dirigentes,
pesquisas e outras atividades relacionadas
à sua área de competência;
- acompanhar, quando solicitada,
o presidente, ou seu representante, em
visitas, recepções, solenidades e eventos
de que participe como convidado,

colaborando, no que couber, na sua
organização;
- orientar e supervisionar a
expedição de convites, a decoração e
o serviço de refeições nas cerimônias,
solenidades e eventos em geral em que
o TRT/RJ seja anfitrião, assegurando a
observância do cerimonial e da ordem de
precedência;
- providenciar transporte, passagens
aéreas nacionais e internacionais para
magistrados e servidores do TRT/RJ e
convidados de outros órgãos; e
- agendar e organizar o uso dos
auditórios do TRT/RJ para eventos.
1. Ações Implementadas
1.1. Posses

EVENTO

DATA

Solenidade de Ratificação de Posse dos Desembargadores Jorge 30 de agosto, às 16h
Orlando Sereno Ramos e Maria Helena Mota
Solenidade de Ratificação de Posse do Desembargador Eduardo 29 de novembro, às16h
Henrique Raymundo von Adamovich
Solenidade de Ratificação de Compromisso e Posse da Excelentíssima 13 de dezembro, às 11h
Magistrada Renata Orvita Leconte de Souza, no cargo de Juíza Titular
de Vara do Trabalho
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1.2. Diversos
EVENTO

DATA

Apoio ao VII Fórum de Gestão Judiciária promovido pela EJ1 do TRT/RJ 17, 18 e 19 de janeiro, das 9h
às 17h30
Seminário de Erradicação do Trabalho Infantil

29 de janeiro, às 8h

Solenidade de inauguração do Centro Judiciário de Métodos Consensuais 1º de fevereiro, às 10h
de Solução de Disputas da Capital (Cejusc)
Solenidade de Assinatura do Termo de Aquisição dos Fóruns das Ruas 2 de fevereiro, às 11h
do Lavradio, Gomes Freire e de Nova Iguaçu
Solenidade de entrega do Certificado de Mérito do Projeto Fazer Melhor 1º de março, às 15h
aos Municípios de Japeri e Paraty, por conta da quitação de todos os
precatórios pendentes
Homenagem à Deputada Federal Rosângela Gomes no Fórum 2 de março, às 14h
Trabalhista de Nova Iguaçu
Apoio à realização de palestra da Seção de Desenvolvimento, 8 de março, a partir das 9h
Capacitação e Gestão de Desempenho da Superintendência Regional
da Receita Federal – 7ª Região Fiscal
Solenidade de Descerramento do Quadro da Corregedora do TRT/RJ, 15 de março, às 16h
biênio 2015-2017
Apoio ao curso “Reforma Trabalhista e Direito Processual”,
pela EJ1

promovido 16 de março, 12 de abril e 18
de maio, das 9h às 12h

Inauguração do Posto de Atendimento Biométrico do Tribunal Regional 20 de março, às 12h
Eleitoral – TRE/RJ, no Fórum Trabalhista da Rua do Lavradio, para o
cadastramento biométrico de magistrados, servidores, terceirizados e
do público em geral
Apoio ao “Seminário Internacional “O Direito do Trabalho em 22 de março, das 14h às 17h e
Transformação: Um Confronto Ítalo-Brasileiro”, promovido pela EJ1
23 de março, das 9h30 às 18h
Apoio ao evento conjunto TRT/RJ-MPT1-MTE – Palestras sobre o 6 de abril, a partir das 8h
e-Social
Lançamento do Livro Eletrônico “Vivendo o trabalho subalterno: as 16 de abril, às 15h
experiências de doze magistrados”
Apoio à “Audiência Pública” do MTE/SRTE-RJ

24 de abril, das 12h às 14h

“2º Seminário de Prevenção de Acidentes e Doenças do Trabalho” – 26 de abril, das 8h às 17h
TRT/RJ (CDIS) e PRT1
Evento “Método Adequado de Pacificação” – EJ1/CMATRA

4 de maio, das 9h às 12h

Aposição da Comenda da Ordem do Mérito Judiciário do Trabalho, 10 de maio, às 9h
no Grau Grã-Cruz, ao Excelentíssimo Procurador-Geral do Trabalho
Ronaldo Curado Fleury.
Apoio à Audiência Pública do MPT-RJ (PRT1) – “Acessibilidade e Inclusão 16 de maio, das 13h às 17h
no Trabalho de Pessoas com Deficiência e Beneficiários Reabilitados”
Solenidade de abertura da “4ª Semana Nacional de Conciliação” – na 21 de maio, às 10h
sede do Cejusc-Cap
Aposição das Comendas da Ordem do Mérito Judiciário do Trabalho, 23 de maio, às 11h30
no Grau Grande Oficial, aos Excelentíssimos Contra-Almirante Sérgio
Fernando de Amaral Chaves Júnior e Brigadeiro do Ar Douglas Arthur
Fernandes Júnior.
Apoio à “Semana do Meio Ambiente” – CDIS no Fórum da Rua do 4 de junho, das 14h às 16h e 5
Lavradio e na sala 4 da EJ1
de junho, das 14h às 15h

80

Audiência Pública realizada pela EJ1

8 de junho, das 9h às 13h

Solenidade de premiação da Quarta Semana Nacional de Conciliação 19 de junho, às 14h
Trabalhista
“Apoio ao 3º Ciclo de Palestras da SGJ para diretores de Secretaria de 26 de junho, das 9h às 17h
Vara do Trabalho” – SGJ
Audiência Pública – “Incidentes de Resolução de Demandas Repetitivas” 20 de julho, a partir das 9h
– Desembargadoras Giselle Bondim e Carina Rodrigues Bicalho
I Fórum de Acessibilidade e Inclusão Social – Cdis e Comissão 20 de julho, das 9h às 18h
Permanente de Acessibilidade e Inclusão
Reunião da SGJ com a área judiciária do TRT/RJ

25 e 26 de julho, das 10h às
18h

Comitê Regional de Segundo Grau do Programa Trabalho Seguro, 27 de julho, das 9h às 17h
SRTE/RJ, CDIS – “Dia Nacional de Prevenção de Acidentes do Trabalho”
Seminário “Desafios na Proteção dos Direitos Sociais nas Relações de 2 de agosto, a partir das 15h e
Trabalho no Brasil e no Direito Comparado” – Amatra1, EJ1, OAB/RJ, 3 de agosto, das 9h às 18h
PRT1 Atividades do Programa Nacional de Combate ao Trabalho Infantil e de 17 de agosto, das 9h às 16h
Estímulo à Aprendizagem – Desembargador José Luís Campos Xavier,
Gestor Regional de Segundo Grau do Programa Nacional de Combate
ao Trabalho Infantil e de Estímulo à Aprendizagem
SRTE/RJ – Solenidade de apresentação dos resultados dos Projetos 20 de agosto, das 12h às 18h
Internos
e 21 de agosto, das 8h às 13h
Atividades do Programa Nacional de Combate ao Trabalho Infantil e de 28 de agosto, das 9h às 18h
Estímulo à Aprendizagem – Desembargador José Luís Campos Xavier,
Gestor Regional de Segundo Grau do Programa Nacional de Combate
ao Trabalho Infantil e de Estímulo à Aprendizagem
Apoio para a apresentação do tutorial pela Direm/SST e pela Cpid a 3 de setembro, a partir das 9h
respeito da nova ferramenta de inventário Eletrônico
e 4 de setembro, a partir das
14h
Apoio à “Audiência Pública sobre inclusão de negros e negras no 13 de setembro, das 9h às 14h
mercado de trabalho, nas redes de televisão” – MPT - Procurador-Chefe
Fabio Goulart Villela
Fotografia da Corte para Livro de Memória Patrimonial do TRT/RJ

13 de setembro, das 13h às
14h

Apoio à Visitação do Ministro do Trabalho, Sr. Caio Luiz de Almeida 13 de setembro, às 14h
Vieira de Mello.
Abertura da Semana Nacional de Execução – Auditório do Fórum 17 de setembro, a partir das
Lavradio – 10º andar
14h
I Encontro Carioca de Adolescentes pela Prevenção e Erradicação do 26 de setembro, das 8h às 17h
Trabalho Infantil (Ecapeti).
Secretaria-Geral Judiciária – Palestra com o presidente da Funpresp- 27 de setembro, das 9h às 17h
Jud para magistrados e servidores
Apoio ao Seminário Internacional e XXXII Encontro dos Magistrados do 8 e 9 de outubro, das 9h às
Trabalho – XXXII Enamat
17h
Acompanhamento ao presidente do TRT/RJ ao Fórum de Cabo Frio

8 de outubro, às 8h

Inauguração das Novas Instalações da Ouvidoria do TRT/RJ

10 de outubro, às 16h
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Recepção, pela vice-presidente do TRT/RJ, Desembargadora Rosana 24 de outubro, às 16h
Salim Villela Travesedo e pelo senhor Marcos José França Ribeiro,
presidente do Comitê Olímpico do Tribunal, à Seleção Olímpica do TRT/
RJ, pela sua 6ª colocação na Olimpíada Nacional da Justiça do Trabalho
em Blumenau-Santa Catarina
Palestra do Prefeito da Cidade do Rio de Janeiro ao Chefe da Casa Civil,
aos Secretários Municipais e Desembargadores integrantes da Sedic,
sobre projeto da Prefeitura do Rio para a viabilização de acordo em
dissídio coletivo com os servidores da Secretaria Municipal de Saúde.

31 de outubro, às 16h

Apoio à Cora para a recepção de candidatos aprovados em concurso
para a entrega de documentos

7, 8 e 30 de novembro,
das 8h às 17h

Acompanhamento ao presidente do TRT/RJ à Associação Comercial do 9 de novembro
Rio de Janeiro para a Palestra sobre Reforma Trabalhista
Apoio ao Seminário Internacional “A Justiça do Trabalho nas Américas”, 26 e 27 de novembro,
promovido pela EJ1.
das 9h às 17h
Apoio ao “Ato Público sobre Assédio Moral nas Instituições Bancárias: 28 de novembro, das 13h às
debater para avançar na prevenção” – CDIS
18h
Posse de novos servidores do TRT/RJ

30 de novembro, a partir das
11h

Apoio à aula de encerramento do ano letivo da EJ1-

3 de dezembro, das 10h às
12h

“Mediação e Direito Desportivo”.

Apoio à realização do Workshop “Mindfulness – Atenção Plena: 4 de dezembro, das 8h às 18h
Treinamento de desenvolvimento de habilidades sócio-emocionais no
trabalho”.
Lançamento do livro – EVOLUÇÃO HISTÓRICA E PATRIMONIAL DO 13 de dezembro, às 16h
TRT1, da Presidência do TRT/RJ
Recepção ao Governador eleito do Estado do Rio de Janeiro Wilson 17 de dezembro, às 15h
Witzel
Apoio à posse da Nova Administração da ASJTRIO

17 de dezembro, às 15h

1.3. Inaugurações
EVENTO

DATA

Solenidade de inauguração das novas instalações da VT/Macaé

22 de janeiro, às 12h

Solenidade de inauguração do Fórum Provisório de Itaboraí

1º de outubro, às 15h

Solenidade de Inauguração das novas instalações da Ouvidoria

10 de outubro, às 16h

Solenidade de inauguração da nova sede do Fórum de Queimados

4 de novembro, às 11h
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1.4. Quantitativo de passagens aéreas/gastos no ano de 2018 preparado pela Seção de
Viagens (Secvia), subordinada à ACE

VALORES GASTOS COM PASSAGENS - 2018
MÊS

Nº PASSAGENS

VALOR (R$)

Janeiro

22

16.825,33

1

Fevereiro

23

19.089,52

1

Março

43

17.404,05

0

Abril

33

9.476,36

1

Maio

76

35.128,80

1

Junho

36

17.252,34

1

Julho

56

31.999,39

0

Agosto

74

82.538,80

0

Setembro

37

26.050,67

0

Outubro

33

22.832,63

1

Novembro

38

24.472,55

0

Dezembro

22

14.984,59

1

TOTAL

493

303.070,44

7

83

CANC / ALTER
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Assessoria de Imprensa e
Comunicação Social (AIC)
Durante o ano de 2018, a Assessoria
de Imprensa e Comunicação Social (AIC)
pautou sua atuação no atendimento às
demandas de comunicação do Tribunal
Regional do Trabalho (TRT/RJ), em
consonância com a Política Nacional
de Comunicação Social, instituída pela
Resolução nº 80, de 21 de junho de
2011, do Conselho Superior da Justiça
do Trabalho (CSJT) e a Resolução nº 85,
de 8 de setembro de 2009, do Conselho
Nacional de Justiça (CNJ), que dispõem
sobre a Comunicação Social no Poder
Judiciário.
Uma das novidades implementadas pela
AIC nesse ano foi o lançamento de um
novo veículo de comunicação interna:
a newsletter “De olho na Primeira”. O
boletim informativo eletrônico possui
periodicidade mensal e é enviado por
e-mail a todos os magistrados e servidores
do TRT/RJ. O projeto da newsletter foi
elaborado pela AIC e aprovado pela
Presidência do Tribunal, tendo a sua
produção iniciado no mês de abril. Até
dezembro, foram feitas nove edições.
A “De olho na Primeira” foi criada
com o objetivo de agregar valor à
comunicação interna, se tornando um
importante canal para alcançar outros
propósitos, além de meramente informar.
Visava-se, sobretudo, à valorização de

magistrados e servidores, bem como à
melhoria do clima organizacional. Com o
lançamento da newsletter, a AIC passou
a receber feedbacks e manifestações do
nosso público interno - como sugestões de
pauta e de personagens para as matérias
-, interações que ocorriam em número
ínfimo.
A contratação de uma ferramenta de
e-mail marketing, que permite o disparo
de mensagens em massa e fornece
diversos relatórios estatísticos, contribuiu
para a implementação do projeto, que
continuará no ano de 2019.
Outras ações executadas pela AIC ao
longo do ano foram:
Livro sobre memória e patrimônio – A
Assessoria fez parte da equipe responsável
pela elaboração do livro “TRT 1ª Região:
História & Patrimônio | 1941-2018”, sob
a coordenação da Presidência do TRT/
RJ. Lançada no dia 13/12/18, na última
sessão do Tribunal Pleno de 2018, a
publicação conta a história da evolução
patrimonial do Regional. Começa pelo
ano de 1941, quando foi instalada a
Justiça do Trabalho; passa por 1946, ano
em que esta Justiça Especializada passou
a integrar o Poder Judiciário, ocasião
em que TRT/RJ contava com apenas 14
Juntas de Conciliação e Julgamento e
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ocupava pequenas instalações na Rua
Nilo Peçanha; e chega aos dias atuais, em
que as unidades da Justiça do Trabalho
fluminense – 146 Varas do Trabalho, além
dos Postos Avançados – estão distribuídas
em 31 municípios do estado. A confecção
do livro foi motivada pela importância
do resgate e registro da memória
institucional. O projeto visa a traçar um
histórico que retrate as ações e progressos
que conferiram ao TRT/RJ o status de um
dos maiores tribunais trabalhistas do país.
Partindo dessa premissa, a publicação
representa mais uma obra que passará a
integrar o acervo histórico do Regional
fluminense, o primeiro dos tribunais
trabalhistas do país, cuja história se
funde com a própria história da Justiça
do Trabalho. Para esse trabalho, a AIC
colaborou com a redação e revisão de
textos, seleção de fotografias, além de ter
coordenado e realizado outros registros
fotográficos específicos para a obra.

e-mails pelo serviço “push”; posts no
Facebook; parcerias com instituições para
a publicação de notícias sobre a migração,
entre outras.
Revista institucional – O projeto
iniciado em 2017 teve continuidade com
a produção de três novas edições da “TRT
Rio em Revista”. A revista institucional,
com periodicidade quadrimestral, foi
criada visando a estreitar o canal de
comunicação do Regional fluminense
com a sociedade e vai ao encontro da
Resolução nº 85 do CNJ, que estabelece
como um dos objetivos fundamentais
das áreas de Comunicação do Poder
Judiciário dar amplo conhecimento à
sociedade de suas políticas e programas.
Em 2018, a AIC promoveu uma revisão da
lista de destinatários da revista, visando a
atingir maior quantidade de advogados e
a ampliar a divulgação das ações do TRT/
RJ para além dos muros da instituição.
Mediante aprovação do Conselho
Editorial, a AIC também promoveu
mudanças no projeto editorial da
publicação, com o lançamento de duas
novas seções: “Opinião”, que substituiu
a seção “Artigo”, de forma a tornar mais
dinâmica e interessante a apresentação
do ponto de vista de especialistas sobre
determinado assunto (para a nova seção,
são convidados dois especialistas para
exporem suas opiniões sobre determinado
tema, em um texto mais objetivo e
conciso); e “Por dentro do trabalho”, que
tem o objetivo de expor as peculiaridades
das diversas profissões brasileiras.

Plano de comunicação para as ações
de implantação do CLE (migração de
processos) - Por demanda do Comitê
para Migração dos Processos Físicos
para o Processo Judicial Eletrônico PJe (CMPFPJe), a AIC elaborou um
plano de comunicação para divulgação
e maior visibilidade dos procedimentos
de migração de processos, bem como de
conteúdos que são importantes para os
operadores do Direito. O plano incluiu
diversas ações de comunicação, como
matérias no portal; a criação de um
tópico de dúvidas frequentes; envio de
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Informe PJe – Em 2018, foram
produzidas três edições do informativo
digital concebido e elaborado pela
AIC para estender aos usuários do PJe
informações sobre o sistema: novidades,
dicas, esclarecimentos e comunicados
formulados pelo Comitê Gestor Regional
do PJe. A publicação é disponibilizada na
página do PJe, no site do TRT/RJ.

de atividades e eventos; divulgar artigos,
atos, portarias, decisões e projetos de
interesse público, entre outras.
Algumas dessas atividades são objetos
de acompanhamento quantitativo ao
longo do ano, como se observa a seguir:
Matérias no portal e na intranet:
Durante o ano, foram publicadas, no site
do TRT/RJ, 477 notícias e, na intranet,
366 notícias, números superiores aos
registrados em 2017. Destacam-se as
notícias relativas ao atingimento das
principais metas da Administração do
biênio 2017-2019, como as aquisições
de imóveis, tendo como consequência a
redução dos aluguéis e a otimização do
orçamento público, além da priorização
do primeiro grau de jurisdição, por meio
da implementação de diversos projetos
para melhorar as condições de trabalho
de magistrados e servidores da primeira
instância e, ao mesmo tempo, aperfeiçoar
a prestação jurisdicional.

Divulgação das ações sobre o PJe –
Norteada pelos princípios da transparência
e do interesse público, a AIC tem prestado
relevante papel de informar sobre as
novidades relacionadas ao sistema PJe
nos diversos canais de comunicação da
instituição, como site, intranet e redes
sociais. Algumas matérias que, em razão
de sua importância, precisam ter o seu
alcance ampliado, são encaminhadas
para a Assessoria de Imprensa da OAB/
RJ, que as reproduz na íntegra no site da
instituição, citando devidamente a fonte
(AIC / TRT/RJ).
Além dessas novas atividades, a
AIC deu continuidade às atividades
ordinárias de comunicação institucional,
constantes do Manual de Atribuições do
Tribunal, que incluem: preparar pautas
de acompanhamento de atividades dos
vários setores do Tribunal, em particular
reuniões,
mudanças
tecnológicas,
alterações administrativas e avanços
gerenciais; acompanhar as atividades
do Tribunal Pleno e do Órgão Especial
em parceria com a respectiva secretaria;
apoiar as unidades administrativas e
judiciárias na divulgação interna e externa

Atendimento à imprensa: A AIC
realizou 139 atendimentos à imprensa no
ano de 2018. Algumas ações e decisões
do TRT/RJ tiveram grande repercussão
na mídia, como, por exemplo: os leilões
das distribuidoras de energia subsidiárias
da Eletrobras; o leilão do terreno onde
está instalado o Planetário da Gávea; a
ação trabalhista que discutia o vínculo de
emprego do jogador Gustavo Scarpa com o
time de futebol Fluminense; as audiências
de conciliação realizadas na Sedic,
envolvendo os dissídios coletivos de greve
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dos profissionais da saúde do município
do Rio de Janeiro e dos trabalhadores do
setor rodoviário; os processos trabalhistas
envolvendo a deputada federal Cristiane
Brasil, indicada para ocupar o cargo de
ministra do Trabalho.

campanha de incentivo à leitura (“Livro
leva eu”); orientações sobre o registro de
ponto por biometria; Semana Nacional
da Conciliação Trabalhista; Seminário
de Prevenção de Acidentes de Trabalho;
migração dos processos físicos para
eletrônicos (implantação do CLE); e
campanha “Volta às aulas”.

Redes sociais: Dando continuidade
ao trabalho nas redes sociais, a AIC
produziu conteúdo para as redes nas quais
o TRT/RJ possui perfil: Facebook, Twitter
e Flickr. Para o Facebook foram produzidos
198 posts, e a página do Tribunal concluiu
o ano de 2018 com 18.938 curtidas e
19.157 seguidores. No Twitter, foram
postados cerca de 190 tweets. No Flickr,
foram criados 29 álbuns com 623 fotos de
eventos realizados no Regional.

Boletins para a Rádio TST: Em
2018, foram gravados cinco boletins de
rádio sobre decisões judiciais do TRT/
RJ para o programa “Trabalho e Justiça”,
do Tribunal Superior do Trabalho (TST),
veiculado na Rádio Justiça (104.7 FM Brasília). O programa tem por objetivo
aproximar ainda mais o cidadão da Justiça
do Trabalho, exibindo as principais
decisões do TST e dos Tribunais Regionais
que foram destaque durante a semana.

Materiais gráficos: A AIC produziu
a arte de diversos produtos para divulgação
de eventos e ações das unidades do TRT/
RJ, como: processos seletivos de estágio;
Fórum Gestão Judiciária; evento alusivo
ao enfrentamento à violência contra a
mulher; workshop “Mindfulness”; ato
público “Assédio moral em instituições
bancárias – debater para avançar na
prevenção”; seminários internacionais da
Escola Judicial; evento de conscientização
sobre transtornos alimentares, excesso
de peso e obesidade; treinamento de
escape em Resende e Macaé; Semana
Nacional da Execução Trabalhista; Fórum
de Acessibilidade; campanha sobre o
combate ao Trabalho Infantil; campanha
de conscientização sobre a coleta seletiva
(“Jogue Limpo”); campanha do agasalho;

Seção “Destaques Jurídicos”: Foram
produzidas 69 matérias para essa seção,
que existe no portal do TRT/RJ desde 2011
e veicula matérias sobre decisões judiciais
relevantes ou de grande interesse dos
jurisdicionados. Os textos são produzidos
com base em acórdãos e/ou sentenças,
previamente selecionados pelos servidores
da Assessoria ou sugeridos pelos próprios
magistrados.
Atualização do portal: Uma vez que a
gestão de conteúdo do portal do TRT/RJ
é descentralizada, a atualização de alguns
de seus conteúdos cabe à AIC. Assim, ao
longo de 2018, a Assessoria atuou para
manter permanentemente atualizadas
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as páginas da agenda da Presidência e
da Corregedoria; do Plantão Judiciário;
de jurisdição e localização das Varas do
Trabalho (em relação aos juízes titulares
e diretores das VTs); e dos endereços e
telefones das unidades do Regional, entre
outras. Registre-se, ainda, o trabalho
de atualização das informações das
unidades administrativas, decorrente da
reestruturação da Diretoria-Geral e da
Secretaria-Geral Judiciária.
Contratos:
A
AIC
atuou
em
continuidade à gestão da rubrica
orçamentária “Comunicação e Divulgação
Institucional”, planejamento atividades
e gerenciando processos de contratação.
Foram executados, em 2018, contratos
relativos aos seguintes serviços: assinatura
de banco de imagens, clipping jornalístico,
e-mail marketing e revista institucional.
Relatório de Atividades: A AIC
é responsável pela coordenação da
produção deste Relatório de Atividades,
selecionando todas as fotos que serão
utilizadas, realizando a revisão ortográfica
dos textos produzidos pelas unidades
e organizando todo o conteúdo a ser
diagramado. Em 2018, pelo segundo ano
consecutivo, o relatório será apresentado
somente em versão eletrônica, sendo a
AIC responsável pela diagramação do
material.
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Capa das edições de abril, agosto e novembro da newsletter De Olho na Primeira

90

Capa das edições JAN-ABR, MAI-AGO e SET-DEZ da “TRT Rio em Revista”
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Assessoria Jurídica da
Presidência (AJU)
A Assessoria Jurídica (AJU) tem
por finalidade dar suporte jurídico à
Presidência na condução da gestão
administrativa deste Tribunal Regional
do Trabalho da 1ª Região (TRT/RJ), seja
nas matérias em que sua apreciação é
exigida por lei, seja quando o opinamento
é considerado pertinente.
As atribuições e o funcionamento
da unidade estão disciplinados no
Ato nº 27/2017, que determina que os
cargos em comissão sejam exercidos,
necessariamente, por bacharéis em
Direito.
O objeto de atuação da Assessoria
Jurídica estende-se às diversas áreas
do Direito, em especial Direito
Constitucional,
Administrativo,
Financeiro-Orçamentário,
Trabalhista,
Civil, Processual Civil, Previdenciário e
Tributário.
As funções de assessoramento jurídico
estiveram ao longo de 2018, quase em
sua totalidade, vinculadas a atividades de
naturezas distintas, a saber:
• Elaboração de pareceres em matéria
de contratação administrativa (conforme
determinação da Lei nº 8.666/1993);
• Elaboração de pareceres relativos a
questões de legislação de pessoal;
• Análise de minutas de atos
normativos;

• Emissão
de
pareceres
em
diversos estudos de natureza jurídicoadministrativa;
• Elaboração
de
minuta
de
informações em mandado de segurança
e no bojo de procedimentos de controle
administrativo perante o Conselho
Superior da Justiça do Trabalho (CSJT)
e o Conselho Nacional de Justiça (CNJ),
bem como de ofícios à Advocacia-Geral
da União.
Nesse período, além de um remanescente
de sete processos/expedientes recebidos
em 2017, foram protocolados na AJU
diversos processos administrativos e
expedientes.
Cabe ressaltar que é efetuada em todos
os processos administrativos uma análise
de prioridade com base em seu contexto/
conteúdo. São consideradas urgentes todas
as atividades de apoio à Advocacia-Geral
da União e as diretamente relacionadas às
ações judiciais e procedimentos perante
os Conselhos Superiores, uma vez que,
em regra, possuem prazos mais exíguos.
Destarte, 151 processos em 2018 tiveram
sua tramitação em caráter de urgência,
nos termos do procedimento fixado pela
Portaria nº 32/2007.
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1. Pareceres na área de contratação/
convênios e demais ajustes

aquisições em geral. Quanto aos termos
aditivos, em sua maioria, referiram-se
a hipóteses de alteração quantitativa do
objeto e a reajustes/repactuações do preço
contratado em serviços de prestação
continuada.

Em
matéria
de
contratações
administrativas, a AJU elaborou 845
pareceres/despachos. Estes envolviam
tanto a análise e a aprovação de minutas
de editais de licitação e de contratos
em suas diversas modalidades (pregão,
convite, tomada de preços e concorrência,
sendo vários os casos de aquisição na
sistemática de registro de preços), quanto
procedimentos de contratação direta,
por meio de inexigibilidade ou dispensa
de licitação. Também foram apreciadas
minutas de normativos internos, de
convênios, de acordos e de termos aditivos
a contratações vigentes.
Os temas sobre que versaram as
análises jurídicas compreenderam, em
apertada síntese, desde obras e serviços
de engenharia a serviços e aquisições
na área de tecnologia da informação;
serviços comuns ou especializados e

2. Pareceres da área de pessoal
Também foram apreciadas pela
Assessoria Jurídica questões afetas à
legislação de pessoal ativo, inativo e
pensionistas vinculados a este Tribunal.
Inserem-se nesse universo consultas
jurídicas, revisões de aposentadorias e
pensões, além do exame de procedimentos
administrativos voltados para a cobrança
de débitos e a análise jurídica de
normativos internos relativos à gestão de
pessoas.
Segue tabela detalhada relativa às
intervenções jurídicas de acordo com a
natureza do procedimento:

JAN

FEV

MAR

ABR

MAI

JUN

JUL

AGO

SET

OUT

NOV

DEZ

TOTAL

adesão ata

0

0

0

0

2

0

2

0

1

1

0

3

9

pregão

4

4

9

4

10

12

5

6

7

3

10

1

75

leilão

0

0

1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

2

dispensa
licitação

5

0

2

0

4

2

2

2

3

1

2

5

28

termo de
ajuste

2

0

2

0

0

0

0

0

0

0

1

0

5

tomada preço

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

1

termo aditivo

10

10

5

7

2

5

8

13

9

9

6

3
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inexigibilidade

1

4

2

9

9

5

4

5

8

5

3

1

56

concorrência

0

0

0

0

0

0

0

1

0

2

1

0

4

convênio

2

0

2

3

4

2

3

2

3

2

0

1

24

ação judicial

8

11

15

10

8

10

10

18

28

23

9

11

161

ratificações

15

15

12

18

16

22

17

14

26

9

25

17

206

pessoal

7

2

0

4

7

5

5

2

1

1

2

17

53

sindicâncias

2

2

4

0

1

5

2

2

3

2

0

1

24

normativos

0

2

1

2

0

0

2

2

0

0

0

0

9

93

consulta

2

0

0

6

2

0

0

0

0

1

1

0

12

estudo

0

0

1

0

2

0

0

1

1

0

1

1

7

locação/
cessão

2

1

0

2

3

2

2

1

0

0

0

0

13

penalidade

2

1

0

2

4

1

2

2

1

0

0

0

15

desfazimento

1

0

4

3

30

1

1

1

3

0

0

0

44

doação

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

recursos

2

1

0

0

1

0

2

1

0

0

0

0

7

TOTAL

66

53

60

70

108

73

67

73

94

59

61

61

845

A qualidade da atividade executada na
Assessoria Jurídica demanda a constante
participação de seus integrantes em cursos
diversos na área de licitação e contratos,
bem como em matéria de pessoal, visando
ao treinamento e ao aprimoramento nas
funções desempenhadas.
Considerando o rol de atividades
da AJU, foi necessário o seu regular
funcionamento no período do recesso
(20/12/2018 a 6/1/2019), em regime de
plantão.
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Escola de Administração e
Capacitação de Servidores
(Esacs)
A Escola de Administração e Capacitação
de Servidores (Esacs) do Tribunal
Regional do Trabalho da 1ª Região (TRT/
RJ) tem o papel precípuo de elaborar
e implementar o projeto de educação
continuada alinhado às estratégias do
Tribunal, visando à capacitação dos
servidores. Para tal, é utilizada, sempre
que possível, a instrutoria interna nas
ações pedagógicas realizadas, presenciais
e a distância, além de serem efetuadas
contratações de inscrições em cursos
abertos / fechados / in company.
Entre suas atribuições, podemos
destacar a promoção de treinamentos e
o desenvolvimento dos servidores deste
Tribunal, de forma contínua, em prol
da melhoria da qualidade da prestação
jurisdicional. Além disso, a Escola é um
instrumento de mudança de conceitos,
hábitos e atitudes, para a consolidação de
uma consciência ética e profissional dos
servidores, com o objetivo de valorizálos, capacitando-os para exercerem suas
funções de forma efetiva.
A Esacs também faz a gestão
orçamentária do programa de capacitação
de servidores (cursos externos, diárias,
passagens aéreas, gratificação por

atividade de instrutoria e ressarcimento
de despesas com transportes), bem como
coordena os programas de estágio para
estudantes de nível médio e superior,
objetivando a promoção da cidadania
e a melhor integração ao mercado de
trabalho.
Processa, também, os requerimentos
de adicional de qualificação, por meio
da análise das ações de capacitação
apresentadas pelos servidores, além de
acompanhar a promoção funcional dos
servidores. É ainda a Esacs que aplica as
avaliações de reação e de aplicação dos
cursos realizados, na busca da excelência
de seus serviços.
As avaliações de reação cumprem o papel
de reunir as opiniões dos alunos sobre
vários aspectos que cercam a execução
do curso. Elas foram desenvolvidas no
ambiente Moodle no ano de 2017, sendo
realizadas desde então com sucesso.
Já as avaliações de aplicação ocorrem
alguns meses após o término do curso,
para apurar a aplicabilidade específica dos
conhecimentos adquiridos no cotidiano
laboral do aluno. Os formulários dos
cursos de 2018 foram enviados via
plataforma Moodle, com customização
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desenvolvida pela Secretaria de Tecnologia
da Informação e Comunicação (STI), em
cooperação com a Esacs.
1.

Relacionamento
Interpessoal”
com
formato inovador, em EaD (ensino a
distânia); foram realizados também os
de “Gestão de Reuniões”, “Liderança
Construtiva” e “O Que Devemos Saber
Sobre Feedback?”, presenciais.
Para
suprir
as
demandas
da
Responsabilidade
Socioambiental
e
melhoria da qualidade de vida dos
servidores,
foram
implementadas
as seguintes ações de treinamento:
“Sustentabilidade e Responsabilidade
Socioambiental”, “Oficina de Combate
ao Estresse no Ambiente de Trabalho”,
“Interações Socioprofissionais e Relações
Hierárquicas”, “Aspectos Fundamentais do
Atendimento e Convivência com Pessoas
com Deficiência”, todas motivadoras e de
grande interesse por parte dos servidores.
A capacitação “Prática de Ergonomia e
Postura Corporal” também foi reformulada
e seu conteúdo atualizado.
Atendendo à solicitação da Corregedoria
deste Regional, foram promovidas diversas
turmas do treinamento “Ferramentas
de Execução Trabalhista”, em formato
repaginado.
Em Processo Judicial Eletrônico (PJe),
foram ministrados pela primeira vez,
em 2018, os cursos “PJe KZ 1º Grau” e
“PJe KZ 2º Grau” (para gabinetes), além
dos também inéditos “Direito Processual
Eletrônico” (conforme a normatização do
Tribunal Superior do Trabalho), “Produção
de Textos”, “PJe Básico para Servidores
Egressos da Área Administrativa”,
“Workshop Tópicos Avançados de Direito
Processual do Trabalho – Reforma

Principais realizações

1.1. Capacitação de servidores - Ações
e resultados
No decorrer de 2018, foram efetuadas
166 ações de treinamento nas mais diversas
áreas, com mais de 4.500 vagas ofertadas
nas ações pedagógicas promovidas.
Os eventos foram realizados com
instrutoria interna e externa (contratada).
No que se refere aos instrutores e tutores
internos, a Esacs realiza anualmente
processo seletivo interno que, em 2017
e 2018, angariou 23 novos integrantes
para o seu corpo docente. Observe-se
ainda que, para os cursos contratados, são
realizadas pesquisas prévias que poderão
resultar ou não em contratações. Em 2017,
foram realizadas 40 pesquisas de ações
pedagógicas, das quais 32 resultaram em
contratações de cursos. Em 2018, foram
realizadas 57 pesquisas pela Escola,
revertidas na contratação de 32 cursos.
As diversas atividades pedagógicas
realizadas no período foram previstas no
Plano Anual de Capacitação – PAC/2018,
para os servidores das áreas administrativa
e judiciária.
Ocorreram treinamentos inéditos,
com foco no suprimento das lacunas nas
competências gerenciais ou laborais. Para
o Projeto Estratégico Gestão de Pessoas
por Competência, criou-se o treinamento
“Aprimorando a Competência e o
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Trabalhista – Lei nº 13.467/2017”, e a
“Oficina Planilha de Custos, Pedidos de
Acréscimo e Supressão”.
No que tange à educação a distância,
tivemos um ano profícuo, com 30 ações
educativas nessa metodologia, perfazendo
um total de 1.500 vagas oferecidas. Tais
ações foram realizadas na plataforma
de aprendizagem virtual Moodle versão
3.1.4. Por meio da EaD foram oferecidas
as capacitações inéditas: “Precatório e
Requisição de Pequeno Valor”, “Licitações
e Contratos Administrativos (Tópicos
Especiais)”, “Licitações e Contratos
Administrativos (Questões Polêmicas)”,
“Gestão do Tempo” (gerencial), “Editor
de Texto LibreOffice Writer”, “Ética
das Profissões Jurídicas”, “Os Direitos
Humanos e a Sociedade Ocidental”,
“PJe-Calc” e “Planilha LibreOffice Calc –
Básico”.
Ademais, a Esacs promoveu a
participação de novos servidores em seu
Programa de Ambientação Funcional, bem
como a Reciclagem Anual dos Agentes de
Segurança.

direcionado aos diretores de Secretaria
das Varas do Trabalho, que atingiu a
meta pretendida, tendo a avaliação do
treinamento sido acima da expectativa. O
Comitê de Gestão Estratégica solicitou a
ampliação do Programa de Atualização de
Líderes para a área administrativa e para
as demais unidades da área Judiciária mas,
por diversas razões, a continuidade do
programa foi adiada pela Administração
deste TRT e o projeto encontra-se
suspenso.
PE 05 – Gestão de Pessoas por
Competências, com Foco nas Funções
de Natureza Gerencial – é um projeto da
Secretaria de Gestão de Pessoas (SGP),
com coparticipação da Esacs no que tange
à capacitação dos que foram avaliados por
seus subordinados e superiores no sistema
de Gestão de Pessoas. De acordo com os
resultados, a Esacs ofereceu cursos para
suprir as lacunas apontadas. O projeto foi
encerrado em dezembro de 2018.
PE 14 - Ampliação do Ensino a
Distância - O projeto objetivava propiciar
que mais servidores fossem capacitados
nas competências necessárias ao bom
desempenho de suas atividades, com
maior economia e eficiência tanto para
o servidor quanto para o Tribunal. Seus
resultados em 2018 foram registrados no
relatório de encerramento, que aconteceu
também em dezembro de 2018.

1.2. Projetos estratégicos (PEs)
PE 03 - Atualização de Líderes - previsto
no Planejamento Estratégico do TRT/RJ
no sexênio 2015/2020, dirigido a todos
os 146 diretores de Varas do Trabalho,
priorizando o 1º grau de jurisdição. Em 2016
foi realizado um treinamento de 32 horas,
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1.3. Servidores concluintes das ações de
treinamento
Ano

Total

2016

2.634

2017

3.380

2018

2.812

1.4. Gestão por competências
Como corresponsável pelo planejamento,
pelo desenvolvimento e pela promoção
das ações necessárias à implantação,
consolidação e manutenção da Política
de Gestão de Pessoas, a Esacs participou
da implantação do Projeto de Gestão por
Competências juntamente com a SGP.
Como resultado do trabalho desenvolvido,
foram entregues à SGP, no decorrer
de 2018, as matrizes de competências
da Secretaria de Administração de
Ativos Móveis (SAM), da Secretaria de
Administração de Contratos (SCO), da
Secretaria de Obras e Projetos (SOP) e da
Secretaria de Manutenção e Infraestrutura
Predial (SMI).

- Área administrativa
As
unidades
administrativas
disponibilizam vagas de estágio de nível
superior para diversos cursos.

Ano

Quantidade de
estagiários
(nível médio)

2016

124

2017

146

2018
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Quantidade
de
estagiários (nível superior)
Área judiciária

Área
admin.

1º Grau: 97
1º Grau: 146
2º Grau: 54
1º Grau: 193
2º Grau: 54

1.6. Adicional de qualificação
Em 2018, a Esacs registrou 3.013
certificados e diplomas, decorrentes de
ações de capacitação, graduação e pósgraduação, com os devidos requerimentos
para a percepção do adicional de
qualificação.
Com o Ato nº 66/2017, foi implantado
o requerimento eletrônico do adicional
de qualificação (AQ Virtual). Essa
nova ferramenta veio ao encontro da
necessidade de criar melhores condições de
gerenciamento e execução das atividades
inerentes ao adicional de qualificação.
A partir do advento do AQ Virtual,
os cursos de capacitação e/ou formação
acadêmica passaram a ser cadastrados
pelos servidores por meio do sistema
Ergon Online. Tal medida, além de conferir
maior agilidade aos procedimentos,
significou um avanço do TRT/RJ na área
da responsabilidade socioambiental, tendo
em vista que não há mais necessidade da
utilização de cópias físicas (papel).

1.5. Programa de estágio
O programa de estágio do TRT/RJ
oferta vagas para estágios de níveis médio
e superior.
- Área judiciária
Os estagiários de nível médio cumprem
o programa nas Varas do Trabalho.
Os estagiários de nível superior –
Direito - cumprem o programa nas Varas
do Trabalho e, desde outubro/2017, nos
Gabinetes.
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20
51

67

Cabe ressaltar que a Resolução
Administrativa nº 28/2016 estabeleceu
novos procedimentos acerca do adicional
de qualificação de servidores no âmbito
do TRT/RJ. Essa Resolução regulamentou
o adicional de qualificação (5% sobre o
vencimento básico) concedido a técnico
judiciário com diploma de graduação,
aumentando
significativamente
a
demanda de novos requerimentos.

99

Secretaria de Controle
Interno (SCI)
A Secretaria de Controle Interno (SCI)
do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª
Região (TRT/RJ) tem como principal
função prestar auxílio à Administração,
no sentido de avaliar os controles adotados
pelas unidades em relação aos objetivos dos
processos e aos riscos envolvidos. Dessa
forma, possibilita a melhora da qualidade
desses processos, a partir da identificação
das mudanças ou adaptações que possam
se fazer necessárias aos procedimentos
e rotinas desenvolvidos. Tal assessoria é
desenvolvida em razão de fiscalizações
periódicas das áreas contábil, financeira,
orçamentária, patrimonial e operacional,
bem como da avaliação dos resultados
no que diz respeito à eficiência, eficácia
e efetividade da gestão, de acordo com o
que preconiza o artigo 70 da Constituição
Federal de 1988.
Historicamente os controles internos,
no âmbito da Administração Pública,
foram instituídos por exigência legal,
tendo seu reconhecimento na vigência da
Lei nº 4.320/1964. A partir da Constituição
Federal de 1967, deu-se a obrigatoriedade
constitucional da instituição dos controles
em toda a Administração Pública, condição
esta ratificada na Constituição de 1988.
Assim, em virtude da atuação dos
controles internos, têm sido assegurados

nos atos da Administração os princípios da
legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade e eficiência, conforme regido
pelo ordenamento pátrio.
Vale ressaltar que o controle exercido
pela Secretaria de Controle Interno
não tem o condão de substituir a
Administração na execução de seus atos
de gestão, mas tão somente assessorá-la,
sob pena de descaracterizar a unidade em
sua real função, refletindo negativamente
na autonomia fiscalizadora que lhe deve
ser inerente.
Nesse sentido, por força do Ato nº
78/2010 da Presidência do TRT/RJ,
a SCI exerce a avaliação da gestão
administrativa, segundo um conjunto
de normativos específicos. Foram
estabelecidos os princípios e normas que
formam a base para o desenvolvimento
de suas atividades de fiscalização por
meio do Ato nº 10/2014 e do documento
denominado “Manual de Fiscalização”,
instituído originalmente pela OS-SCI
nº 4/2010, atualmente pela OS-SCI n°
8/2014, baixada por força do artigo 8º do
supracitado Ato.
Na busca pela excelência no desempenho
de suas atividades, a SCI vem atuando de
forma transparente, publicando no site
do Tribunal relatórios trimestrais, bem
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como o seu plano anual de atividades,
denominado Plano Anual de Auditoria,
de acesso ao público em geral. Também
realizou uma avaliação trimestral de seu
desempenho, por meio da análise gráfica
dos indicadores, que foram publicados
durante o ano na intranet, permitindo,
assim, o acesso por todas as unidades
deste Regional.
A adoção dos relatórios trimestrais a
partir de 2010 possibilitou à SCI realizar
um mapeamento da sua atuação junto à
gestão administrativa, com o objetivo de
elaborar diagnósticos organizacionais para
posterior orientação dos gestores quanto
à correção de eventuais impropriedades
e sugestões de melhoria no desempenho
das unidades/setores.
No decorrer de 2018, assim como
nos anos precedentes, a SCI pautou suas
ações nos critérios de risco, relevância,
materialidade e criticidade, definindo
suas prioridades de atuação conforme
o previsto no Plano Anual de Auditoria
(PAA-2018). O planejamento, idealizado
de acordo com o disposto nos normativos
do Tribunal de Contas da União (TCU) e
nas demandas antecedentes, permitiu que
fossem identificadas as não conformidades
existentes ao longo dos exercícios
e,
consequentemente,
possibilitou
que fossem feitas recomendações no
sentido de melhoria por meio de ações
corretivas pelas unidades que compõem a
Administração.
A publicação do PAA-2018 permitiu aos
gestores das unidades a identificação dos
tipos e quantidade de ações que seriam

desenvolvidas no período, bem como das
metas que a SCI se propôs a alcançar.
Ressalte-se que, no cumprimento de sua
missão - assegurar a regular gestão dos
recursos públicos com ênfase na avaliação
de resultados através de instrumentos de
controle e assessoramento -, a SCI analisou,
até o dia 30 de novembro de 2018, 3.385
processos administrativos de acordo com
as 40 ações previstas no PAA-2018, sendo
utilizadas as seguintes modalidades de
fiscalização: auditorias de conformidade,
auditorias operacionais, monitoramentos,
acompanhamentos
e
auditorias
coordenadas. Vale também registrar
que, no exercício em questão, a dotação
orçamentária do TRT/RJ foi de mais de
R$ 2 bilhões (Dotação orçamentária = R$
2.280.742.835,00; pagos até 17/12/2018 =
R$ 2.245.280.486,39. Fonte: SIAFI2018,
consultado em 17/12/2018).
Dentre as auditorias operacionais
realizadas no ano de 2018, pode-se
destacar o trabalho voltado para a
avaliação da eficácia do processo de gestão
de riscos de Tecnologia da Informação e
Comunicação (TIC), especialmente no que
diz respeito à segurança da informação,
aos serviços judiciais e/ou demais ativos
de TIC críticos, com fulcro nos ditames
da Estratégia Nacional de Tecnologia
da Informação e Comunicação do Poder
Judiciário (ENTIC-JUD), instituída pela
Resolução nº 211/2015 do Conselho
Nacional de Justiça (CNJ), e nas boas
práticas nacionais e internacionais.
É de se ressaltar, igualmente, a auditoria
operacional de avaliação dos controles
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internos aplicáveis à fiscalização de
obras, de inegável importância diante
das aquisições e reformas efetuadas pela
gestão do Tribunal no biênio 2017-2019,
atendendo também às recomendações dos
órgãos superiores de controle (TCU, CNJ e
Conselho Superior da Justiça do Trabalho)
no sentido de que as unidades de auditoria
interna atuassem avaliando a suficiência,
adequação e funcionamento dos sistemas
de controles internos, e ainda para propor
melhorias que contribuíssem para o
desenvolvimento e aprimoramento da
governança institucional. Em atendimento
a essas recomendações, o trabalho em
questão foi desenvolvido com vistas à
observação e à análise da adequação
dos controles internos administrativos
relativos à atividade fiscalizatória nas
obras contratadas, tanto no que concerne
à conformidade dos procedimentos quanto
ao atingimento da finalidade precípua das
respectivas contratações.
Quanto aos sistemas contábil e
financeiro, visando a subsidiar as decisões
administrativas conforme previsto no
inciso I, artigo 3º, do Ato nº 10/2014, foi
auditada a conformidade do Relatório de
Gestão Fiscal, com a análise de 100% dos
atos de gestão emitidos no exercício de
2018.
Na mesma esteira, auditou-se a
regularidade
dos
procedimentos
relacionados ao inventário anual de
patrimônio e almoxarifado, com base nas
disposições do Ato nº 3663/2000 deste
Tribunal.
Por fim, na área de pessoal, destacam-se

os pareceres emitidos quanto à exatidão e à
legalidade dos atos de admissão de pessoal
e dos de concessão de aposentadoria e de
pensão.
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Secretaria de
Desenvolvimento
Institucional (SDE)
1. Gestão estratégica

55/2014, aprovou o Plano Estratégico
2015-2020, sendo adotado, com apoio
técnico e operacional da Secretaria de
Desenvolvimento Institucional (SDE),
modelo participativo de monitoramento
dos objetivos estabelecidos, resumidos no
Mapa Estratégico abaixo.

1.1. Atuação da governança estratégica
participativa
O Órgão Especial do Tribunal Regional
do Trabalho da 1ª Região (TRT/RJ), por
meio da Resolução Administrativa nº
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Conforme
as
informações
pormenorizadas no site do TRT/RJ,
http://www.trt1.jus.br/web/guest/gestaoestrategica, a SDE promoveu, em 2018,
diversas ações de comunicação e análise
de desempenho, envolvendo magistrados,
servidores e representantes de outras
entidades, como, por exemplo:
• Três reuniões do Conselho de Gestão
de Estratégica (CGE) – presidido pelo
Desembargador do Trabalho Fernando
Antonio Zorzenon da Silva, presidente
do TRT/RJ, realizadas em 5/2/2018,
11/6/2018 e 31/10/2018;
• Duas reuniões do Comitê de
Efetividade na Prestação Jurisdicional
e de Conhecimento – presidido pelo
Desembargador do Trabalho José
Nascimento Araujo Netto, corregedor
do TRT/RJ, realizadas em 22/5/2018 e
23/10/2018;
• Duas reuniões do Comitê de
Governança de Tecnologia da Informação
e Comunicação – presidido pelo
Desembargador do Trabalho José Luís
Campos Xavier, realizadas em 15/5/2018
e 5/10/2018;
• Duas reuniões do Comitê Gestor
Local de Gestão de Pessoas – presidido
pelo Desembargador do Trabalho José
da Fonseca Martins Junior, realizadas em
8/5/2018 e 24/10/2018; e
• Disponibilização
mensal
de
relatórios de desempenho à Corregedoria
Regional e aos magistrados e servidores
envolvidos na Governança da Estratégia,
contendo, inclusive, o detalhamento dos
processos que ainda estavam pendentes,

por Meta Nacional, Vara do Trabalho ou
Desembargador relator, proporcionando
mais agilidade na solução de pendências.
Merece destaque, ainda, a implementação
do novo método de consulta e
acompanhamento das metas, desenvolvido
pela Coordenadoria de Estatística (Cest),
subordinada à SDE, com o software
estatístico “R” e seu pacote “Shiny”. A
ferramenta permite que magistrados e
servidores monitorem detalhadamente os
resultados de desempenho das unidades,
assim como planejem ações com base em
projeções quantitativas da movimentação
processual.
O acesso à nova solução gerencial pode
ser feito pelo link http://estatisticas.
trt1.jus.br/metascnj/ ou pela intranet,
no caminho Institucional/Secretaria da
Corregedoria/Página Principal > Links
Úteis > Acompanhamento Dinâmico das
Metas por Vara.
1.2. Gestão dos projetos estratégicos
Com base nas informações e
nos documentos consolidados pela
Coordenadoria de Gestão de Projetos
(COPJ), também ligada à Secretaria de
Desenvolvimento Institucional, o CGE
apreciou a situação dos projetos em
execução no TRT/RJ, restando deliberadas
as ações a serem executadas pelas unidades
administrativas no exercício.
Necessário destacar o encerramento
dos projetos estratégicos PE 05 – Gestão
de Pessoas por Competências, com foco
nas funções de natureza gerencial; e PE
14 – Ampliação da Educação a Distância
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na Esacs/RJ, que obtiveram os resultados
esperados.

Administração na promoção da melhoria
contínua dos serviços prestados, assim
como mensurar indicadores estratégicos
associados à satisfação de magistrados e
servidores, a SDE auxiliou tecnicamente
na elaboração de pesquisas de diversas
áreas como, por exemplo, a Pesquisa de
Clima Organizacional.
Merecem destaque, ainda, a pesquisa
e a participação da SDE na audiência
pública com os 10 maiores litigantes do
TRT/RJ, onde foram apresentados os
padrões de entrada e solução das ações
judiciais e os impactos na estrutura
da Justiça do Trabalho, obtendo como
retorno comprometimento de partes com
a solução rápida dos conflitos por meio de
conciliação.

1.3. Metas estratégicas nacionais e
regionais
Com base nos resultados apurados
e consolidados pela Cest, a SDE
disponibilizou, sempre nos prazos
estabelecidos pelo Conselho Nacional de
Justiça (CNJ) e pelo Conselho Superior
da Justiça do Trabalho (CSJT), todos os
dados mensais exigidos acerca das metas
nacionais do Poder Judiciário.
Também foram produzidos relatórios
gerenciais para o CGE e os Comitês
Temáticos – de Efetividade na Prestação
Jurisdicional e de Conhecimento, de
Governança de TIC, e o Gestor Local
de Gestão de Pessoas – contendo os
resultados alcançados nos indicadores e
objetivos estratégicos dos anos de 2017
e 2018, contribuindo para as tomadas de
decisão gerencial, tendo todo o material
sido disponibilizado em https://www.trt1.
jus.br/web/guest/pep-2015-2020.

2.
Transparência
institucionais

e

estatísticas

2.1. Selo de qualidade da gestão da
informação institucional
Mensalmente,
foram
levantados
e informados os indicadores de
produtividade individual dos magistrados
e das serventias do TRT/RJ, referentes
ao Módulo de Produtividade Mensal,
disponibilizado pelo CNJ no link www.
cnj.jus.br/pesquisas-judiciarias/modulode-produtividade-mensal.
Além disso, semestralmente, foram
apurados os dados relativos à litigiosidade
e aos recursos financeiros, físicos e
humanos, entre outros que subsidiam
os indicadores do relatório “Justiça em
Números”.

1.4. Pesquisas institucionais
Em alinhamento ao disposto na
Resolução nº 221/2016 do CNJ, realizouse consulta pública, por meio de enquete
eletrônica de preenchimento opcional,
para a manifestação de magistrados,
servidores, advogados, partes e entidades
de classe quanto às propostas de metas
da Justiça do Trabalho, ocorrendo
majoritária
concordância
com
as
propostas apresentadas para 2019.
Além disso, objetivando auxiliar a
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Em decorrência da excelência na
área de ciência de dados, o TRT/RJ foi
agraciado pelo CNJ com o Selo Ouro no
Prêmio Selo Justiça em Números, que
visa ao reconhecimento dos Tribunais
que investem na excelência da produção,
gestão, organização e disseminação
de suas informações administrativas e
processuais. Além do encaminhamento
adequado das informações ao CNJ, também
foram avaliados outros itens, tais como:
o nível de informatização do Tribunal;
o uso de relatórios estatísticos para o
planejamento estratégico; o cumprimento
de resoluções do CNJ alinhadas à gestão
da informação; e eficiência alcançada no
Índice de Produtividade Comparada da
Justiça (IPC-Jus).

da informação, assim como o seu rápido
acesso.
Além das atividades operacionais
cotidianas, a SDE participou ativamente
da disponibilização das remessas diárias
de dados do e-Gestão - acessíveis para
todos os usuários desde dezembro/2018
-, contendo dados do dia imediatamente
anterior.

2.2. Apoio ao Grupo Gestor Regional do
e-Gestão
Durante todo o ano, foram validadas
as remessas mensais dos dados de 1º e
2º graus deste Regional, disponibilizados
pelo e-Gestão e oriundos dos sistemas
Sapweb, PJe-JT (Processo Judicial
Eletrônico da Justiça do Trabalho) e
Ergon, o que contribuiu para aprimorar
a qualidade dos dados estatísticos. Além
disso, mensalmente, foram publicados no
portal do TRT/RJ os dados associados às
Varas do Trabalho e à produtividade de
magistrados, assegurando a transparência

2.4. Instrução de processos de promoção
de juízes
Foram apurados e apresentados os
dados estatísticos, com base nos critérios
de merecimento estabelecidos pela
Resolução Administrativa nº 2/2015, em
dois processos de promoção de Juízes do
Trabalho Substitutos para preenchimento
de vagas no cargo de Juiz Titular de Vara
do Trabalho.

2.3. Apoio à implantação do Cadastro
da Liquidação e Execução (CLE)
A equipe da SDE atuou constantemente
na homologação do sistema de migração
de processos físicos para o PJe-JT,
contribuindo para que a solução gerencial
de TIC fosse disponibilizada às Varas
do Trabalho com boa usabilidade e
eficiência. Disponibilizou também para
todas as 146 Varas do Trabalho relatórios
individualizados e atualizados, contendo
as relações e as estatísticas dos processos
físicos passíveis de migração.
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3. Gestão de processos de trabalho e de
riscos institucionais

Administrativos do TRT/RJ, conforme
disposto no Ato nº 189/ 2018.
A norma contempla um novo
formato de gerenciamento dos Padrões
Administrativos,
possibilitando
a
padronização de processos de trabalho
quando envolver mais de uma unidade
administrativa ou se referirem à prestação
de serviços aos magistrados, servidores
ou outras unidades. Além disso, concede
maior autonomia às unidades para
formalizarem
seus
procedimentos
operacionais.
Ressalte-se, ainda, o gerenciamento e
publicação de 69 indicadores de Padrões
Administrativos vinculados aos processos
de trabalho do TRT/RJ, monitorados pelos
Padrões Administrativos, sendo possível
acessá-los na intranet, na página Gestão
de Processos.

3.1. Escritório de Processos de Trabalho
A Coordenadoria de Gestão de Processos
(COPC), subordinada à SDE, atuou para
aperfeiçoar o desdobramento da estratégia
para processos. Para tanto, após análise
sistematizada, foram propostas práticas
para o desdobramento e a execução da
estratégia a serem assumidas por todas
as unidades da instituição, que serão
conduzidas de acordo com a metodologia
estabelecida para atuação do Escritório de
Processos de Trabalho. A inovação integra
a minuta de Resolução Administrativa que
dispõe sobre a Governança, Planejamento
e Gestão da Estratégia, elaborada pela
SDE e que está em fase de apreciação pelo
Órgão Especial.
Adicionalmente, em decorrência das
alterações da estrutura organizacional
vinculada
à
Secretaria-Geral
da
Presidência, à Diretoria-Geral e à
Secretaria-Geral Judiciária, foi iniciada a
atualização da Arquitetura de Processos,
produto do escritório, que expressa a
hierarquia dos processos institucionais
e estabelece o vínculo de cada processo
com a estratégia.

3.3. Gestão de riscos institucionais
Considerando a necessidade de se
estabelecer uma governança baseada em
gestão de riscos no âmbito do TRT/RJ,
alinhada ao Plano Estratégico Plurianual
2015-2020 e ao Referencial Básico de
Governança aplicável a órgãos e entidades
da Administração Pública, publicado pelo
Tribunal de Contas da União, a COPC
realizou capacitações acerca do tema e,
em conjunto com as áreas de gestão em
aquisições, gestão em TIC e gestão de
pessoas, tem desenvolvido estratégias
para implementação da Gestão de Riscos
Corporativos no TRT/RJ, que serão
efetivadas em 2019.

3.2. Padrões Administrativos
Com a finalidade de promover a melhoria
contínua dos processos de trabalho, após
diversas consultas às áreas envolvidas
e realização de estudos técnicos pela
COPC, foram estabelecidos os novos
critérios e procedimentos dos Padrões
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4. Estrutura organizacional do TRT/RJ

propostas de novos organogramas e siglas
das unidades, cujas versões finais foram
aprovadas pela Presidência e encontramse publicadas no portal do Tribunal.
No que tange às responsabilidades das
unidades de apoio das áreas judiciária e
administrativa, promoveu-se, além das
atualizações das atribuições das unidades
reestruturadas, uma reforma no Manual
de Atribuições com base no Guia de
Descrição das Atribuições.
Por fim, ressalte-se que, em razão da
constante necessidade de atualização do
Manual de Atribuições, devido ao caráter
dinâmico e adaptativo dos processos,
foram, ainda, estabelecidos, por meio
do Ato nº 183/2018, os procedimentos
para atualização das atribuições das
unidades das áreas de apoio judiciário e
administrativo.

Objetivando instruir tomadas de decisão
da Administração, o gabinete da SDE, a
COPC e a Cest elaboraram os seguintes
estudos técnicos e minutas de normativos:
• Análise da estrutura organizacional
em relação aos critérios estabelecidos pela
Resolução CSJT nº 63/2010, com foco
principal nas Varas do Trabalho;
• Análises da estrutura organizacional
em relação aos critérios estabelecidos
pela Resolução CNJ nº 219/2016, sendo
confeccionados relatórios com cenários e
premissas diversificados;
• Análises de impacto da reforma
trabalhista na demanda processual do
TRT/RJ;
• Elaboração de minutas de Resolução
Administrativa para:
a) alocação de funções comissionadas
no Centro Judiciário de Métodos
Consensuais de Solução de Disputas da
Capital;
b) alteração
da
estrutura
organizacional vinculada à SecretariaGeral Judiciária;
c) alteração
da
estrutura
organizacional vinculada à DiretoriaGeral;
d) alocação de funções comissionadas
na estrutura da Corregedoria Regional e
da Escola Judicial do TRT/RJ; e
e) padronização do quadro de cargos
em comissão e funções comissionadas das
Varas do Trabalho.
Em
decorrência
das
alterações
organizacionais, a COPC realizou, ainda,

5. Relatórios de Gestão - Tribunal de
Contas da União (TCU)
A SDE coordenou, em 2018, a elaboração
do Relatório de Gestão do exercício de
2017, exigido pelo TCU como instrumento
da Tomada de Contas Anual. O material
contendo todas as informações das áreas
finalísticas e de apoio, cerca de 600
páginas, foi submetido à apreciação da
Presidência e da Diretoria-Geral, sendo,
por fim, disponibilizado ao TCU dentro do
prazo e restando púbico ao cidadão.
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Primeira reunião do CGE do ano de 2018 ocorreu em 5/2
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Diretoria-Geral
(DG)

À Diretoria-Geral (DG) cumpre
orientar as unidades subordinadas e
acompanhar o cumprimento dos projetos
e ações concernentes ao planejamento
estratégico, em consonância com as
diretrizes estabelecidas pelo Conselho de
Gestão Estratégica (CGE).
Competem-lhe, ainda, o gerenciamento
e a coordenação de ações voltadas à
garantia, de forma eficiente, da gestão
dos recursos humanos, administrativos,
orçamentários e financeiros dos contratos,
convênios e dos atos negociais, do
patrimônio, do material, dos transportes,
da tecnologia da informação e da
infraestrutura operacional.
Vinculadas diretamente à Diretoria-

Geral,
encontram-se
a
Comissão
Permanente de Inventário e Desfazimento
de Materiais (CPID), instituída pela
Resolução Administrativa nº 15/2017; a
Assessoria de Análise Processual (AAP)
(nova denominação da Assessoria de
Contratações,
conforme
Resolução
Administrativa nº 22/2018); a Assessoria
de Conformidade (ACF) - estas últimas
criadas com o advento da Resolução
Administrativa nº 40/2015 – e, por fim,
desde setembro de 2018, a Assessoria
de Gestão e Governança em Aquisições
(AGV), constituída pela Resolução
Administrativa nº 22/2018.
1.Estrutura Organizacional
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2. Resoluções e Atos derivados de
estudos elaborados pela Diretoria-Geral

para gerenciamento da infraestrutura
imobiliária no âmbito do Tribunal
Regional do Trabalho da 1ª Região e dá
outras providências;
• Resolução
Administrativa
nº 13/2018 - Altera a Resolução
Administrativa nº 21, de 6 de junho
de 2013, que disciplina a concessão de
indenizações de ajuda de custo e diárias,
bem como de ressarcimento de transporte
no âmbito do Tribunal Regional do
Trabalho da 1ª Região;
• Resolução
Administrativa
nº
20/2018 - Extingue as Divisões de Apoio
às Varas do Trabalho de Cabo Frio, Nova
Friburgo, Petrópolis, Itaguaí, Resende e a
Seção de Apoio às Varas do Trabalho de
Itaboraí, altera as atribuições do diretor
do Foro daquelas localidades e dá outras
providências;
• Ato nº 132/2018 - Regulamenta
os pedidos de alteração de leiaute e os
serviços que modifiquem a estrutura, a
aparência ou a finalidade dos ambientes
de uso do Tribunal Regional do Trabalho
da Primeira Região;
• Ato nº 171/2018 - Dispõe sobre os
procedimentos relativos à fiscalização e
à gestão dos contratos celebrados pelo
Tribunal Regional do Trabalho da 1ª
Região;
• Ato nº 171/2018 - Altera o Ato nº
126/2016, de 19 de dezembro de 2016,
que instituiu o Comitê Gestor Regional
do Sistema de Processo Administrativo
Virtual – Proad, no âmbito do Tribunal
Regional do Trabalho da 1ª Região e
define suas atribuições.

• Ato nº 02/2018 - Dispõe sobre a
apuração de responsabilidade e obtenção
de reparação ao erário do prejuízo
decorrente de eventual dano ou extravio
de bens permanentes referentes ao
Inventário Anual de Patrimônio relativo
ao exercício de 2017;
• Ato nº 53/2018 - Altera dispositivos
do Ato nº 60/2017, de 29 de maio de 2017,
que estabelece normas complementares
sobre desfazimento de materiais no
âmbito do Tribunal Regional do Trabalho
da 1ª Região;
• Portaria nº 22/2018 – Designa os
membros que compõem o Comitê Gestor
de Aquisições do Tribunal Regional do
Trabalho da 1ª Região, para o exercício das
competências estabelecidas no artigo 6º
da Resolução Administrativa nº 54/2017,
de 5 de outubro de 2017;
• Ato nº 65/2018 - Aprova o novo
Formulário de Concessão de Diárias,
previsto no Anexo III da Resolução
Administrativa nº 21, de 6 de junho de
2013;
• Ato nº 78/2018 - Regulamenta a
concessão de jornada especial de trabalho
ao servidor com deficiência e àquele que
tenha cônjuge, filho ou dependente com
deficiência;
• Resolução
Administrativa
nº
25/2018 - Dispõe sobre a criação da
Comissão Permanente de Gestão de
Imóveis, estabelece uma Política de
Gestão de imóveis com normas gerais
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3. Comissões

Pessoas no Âmbito do Tribunal Regional
do Trabalho da 1ª Região;
• Comissão
Permanente
para
atualização anual da Carta de Serviços ao
Cidadão do Tribunal Regional do Trabalho
da 1ª Região;
• Comissão
de
Estudos
para
Adequação do Contrato de Vigilância;
• Comitê Gestor Regional do Sistema
de Gestão de Pessoas da Justiça do
Trabalho – Sigep;
• Comissão de Ética;
• Comitê
de
Governança
de
Tecnologia e Comunicação – CTIC;
• Conselho Consultivo da Escola
de Administração e Capacitação de
Servidores – Esacs/RJ do Tribunal
Regional do Trabalho da 1ª Região;
• Conselho Editorial da Revista
Institucional do Tribunal Regional do
Trabalho da 1ª Região.

A Diretoria-Geral participa das
seguintes Comissões:
• Comissão
Permanente
de
Responsabilidade
Socioambiental
CPRSA;
• Conselho de Gestão Estratégica CGE;
• Comissão Permanente de Avaliação
de Documentos - Copad;
• Comissão de Biblioteca;
• Comissão de Controle de Imóveis
do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª
Região;
• Comissão de Ética do Tribunal
Regional do Trabalho da 1ª Região;
• Comissão de Coordenação de
Preparo de Pagamento de Pessoal do
Tribunal Regional do Trabalho da 1ª
Região;
• Comissão
Permanente
de
Segurança;
• Comitê Gestor de Segurança da
Informação - CGSI;
• Comitê de Gestão de Pessoas por
Competências;
• Comitê Gestor Regional do Sistema
de Processo Administrativo Virtual Proad;
• Comitê Orçamentário de Segundo
Grau;
• Comitê Gestor de Aquisições;
• Comitê Gestor Local de Atenção
Integral à Saúde de Magistrados e
Servidores do Tribunal Regional do
Trabalho da 1ª Região;
• Comitê Gestor Local de Gestão de

4. Atribuições do Gabinete da DiretoriaGeral
Durante o ano de 2018, foram
registrados pelo Gabinete da DiretoriaGeral 2.015 (dois mil e quinze) expedientes
oriundos de setores internos (via Malote
Digital) e externos (via Correios). Os
expedientes recebidos por correioeletrônico somente são cadastrados
quando provenientes da Advocacia Geral
da União e dos demais órgãos públicos
que não se utilizam do Malote Digital.
Foram autuados pelo Gabinete
da Diretoria-Geral, durante o ano de
2018, 513 (quinhentos e treze) Processos
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Administrativos Virtuais – Proads, cujos
assuntos versaram sobre Restituição
de Receita, Ressarcimentos Diversos
de Servidores, Diárias de Servidores e
Processos de Estudo: Área Administrativa.
Entre
os
expedientes,
em
cumprimento à Resolução Administrativa
nº 21/2013 e alterações posteriores,
foram analisadas e encaminhadas
para deferimento do diretor-geral 237
solicitações de ressarcimento a servidores,
além de 1.039 propostas de concessão de
diárias que envolveram deslocamentos
dentro do Estado do Rio de Janeiro, bem
como em todo o Território Nacional.
Na forma do Ato 57/2011 deste
Regional, foram analisadas 163 solicitações
de restituição de valores recolhidos por
meio de Guias de Recolhimento da União
(GRUs).

Aquisições preconizados pelo Tribunal de
Contas da União.
A referida resolução administrativa foi
disponibilizada em 12 de julho de 2018
no Caderno Administrativo do Diário
Eletrônico da Justiça do Trabalho (DEJT)
e entrou em vigor no dia 14 de setembro
de 2018, trazendo como principais
mudanças:
1) Unificação das estruturas da
Secretaria de Tecnologia da Informação e
da Secretaria de Soluções em Tecnologia
da Informação;
2) Unificação das estruturas da
Secretaria de Administração de Pessoal e
da Secretaria de Gestão de Pessoas;
3) Revisão da estrutura organizacional
da Secretaria de Manutenção e
Infraestrutura Predial;
4 ) Revisão da estrutura organizacional
da Coordenadoria de Segurança ;
5) Reestruturação da Secretaria de
Orçamento, Finanças e Contabilidade;
6) Reestruturação do quadro de funções
comissionadas da Comissão Permanente
de Licitação e Pregoeiros da Secretaria de
Administração de Contratos;
7) Criação da Assessoria de Gestão e
Governança em Aquisições.

5. Principais Realizações
5.1. Reestruturação de Unidades
vinculadas à DG
A Resolução Administrativa nº 22/2018
- aprovada, por maioria, pelo Órgão
Especial deste Egrégio, reunido em
Sessão Ordinária no dia 21 de junho de
2018 - alterou a estrutura organizacional
vinculada à Diretoria-Geral do Tribunal
Regional do Trabalho da Primeira Região,
tendo em vista a necessidade de suscitar
uma estrutura organizacional capaz de
melhor direcionar os esforços para a
evolução e aplicação dos princípios e
práticas de Governança em Tecnologia
da Informação, de Gestão de Pessoas e de
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Coordenadoria de
Segurança (CSEG)
A Coordenadoria de Segurança do
Tribunal Regional do Trabalho (CSEG)
encontra-se subordinada diretamente
à Diretoria Geral do Tribunal Regional
do Trabalho da 1ª Região (TRT/RJ), de
acordo com a Resolução nº 27/2017, de
8/5/2017.
A atuação da CSEG se pauta por
diretrizes, medidas, protocolos e rotinas
de segurança orgânica e institucional,
priorizando a segurança pessoal de
magistrados, servidores, advogados e
do público em geral, de acordo com a
Política Nacional de Segurança do Poder
Judiciário.

capital, visando a vistoriar as condições
de segurança dessas unidades, quanto aos
imóveis (aspecto físico e equipamentos
de segurança), e aos postos de vigilância
e de trabalho dos agentes de segurança,
visando às demais demandas da área de
segurança patrimonial e institucional.
- Implantação do controle de acesso
no Fórum Juiz Azulino de Andrade
(Nova Iguaçu) a partir de março de 2018,
em cumprimento à Lei nº 12694/2012,
às Resoluções nº 104/2010-CNJ, nº
176/2013-CNJ, nº 239/2016-CNJ e nº
175/2016-CSJT e aos Atos nº 2702/2005TRT1 e nº 107/2011-TRT1, sendo adotada
a obrigatoriedade de identificação das
autoridades, advogados, jurisdicionados,
servidores e terceirizados.
- O apoio logístico e operacional às
unidades subordinadas da CSEG nas
audiências que oferecem maior risco à
Segurança Institucional, especialmente
naquelas que envolvem réu preso ou
naquelas em que há o comparecimento
em massa de trabalhadores, viabilizando
junto ao Comando da Polícia Militar a
disponibilização de reforço policial.
- Acautelamento de armas nos Foros do
TRT/RJ, quando o portador apresenta-se
armado nas unidades e tem como destino
audiências e sessões de julgamento.

1. Ações prioritárias de segurança
orgânica
A CSEG adotou um conjunto de
medidas destinadas ao planejamento de
estratégias de segurança com base na
análise de risco das áreas e instalações do
TRT/RJ, e na característica dos usuários
e dos equipamentos de segurança
disponíveis.

1.1. Primeira e Segunda Instâncias
- Prosseguimento às visitas regulares
às Varas Trabalhistas localizadas fora da
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- Serviço de segurança preventiva
e comunicação imediata ao Corpo de
Bombeiros nas operações de resgate dos
usuários de elevadores.
- Segurança ostensiva nas audiências de
1º grau e sessões de 2º grau, com utilização
de equipamentos de segurança de menor
potencial ofensivo (Dispositivo Elétrico
Incapacitante, tonfa, bastão retrátil etc.).
- Instalação do Sistema de Botão de
Pânico nos computadores da 1ª e 2ª
instâncias, bem como na Presidência,
Vice-Presidência e Diretoria-Geral.

• Minuta referente ao Ato nº 122/2018,
que regulamenta o uso do bicicletário no
âmbito do TRT – 1ª Região;
• Minuta referente à Portaria nº
187/2018, que dispõe sobre autorização
para porte de arma de fogo (Proad
16870/2018);
• Minuta de Termo de Cooperação
entre o TRT da 1ª Região e a Polícia
Civil do Estado do Rio de Janeiro (Proad
17636/2018);
• Minuta referente ao Ofício TRT-GP
nº 820/2018, enviado à 5ª Superintendência
Regional de Polícia Rodoviária Federal
para participação dos agentes de
segurança nos cursos disponibilizados por
este Órgão;
• Minutas referentes aos Ofícios TRTGP nº 1310/2018 e TRT-GP nº 1481/2018,
enviados ao Exmº Comandante do
Batalhão de Operações Especiais da Polícia
Militar do Rio de Janeiro para autorizar
a utilização do espaço correspondente
ao estande de tiro, o fornecimento de
armamento (calibre 40) e de silhueta para
treinamento de agentes de segurança;
• Minuta referente ao Ofício TRTGP nº 1584/2018, enviada ao Exmº
Comandante da Força de Fuzileiros Navais
da Esquadra para autorizar a utilização do
espaço correspondente ao estande de tiro
para treinamento de 20 (vinte) agentes de
segurança;
• Minutas referentes aos Ofícios TRTGP nºs 334/2018, 819/2018, 871/2018,
1318/2018, 1333/2018, 1350/2018 e
1351/2018, enviados à Secretaria de
Estado de Administração Penitenciária do

2. Segurança de autoridades
Apoio ao Cerimonial do TRT/RJ no
planejamento da segurança dos diversos
eventos, tais como: posse de magistrados,
seminários, inaugurações e demais
cerimônias.
3. Atuação no Programa de Prevenção
de Riscos Ambientais (PPRA)
Diligenciou no sentido de sanar as
pendências da segurança institucional
detectadas no relatório elaborado
pela diretora da Secretaria de Gestão
de Pessoas, relativo ao Programa de
Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA –
Proad 1265/2017).
4. Elaboração de Minutas e Ofícios
A CSEG elaborou as seguintes minutas:
• Minuta referente ao Ato nº 107/2018,
que dispõe sobre o uso dos Auditórios no
âmbito do TRT – 1ª Região;
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Estado do Rio de Janeiro para autorizar
a participação dos agentes de segurança
nos cursos disponibilizados pela Escola de
Gestão Penitenciária.

Aquisição de pórticos detectores de metal
– Foram instalados em fevereiro de 2018
os pórticos para os prédios-sede, Lavradio,
Gomes Freire e Nova Iguaçu;
• Proad 3193/2018 - Aquisição de
pórticos detectores de metal – Processo
em andamento para atender as seguintes
unidades: São Gonçalo, São João de
Meriti, Volta Redonda, Cabo Frio, Magé,
Itaperuna e Itaguaí;
• Processo
Proad
2598/2017Aquisição de cartuchos para armas de
fogo – Foram adquiridos 5.000 (cinco
mil) cartuchos para treinamento e 300
(trezentos) cartuchos para uso diário, em
agosto de 2018;
• Foram disponibilizados à CSEG 12
(doze) veículos oficiais, a saber: 5 (cinco)
NISSAN FRONTIER e 7 (sete) LINEAS,
sendo distribuídos conforme especificado
a seguir: 5 (cinco) para as Seções de
Segurança do Interior, 2 (dois) para o
prédio-sede, 2 (dois) para o Prédio da
Lavradio, 1 (um) para o Prédio da Gomes
Freire e 2 (dois) para o Nucsed;
• A Diretoria-Geral autorizou a
instrução de processo para aquisição de
software de controle de acesso por meio
do Termo de Cessão de Direito de Uso
do sistema de portaria desenvolvido pelo
Tribunal Regional do Trabalho da 13ª
Região celebrado com o TRT da 1ª Região
(Proad 17649/2018).

5. Discriminação das contratações e
aquisições do ano de 2018
• Processo
2606.34.2015
–
Contratação de empresa especializada em
vigilância armada e desarmada para todo
o TRT/RJ;
• Processo 246-58.2017 – Contratação
de vigilância eletrônica, mormente nas
unidades localizadas fora da capital;
• Processo
6019-21.2016
Contratação de serviço de brigada de
incêndio;
• Processo 4527.91-2016 - Contratação
de empresa para manutenção de sistema
preventivo fixo de combate a incêndio e
de detecção e alarme de incêndio;
• Processo Proad 6019-21.2016 Contratação de manutenção de extintores
de incêndio;
• Processo Proad 1252/2017 –
Contratação do sistema CFTV – Pregão
Eletrônico 85/2018 previsto para o dia
17/12/2018;
• Processo
Proad
1217/2017Aquisição de armas não letais (SPARK) –
Foram entregues, em março de 2018, 60
(sessenta) armas não letais (SPARK);
• Processo
Proad
3018/2017Aquisição de armas de fogo – Foram
entregues 8 (oito) pistolas, em agosto de
2018;
• Processo Proad 2662/2017 -

6. Aprimoramento
efetivo da CSEG

profissional

do

A CSEG, em conjunto com a Escola de
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Administração e Capacitação de Servidores
(Esacs) e com a Secretaria de Gestão de
Pessoas (SGP), empreendeu esforços
para viabilizar a capacitação dos agentes
de segurança nos cursos de formação,
especialização e aperfeiçoamento.

segurança.
6.5. Curso de Segurança de Autoridades
Ministrado pelo TRT da 2ª Região, foi
realizado no período de 25 de novembro a
30 de novembro de 2018, com a participação
de 1 (um) agente de segurança.

6.1. Curso Especial de Segurança de
Áreas e Instalações
Ministrado pelo Comando-Geral do
Corpo de Fuzileiros Navais da Marinha do
Brasil, foi realizado no período de 3 de abril
a 20 de abril de 2018 com a participação
de 2 (dois) agentes de segurança.

6.6. Curso de Porte Velado
Ministrado pela Escola de Gestão
Penitenciária, foi realizado no período de
12 dezembro a 13 de dezembro de 2018,
com a participação de 9 (nove) agentes de
segurança.

6.2. Curso de Armamento, Manutenção
e Manuseio
Ministrado pela Escola de Gestão
Penitenciária do Estado do Rio de Janeiro,
foi realizado no período de 9 de julho a 13
de julho de 2018 com a participação de 3
(três) agentes de segurança; e no período
de 17 de setembro a 21 de setembro de
2018 com a participação de 5 (cinco)
agentes de segurança.

6.7. Curso de Reciclagem Anual dos
Agentes de Segurança
Em cumprimento à Resolução nº
108/2012 do CSJT e às normas internas
do TRT/RJ nº 141/2013, 174 (cento e
setenta e quatro) agentes de segurança
participaram do Programa de Reciclagem
Anual para a atividade de segurança,
ministrado por instrutores do quadro de
servidores do TRT/RJ, com disciplinas
voltadas para Técnicas de Segurança
– Uso Seletivo de Força, Segurança
e Proteção de Autoridades, Teoria de
Prevenção e Combate a Incêndio e Escape,
Técnicas Corporais e Vocais para Agentes
de Segurança e aula prática no Corpo de
Bombeiros.
7. Participação na Comissão Permanente
de Segurança

6.3. Curso de Mediação de Conflitos e
Gerenciamento de Crises
Ministrado pela Escola de Gestão
Penitenciária, foi realizado no período de 18
de outubro a 22 de novembro de 2018, com a
participação de 5 (cinco) agentes de segurança.
6.4. Curso de Mediação de Conflitos e
Comunicação Não Violenta
Ministrado pela Escola de Gestão
Penitenciária, foi realizado no período de
9 de novembro a 14 de dezembro de 2018,
com a participação de 5 (cinco) agentes de

O coordenador da Segurança é membro
da Comissão Permanente de Segurança,
composta por desembargadores, juízes
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e servidores deste Regional, conforme
Ato nº 46/2012, que objetiva a adoção de
medidas para reforçar a segurança dos
magistrados e das instalações judiciárias

e administrativas a que se referem os
incisos I a IV do artigo 1º da Resolução nº
104/2010 do CNJ.

TRT/RJ investe em segurança
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Assessoria de Análise
Processual (AAP)
A Assessoria de Análise Processual
(AAP) auxilia a Diretoria-Geral no
exame dos processos administrativos
que são encaminhados para deliberação,
contribuindo, assim, para uma maior
segurança em sua tomada de decisões.
Convém ressaltar que, por meio da já
mencionada Resolução Administrativa
nº 22/2018, que alterou a estrutura
organizacional vinculada à DiretoriaGeral, a AAP substituiu a Assessoria de
Contratações (ACT), cujas atividades
iniciaram-se em 7 de janeiro de 2016.
Integram as atividades desempenhadas
pela AAP, as descritas abaixo, nos termos
do Manual de Atribuições do Tribunal
Regional do Trabalho da 1ª Região:
a) Realizar as atribuições comuns às
Assessorias;
b)
Realizar
pesquisas
técnicas,
legislativas,
doutrinárias
e/ou
de
jurisprudência necessárias à instrução do
que lhe for distribuído;
c) Assessorar o diretor-geral nas decisões
e encaminhamentos acerca de questões
incidentes nos certames licitatórios e na
execução dos contratos deles derivados,
bem como nos procedimentos apuratórios
destinados à aplicação de penalidades
contratuais;
d) Prestar assessoramento jurídico

à
Diretoria-Geral
em
processos
administrativos, aquisições e contratações,
convênios e acordos de cooperação
técnica;
e) Autorizar os processos de dispensas e
inexigibilidade de licitação.
Na prática, mais de 80% (oitenta por
cento) do volume de trabalho desta
Assessoria envolve a análise de processos
de contratação, assessorando o diretorgeral na tomada de decisões naquele
âmbito, o que está genericamente previsto
na alínea “c” do Manual de Atribuições.
Inicialmente, esta Assessoria (à época,
ACT) apenas minutava os despachos da
Diretoria-Geral. A partir de setembro de
2016, porém, passou a emitir pareceres,
além de minutar despachos decisórios em
todas as questões que envolvam aspectos
jurídicos das contratações, em todas as
suas fases.
Dessa forma, a AAP atua tanto na fase
pré-contratual (ao longo das fases interna e
externa da licitação, ou do procedimento de
dispensa e de inexigibilidade de licitação),
como na fase de execução do contrato
(penalidades, alterações contratuais). Em
síntese, em todos os procedimentos abaixo
relacionados o processo é analisado, pelo
menos uma vez, por esta Assessoria:
• fase interna da licitação;
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• participação e adesão em ata de
registro de preço;
• dispensa de licitação;
• inexigibilidade de licitação;
• autorização de despesa;
• aprovação de minuta de instrumento
convocatório;
• aprovação de minuta de instrumento
contratual;
• aprovação de minuta de convênio;
• cumprimento de recomendações da
AJU;
• cumprimento de recomendações da
SCI;
• recurso de decisões da CPL no curso
da licitação;
• homologação de procedimento
licitatório;
• aprovação de minuta de termo
aditivo;
• prorrogação de vigência contratual;
• prorrogação de prazo de execução
contratual;
• alterações quantitativas contratuais;
• alterações qualitativas contratuais;
• repactuações e reajustes;
• aplicação de penalidade de
impedimento;
• recurso administrativo em apuração
de penalidade;
• revogação e anulação de ato do
diretor-geral em matéria contratual.

administrativos de contratação são
analisados diversas vezes e em diferentes
fases por essa Assessoria. A unidade,
portanto, tem importante papel na
supervisão de todo o procedimento
de contratação e de execução dos
contratos, coordenando o trabalho das
diferentes secretarias. O trabalho de uma
Assessoria específica para contratos tem
conferido mais consistência às decisões
da
Administração,
uniformizando
entendimentos e processos de trabalho.
Além desses procedimentos rotineiros,
a AAP auxilia o diretor-geral a dirimir
dúvidas jurídicas levantadas pelas
secretarias
subordinadas,
verifica
pressupostos jurídicos de manifestações
de caráter técnico, vindas das unidades
administrativas, analisa relações jurídicas
que envolvam os imóveis afetos ao
funcionamento do Tribunal (locações,
cessões de uso, compra e venda,
doações, etc), manifesta-se em resposta
a autoridades que venham a oficiar o
diretor-geral acerca de questões jurídicas
na área de contratos, elabora e analisa
estudos em matéria de contratação.
Com relação a esses processos, em 2018,
a média mensal de processos recebidos
pela unidade, até o dia 5/12/2018, foi
de 130, ao passo que a média mensal de
processos concluídos foi de 135.
Como observado acima, os processos
de contratações são encaminhados a esta
unidade mais de uma vez em virtude
das várias fases de seus respectivos
procedimentos. Assim, por exemplo, para
a aquisição ou a contratação de serviços,

A cada tomada de decisão, nesses
procedimentos, a AAP é instada a
manifestar-se e, com base no parecer
emitido, minutar o despacho decisório
do diretor-geral. Assim, os processos
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por meio do procedimento licitatório, os
autos vêm a esta unidade para: 1) análise
de fase interna, quando são examinadas
as justificativas daquela contratação, bem
como todos os procedimentos adotados
até o momento, a fim de subsidiar a
autorização de despesa, pelo ordenador;
2) análise após o exame efetuado pela
Assessoria Jurídica (AJU), na qual se
objetiva o encaminhamento dos autos
aos setores responsáveis pela resolução
das ressalvas apontadas no parecer
jurídico, ou, alternativamente, caso não
haja ressalvas, o encaminhamento dos
autos à Presidência, para decisão acerca
da aprovação do parecer jurídico e
ratificação da despesa; 3) deflagração da
fase externa; 4) homologação e 5) decisão
de pedidos de reconsideração e recursos
administrativos, de competência do
diretor-geral.
Contudo, durante a execução contratual,
frequentemente, os autos retornam a
esta Assessoria, para análise de aditivos,
reajustes, penalidades, trocas de marca
e/ou modelo, rescisão do contrato, entre
outros tipos de exames.
Como forma de classificação dos
processos recebidos nesta unidade, para
a facilitação dos trabalhos, adotou-se
uma taxonomia, de acordo com a fase
processual correspondente ao processo.
Sendo assim, a partir dos controles de
processos desenvolvidos nesta unidade,
pode-se observar que a maior parte dos
processos recebidos nesta Assessoria
compõe-se daqueles cuja taxonomia
adotada é “Outros” (21%), seguidos de

“Penalidades” (11%), “Análise de fase
interna” (7%) e “Análise de inexigibilidade
e/ou dispensa de licitação” (5%). As demais
categorias de processos, por exemplo,
“Licitação fase externa”, “Licitação
homologação”,
“Termo
Aditivo”,
“Apostila”, entre outros, apresentam um
percentual equivalente de entrada nesta
unidade.
Salienta-se que a categoria “Outros”
corresponde, justamente, aos expedientes
que estão fora da rotina da unidade e que,
por tal razão, demandam uma análise
diferenciada, fazendo-se necessária a
realização de pesquisas doutrinárias e
jurisprudenciais à correta instrução dos
autos.
Ressalta-se, por fim, que em processos de
contratação/aquisição, dos 219 processos
encaminhados à Assessoria Jurídica,
aproximadamente
83%
retornaram
aprovados sem ressalvas ou com ressalvas
justificáveis pela própria AAP, reduzindo
substancialmente o retrabalho das
unidades técnicas.
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Assessoria de Conformidade
(ACF)
À Assessoria de Conformidade (ACF)
cumpre supervisionar a conformidade
dos pagamentos das despesas públicas,
planejar e promover auditorias, com o
objetivo de propor o aperfeiçoamento dos
mecanismos de controle já existentes nas
unidades administrativas do TRT/RJ.
Compete-lhe, ainda, supervisionar
os procedimentos inerentes às baixas
patrimoniais e contábeis dos bens
permanentes do TRT/RJ, em decorrência
dos processos de inventário e desfazimento.

Cabe ressaltar que, após a conclusão
das análises dos ALPs, os achados de
auditoria foram informados aos gestores
para
manifestação
e
saneamento
das inconsistências, bem como para
o aperfeiçoamento dos controles já
existentes.
No entanto, alguns anexos ainda
não retornaram com os devidos
esclarecimentos da fiscalização, o que
contribuiu para a demora na conclusão
dos trabalhos desenvolvidos por esta
Assessoria.
A partir desta análise, gerou-se o
Relatório de Auditoria ACF n° 08/2018,
constante do Proad n° 19.586/2018, mesmo
sem se ter obtido resposta de todos os
gestores e sem terem sido analisados os
três anexos de liquidação e pagamento
do contrato de manutenção preventiva
e corretiva dos imóveis (PAE 222004.2015). Entretanto, já há uma amostra
considerável para avaliar a eficácia dos
controles internos utilizados no âmbito
deste Tribunal.
Insta salientar que o PAE 2220-04.2015,
não analisado nesta oportunidade, será
incluído no Plano de Ação desta Assessoria
para o próximo exercício, por se tratar de
contratação de complexidade e de valores
relevantes.

1. Atividades iniciadas em 2017
1.1. Projeto-piloto, elaborado por
esta Assessoria no PAE 1126-84.2016
(avaliação da liquidação e pagamento das
despesas nos processos de contratação de
mão de obra residente)
Foi determinada a análise de 30 Anexos
de Liquidação e Pagamento-ALP, no
final de 2016. A fim de uniformizar os
procedimentos, elaborou-se um checklist
contendo as duas etapas da despesa
(liquidação e pagamento).
No decorrer de 2017 foram analisados
18 anexos, conforme já mencionado no
último relatório de atividades e, que, neste
exercício, foi possível a análise de mais 9
anexos, totalizando, assim, 27 ALPs.
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Encontraram-se
alguns
controles
internos que, por não terem atingido a meta
de conformidade fixada, necessitavam
de aperfeiçoamento. Registre-se que
foram assinaladas algumas sugestões de
inclusão e de melhoria nos novos controles
utilizados, para fins de avaliação da SCO/
DIAGC, em conjunto com a SOF.

trabalho em questão está sendo executado
ao final de toda a tramitação, em uma única
etapa, ou seja, após a baixa patrimonial e
contábil dos bens tanto no sistema Agora
quanto no Siafi.
Dessa análise, foram gerados os
Relatórios de Auditoria ACF n°
03/2018 e n° 05/2018, constantes nos
Proads n° 9536/2018 e n° 13516/2016,
respectivamente.
No primeiro relatório restaram
consignadas todas as recomendações
expedidas nos 54 processos analisados
no decorrer do 1º semestre de 2018 (até
28/6/2018), buscando, assim, consolidar
as orientações em um único documento
e, consequentemente, dar ciência às áreas
envolvidas para fins de aprimoramento
dos controles internos existentes e para
evitarem futuras inconsistências.
Ressaltamos que um novo relatório,
contendo recomendações exaradas por
esta Assessoria no decorrer do 2° semestre,
será emitido no primeiro semestre de
2019.
Por determinação do diretor-geral, foi
realizada auditoria (Relatório ACF nº
05/2018) ao ser constatado que o estado
de conservação dos bens não vinha
sendo atualizado no sistema Agora no
momento da emissão dos laudos técnicos
e, tampouco, no momento da baixa dos
bens, objeto de desfazimento. Nesse
relatório, recomendou-se que as unidades,
que figuram como áreas responsáveis pela
gestão de bens móveis deste Tribunal,
passem a observar, com mais rigor, a
sistemática de atualizar o estado de

2. Principais realizações em 2018
2.1. Acompanhamento do Relatório de
Gestão - 2017
O escopo deste trabalho consistiu em
avaliar se todas as peças exigidas nos
normativos editados pelo Tribunal de
Contas da União (TCU), para o exercício
em referência, se mostraram presentes,
bem como se atenderam aos formatos e
conteúdos obrigatórios, disponibilizados
no sistema e-Contas.
Apesar de terem sido encontradas
algumas inconsistências nos conteúdos
apresentados pelas áreas envolvidas na
elaboração desse relatório, houve o pronto
atendimento das considerações tecidas
por esta Assessoria, conforme se pode
observar no Relatório ACF nº 01/2018.
Posteriormente, houve a inclusão de
todas as informações do Relatório de
Gestão - 2017 no Sistema e-Contas,
observando-se o prazo estabelecido pelo
TCU.
2.2. Procedimentos de desfazimento e
baixa dos bens permanentes
Foram analisados 95 processos de
desfazimento de bens neste exercício. O
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manutenção dos bens no sistema Agora.

Dessa forma, após ser dada ciência ao
diretor-geral, por meio do Relatório de
Auditoria ACF nº 04/2018, foi determinado
que as unidades envolvidas envidassem
esforços para a conclusão dos 59 anexos
pendentes, autuados nos exercícios de
2015 a 2017, uma vez que havia alguns
que se encontravam acautelados há mais
de 30 dias, sem providências nas unidades.
Constata-se que, apesar do empenho de
algumas unidades, há 15 anexos que estão
com a apuração finalizada restando ainda
pendente o recolhimento de multa, e
outros 5 ainda sem conclusão de apuração
da penalidade.

2.3. Conformidade dos pagamentos
realizados quanto aos reajustes deferidos
nos processos de locação, com impactos
em 2016 e 2017
Foram verificados 18 processos. O
resultado da auditoria supracitada
desencadeou o Relatório ACF nº 02/2018,
que balizou a instrução dos autos do Proad
nº 9533/2018.
Detectou-se uma diferença paga a
menos a um dos locadores no valor de
R$3.061,81 (três mil e sessenta e um
reais e oitenta e um centavos) e outras
inconsistências materiais que foram
sanadas pela unidade competente, sendo
constatado que a maioria dos controles
implementados pelas unidades envolvidas
(DGEBI e SOF) se mostra adequado, em
razão da baixa materialidade dos achados.

2.5. Conformidade dos pagamentos
realizados no tocante às repactuações
deferidas nos processos de contratação,
que envolvem mão de obra residente, com
impactos em 2017
Foi verificada a conformidade dos
valores apurados pela fiscalização e pagos
às contratadas, com base na listagem
disponibilizada
pela
SCO/DIRPC,
contendo todos os termos aditivos
assinados até o mês de fevereiro/2018,
com objeto de repactuação.
Da análise de 10 processos, detectou-se
o valor, pago a mais a algumas empresas,
de R$ 1.879,62 (hum mil, oitocentos
e setenta e nove reais e sessenta e
dois centavos), por não estarem sendo
consideradas pela fiscalização na ocasião
dos cálculos da repactuação autorizada,
as diferenças dos valores dos serviços e
das glosas indicadas, como também as
multas aplicadas às empresas nos meses

2.4. Trâmites relacionados aos Anexos
de Aplicação de Penalidade-AP
O escopo principal deste trabalho
consistiu em verificar a celeridade
dos trâmites processuais, bem como
a conclusão dos procedimentos de
apuração das penalidades indicadas pela
fiscalização nas contratações firmadas por
este Tribunal, a fim de alcançar o caráter
pedagógico dessa medida.
Assim, foi detectada, com base nos
arquivos da SCO/DIRPC, que ainda se
encontravam em tramitação 157 processos
autuados de 2015 a 2018, aguardando
conclusão dos procedimentos de apuração
de penalidade.
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contemplados pela repactuação.
Dessa auditoria, foi gerado o Relatório
ACF nº 06/2018, o qual deu origem ao
Proad nº 17018/2018, que recomendou
à SCO/DIAGC que oriente os gestores
e fiscais de contrato para que passem a
observar esta sistemática nos futuros
cálculos da repactuação.

Trabalho da 3ª Região, foi recomendado
que a SOF, em conjunto com a STI,
avaliassem os controles internos existentes
desse novo sistema, considerando os
achados desta auditoria.
Desse trabalho foi gerado o Relatório
ACF nº 07/2018, que deu origem ao Proad
nº 18915/2018, com recomendação de
aperfeiçoamento dos controles internos
existentes às unidades responsáveis
pela autorização das diárias, uma vez
que achados semelhantes foram objeto
de recomendação do TCU ao Tribunal
Regional do Trabalho da 11ª Região.

2.6. Conformidade nos pagamentos de
diárias no âmbito deste Tribunal.
Foram analisados 165 processos de
concessão de diárias, com o objetivo de
verificar se os procedimentos adotados
na ocasião da sua concessão e se os
valores pagos aos beneficiários de diárias
se mostravam em conformidade com as
normas que regem a matéria no âmbito
deste Tribunal.
Com base nas informações extraídas
do Portal deste Tribunal, no período de
janeiro a julho de 2018, foi definida a
amostra dos processos que integraram
essa auditoria.
Foram detectadas várias inconsistências.
No entanto, em face de haver sido
constatado o pagamento de diárias a
alguns servidores em duplicidade, emitiuse a Nota de Auditoria nº 01/2018,
objetivando a
devolução imediata desses valores aos
cofres públicos e a adoção de medidas
que evitem a reincidência de situações
análogas nos outros pagamentos a serem
realizados.
Ademais, em face da iminência
de homologação de novo sistema,
disponibilizado pelo Tribunal Regional do

2.7. Outras atividades desempenhadas.
2.7.1 Análise da redação do novo ato de
fiscalização, com posterior sugestão.
2.7.2 Análise do novo ato que prevê
normas gerais sobre a administração de
materiais e patrimônio no âmbito deste E.
TRT, em substituição ao ato 3663/2000.
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Comissão Permanente de
Inventário e Desfazimento
de Bens (CPID)
À Comissão Permanente de Inventário
e Desfazimento de Bens (CPID)
cumpre atuar como controle interno
administrativo
nos
procedimentos
relativos aos bens permanentes, realizar
os inventários anuais de patrimônio e
de almoxarifado de todos os setores do
Tribunal e apurar a responsabilidade
pelos bens não localizados.
Realiza, ainda, procedimentos relativos
ao Desfazimento de Bens móveis e
equipamentos de informática considerados
inservíveis.
A criação e as macroatribuições da
unidade estão reguladas pela Resolução
Administrativa nº 15/2017.

de bens de informática, totalizando 8.025
bens, e os outros 25 processos eram de
bens móveis, totalizando 6.383 bens.
Os processos continuaram a ser
autuados e, durante o exercício de
2018, foram analisados 72 processos,
nos quais verificou-se se se todas as
etapas da instrução processual atendiam
aos requisitos legais e regulamentares
exigíveis, sendo realizadas visitas aos
depósitos onde estão armazenados os
lotes e elaborados Termos de Vistoria
e Avaliação, além de Relatórios
Circunstanciados, com a indicação da
destinação dos bens, para respaldar a
tomada de decisão da Direção Geral.
No total, 47 (quarenta e sete) processos
foram encaminhados para leilão, sendo 21
(vinte e um) de bens móveis e 36 (trinta e
seis) de bens de informática. Para doação,
foram 25 (vinte e cinco) processos,
dos quais 11 (onze) de bens móveis e
14 (quatorze) de bens de informática.
Dos processos encaminhados ao leilão,
22 foram finalizados totalizando 7.770
bens arrematados no valor total de R$
209.100 (duzentos e nove mil e cem reais),
conforme informação da ACF, ratificada

1. Dos processos de desfazimento de
bens
O desfazimento de bens é regrado
pelo Ato nº 60/2017, alterado pelo Ato
nº 53/2018, cujo artigo 3º define as
competências a cargo desta Comissão.
No início do exercício, quando da
nomeação da gestora atual, havia um
passivo de 62 processos na caixa de entrada
de processos, dos quais 37 processos eram
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pela SAM.
Foram emitidos 24 Termos de Vistoria
e Avaliação, sendo informado que
existem casos em que se faz necessária
mais de uma visita para a emissão do
documento. De fato, em alguns casos
a vistoria foi realizada e o termo não
pôde ser obtido por diversos motivos,
tais como: inconsistências nas certidões
dos oficiais de justiça, ausência de
documentação indispensável no processo
e incongruência entre bens do lote e bens
vistoriados, carecendo de esclarecimentos
pelos setores de acordo com a área de
competência, citando-se, como exemplos,
os Proads 726/2017, 6749/2017, 6174/2018.
Da análise dos processos, uma vez
que não restassem cumpridas as etapas
indispensáveis,
os
mesmos
eram
remetidos às unidades a fim de sanearem
as inconsistências e, somente após a
verificação do cumprimento de todas
essas etapas, os autos prosseguiram
para deliberação da Direção-Geral. A
consolidação da quantidade de despachos/
relatórios gerados encontra-se na tabela
II.
Ademais, cumpre informar que a partir
de fevereiro foi adotado procedimento
diverso em relação às vistorias de
equipamentos de informática. Restou
acordado com a antiga CSTU (atual CSET)
que esta Comissão seria comunicada
quando da saída dos equipamentos para
o depósito, passando-se a realizar as
conferências de patrimônios e números
de série no momento da entrada no
caminhão para envio ao depósito. Nesse

novo modelo foram realizadas 10 vistorias
e os processos originados destes laudos/
lotes não chegaram a esta CPID para
análise.
2. Da apuração de responsabilidade –
Inventário 2015/206/2017
2015 - Em função da determinação da
Diretoria-Geral, exarada nos autos do
ADMe 3293-74.2016 (SAM), no sentido de
ser iniciada apuração de responsabilidade
pelos bens não localizados no Inventário
Anual de Patrimônio relativo ao exercício
de 2015, aplicando-se, por analogia, o rito
estabelecido no Ato nº 122/2016, a CPID
autuou 17 processos, conforme a tabela
III, dos quais 10 já foram finalizados.
2016 - Dos 31 processos abertos para
apuração de responsabilidade, com
fulcro nos artigos 1º e 3º, I, do Ato nº
122/2016, apenas o Proad 289/2017 –
CSTU e TERCEIROS CSTU ainda resta
em andamento, aguardando resposta da
fiscalização quanto ao ressarcimento pela
empresa terceirizada.
2017 - Foi autuado o processo principal
Proad 2946/2018 para juntada dos
documentos relativos ao trabalho da
Comissão, e um específico para cada
gestor que encerrou o inventário de
2017 com bens não localizados sob sua
responsabilidade, conforme determinação
contida nos artigos 1º e 2º, I, do Ato
nº 02/2018, quais sejam: 864/2018CAEP;
865/2018-CSAD;
866/2018CSEG; 867/2018- CSTU E TERCEIROS
CSTU; 868/2018- 3ª VT/SG; 869/2018-
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29ª
VT/RJ;
870/2018-DIVAP-NT;
871/2018-61ª VT/RJ; 872/2018-DMANPAC E TP; 873/2018-10ª TURMA;
874/2018-DANDD; 875/2018-SECTAR-2;
876/2018-SJU-2;
877/2018-DIPER;
878/2018-DIREC;
879/2018-DISEGINT; 880/2018- 1ª VT/ARA; 882/20181ª
VT/ITB;
884/2018-DMANP-LG;
885/2018-GDCRB; 886/2018-SECTAR-1;
888/2018: GDGZFB; 889/2018-PAV-RO.

patrimônio nº 2014072, ressaltando que a
CPID vem acompanhando o andamento
junto à CSEG do inquérito policial (bem
baixado); Proad 16778/2018 para apuração
de responsabilidade pelo extravio de 8
(oito) notebooks roubados quando de
posse da empresa terceirizada Stefanini
de patrimônios nº 183642, 183755,
183652, 183827, 183653, 183640, 183650,
183823 (atualmente em fase de instrução
processual por parte da CSEG).

3. Da apuração de responsabilidade –
bens extraviados e danificados

4. Da apuração de responsabilidade –
Inventários 2008/2014

Cumpre informar que foi dado
andamento aos processos já autuados para
este fim, quais sejam: Proad 1684/2017,
cujo objeto consistiu em apuração de
responsabilidade de microcomputador,
patrimônio nº 173096, não localização
na Vara do Trabalho de Nilópolis; Proads
10012/2017, 10018/2017e 10022/2017,
relativos à apuração de responsabilidade
por dano aos notebooks de patrimônios,
respectivamente, 153853 (bem ressarcido,
pendente de conserto na CSET); 153814
(bem ressarcido e baixado); e 155787
(bem ressarcido, pendente de conserto na
CSET).
Foram autuados os seguintes processos:
Proad 12680/2018 por extravio do bem de
patrimônio 115073, informado quando da
transferência de responsabilidade em face
do Ato nº 53/2015, sendo noticiado pela
gestora, por mensagem eletrônica, que o
bem foi localizado; Proad 4182/2018 para
apuração de responsabilidade pelo extravio
do dispositivo elétrico incapacitante de

Atualmente os valores dos bens não
localizados foram reavaliados pelos
gestores, tendo em vista verificação pelo
Comitê Agora de inconsistências com os
valores de aquisição (moeda, depreciação,
etc.), assunto tratado nos autos do ADMe
146-40.2016.

5. Proad 8832/2018 (Antigo TRT-DG
22/11)
Há determinação nos autos para que a
SAM, com o suporte do Comitê Gestor
do Sistema Agora, verificasse se os bens
de uma amostra probabilística foram
destinados ao desfazimento, na forma
prevista no regulamento, porquanto
declarados inservíveis, aplicando-se erro
de 5% (cinco por cento), nível de confiança
de 95% (noventa e cinco por cento), cujo
levantamento já foi finalizado, em fase de
validação pela CPID.
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6. Da contratação do leiloeiro oficial

8. Do treinamento da nova ferramenta
de inventário

A CPID participou da adequação do
Termo de Referência para contratação
de 01 Leiloeiro Oficial, para conduzir os
leilões públicos de bens móveis e veículos
inservíveis de propriedade do TRT/RJ,
nos autos do Proad 6355/2017.
Após a contratação do leiloeiro oficial,
a contribuição/participação da CPID
foi finalizada, ficando a cargo da SAM
e DDESF, respectivamente, a gestão e
a fiscalização do contrato, em face da
competência, sobretudo pela natureza
de controle interno administrativo que
é atribuída à CPID pela Resolução
Administrativa nº 15/2017.

A CPID, em conjunto com a Divisão de
Requisitos e Métrica (Direm), ministrou,
em quatro oportunidades, treinamento
presencial para apresentação do tutorial,
com o objetivo de minimizar dúvidas e
conscientizar os gestores em relação às suas
responsabilidades enquanto detentores de
carga patrimonial, prestando orientações
sobre como proceder e sobre quais os
cuidados que devem adotar, destacando
a transferência de responsabilidade
estabelecida pelo Ato nº 53/2015. Foram
capacitados mais de 380 gestores da capital
para a utilização da nova ferramenta,
bem como disponibilizados tutorial e
orientações pela rede no Moodle da Esacs,
além do manual elaborado pela Direm
para a utilização da ferramenta.

7. Da homologação e do treinamento da
nova ferramenta de inventário
Em 24 de maio de 2018, a nova
ferramenta de inventário eletrônico no
ambiente do e-Material foi homologada
pelo Comitê Gestor Agora, tendo sido
colocada em produção no inventário
anual de patrimônio do presente exercício
e homologada com ressalvas pela gestora
da CPID.
Com o intuito de dar conhecimento
aos gestores acerca da mudança no
inventário anual de patrimônio, a CPID
providenciou a publicação de matérias na
intranet, destacando a nova ferramenta,
em 25/7/2018, 21/8/2018 e 20/9/2018.

9. Do inventário anual de patrimônio –
2018
O Inventário Anual de Patrimônio foi
aberto em 8/10/2018, a fim de que as
unidades enviassem o autoinventário
até 22/10/2018, tendo em vista a
reestruturação
na
Secretaria-Geral
Judiciária e na Diretoria-Geral e a
decorrente necessidade de movimentação
de bens em grande escala em função da
extinção e da criação de setores, pautadas
no Ato nº 160/2018, e suas alterações.
Foi autuado o Proad 17.458/2018, no
qual consta a metodologia utilizada,
entendendo-se pertinente demonstrar
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a fotografia patrimonial do órgão,
ressaltando as práticas que possam
comprometer o controle patrimonial
eficiente deste Regional, com o lançamento
de recomendações, sobretudo, aos gestores
de patrimônio.
Foram visitadas 10 unidades (5
administrativas e 5 judiciárias), sendo
4 delas localizadas no interior, em
consonância com o disposto no artigo
3º, parágrafo 6º do Ato nº 160/2018, cuja
escolha da amostra se deu por julgamento.
As inconsistências/ajustes detectados
foram tratados via sistema de patrimônio
no e-Material pela Comissão, sendo
lançadas as recomendações pertinentes
à análise realizada. Foram inventariados,
entre localizados e não localizados, 24.875
bens de TIC na monta de R$34.254.098,68
e 53.698 bens móveis, no valor de R$
26.751.618,56.
10. Do inventário anual de almoxarifado
– 2018
Quanto à realização do inventário
de Almoxarifado realizada anualmente
no mês de dezembro, os membros da
CPID, com o auxílio de servidores da
CSEG indicados pela própria unidade,
compareceram aos almoxarifados de bens
de consumo, de bens móveis permanentes,
de bens de informática e de bens
bibliográficos, e realizaram o inventário
dos bens existentes nesses locais, com
fulcro no Ato nº 187/2018. Os resultados
constam acostados aos autos do Proad
19.693/2018.

131

Secretaria de Administração
de Ativos Móveis (SAM)
À Secretaria de Administração de Ativos
Móveis (SAM) cumpre propor políticas de
padronização de materiais e de serviços,
além de gerenciar a distribuição dos
materiais permanentes e de consumo.
À SAM compete, também, planejar,
organizar e supervisionar as atividades
concernentes à logística, aquisição,
recebimento, abastecimento, manutenção,
conservação e contratação de seguro para
a frota de veículos do Tribunal.

• Abastecimento de Veículos;
• Manutenção de Veículos;
• Apoio Logístico;
• Lavagem de Veículos;
• Contratação de empresa para
prestação de serviços gráficos em máquinas
digitais (cartazes, pastas personalizadas,
folders, convites, adesivos, crachás,
banners e outros);
• Leiloeiro.
		
Em
setembro
iniciouse a realização de leilão de bens para
desfazimento, por leiloeira contratada,
conforme processo 6355/17.

1. Fiscalização de Contratos
•

Seguro de Veículo;
2. Estatística
UNIDADE

Divisão de Material
Permanente (Dimap)

Divisão de Especificação
e Compra de Materiais
(Decom)

ATIVIDADE

QUANTIDADE

Registro de bens patrimoniais adquiridos

6.974

Registro de bens patrimoniais incorporados

6.974

Registro de transferências de bens patrimoniais/
itens

13.458

Elaboração de especificações técnicas de
materiais de consumo e bens permanentes (itens
novos e revisão)
Análise de conformidade de propostas comerciais
(sem amostras e protótipos)
Análise de conformidade de amostras de materiais
de consumo e protótipos de bens permanentes
Análise de conformidade de materiais de consumo
e bens permanentes para fins de recebimento
definitivo
Elaboração e emissão de solicitações de compra
com dados oriundos da DCMAT
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268
260

166

55
38

Emissão de solicitações de pedido de compra
Divisão de Controle de
Materiais (DCMAT)

Consolidação de requisições de materiais

Itens de requisições consolidadas
Acompanhamento de atas de registro de preços

Seção de Movimentação
de Bens (Secmob)

31
7.439
35.603
34

Serviços relativos à implementação de leiautes
(adequação ergonômica e outros), mudanças
e reinstalações de unidades, eventos e
inaugurações, entre outros
2.122

Divisão de Desfazimento
(DDESF)

Entrega de bens inservíveis em processos de
desfazimento
Processos autuados referentes a desfazimento de
bens/total de bens inservíveis

Divisão de Transportes
(Ditra)

Disponibilização de veículos
Entrega de requisições/itens fornecidos

Divisão de Material de
Consumo (Dimac)

Registro de entrada de itens no sistema de
Material e Patrimônio
Cartuchos usados encaminhados para fins de
descarte
Comunicação visual:

Seção de Gráfica (Secgra) folders e informativos
Comunicação visual: cartão, cartazes e outros

9.228
11/5.250
4.397
7.439/35.603
460/798
3.175
19.200
1.200

Produção de formulários offset

320.320

Adesivos em vinil acrílico, etiquetas, banners e
backdrops

175,4m²

Produção de blocos impressos e rascunhos
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30.000

3. Comissões
A SAM participa da Comissão Gestora
do Plano de Logística Sustentável, sendolhe afeta diretamente ao consumo de papel,
plásticos (descartáveis), combustível,
destinação de pilhas, baterias e insumos de
informática, bem como desfazimento de
bens, dada a natureza de suas atribuições.
Em 2018 foram autuados 11 processos
de desfazimento de bens.
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Secretaria de Administração
de Contratos (SCO)
Criada a partir da reestruturação
efetivada pela Resolução Administrativa
nº 40/2015, que promoveu a extinção da
Secretaria de Logística e da Secretaria
de Manutenção e Obras, a Secretaria
de Administração de Contratos (SCO) é
responsável pela gestão dos processos
de contratação e execução de contratos,
convênios e demais atos negociais.
Busca proporcionar, de forma mais
efetiva, a padronização dos processos de
trabalho e documentos relacionados à
instrução dos processos administrativos
de contratação, além de coordenar a
elaboração de projetos básicos e termos
de referência, indispensáveis à instrução

Unidade

dos procedimentos de aquisição de bens e
contratação de obras e serviços.
1. Fiscalização de contratos
• Elaboração de laudos de avaliação
imobiliária;
• Locações de imóveis e cessões de
uso de espaço público;
• Seguro de imóveis;
• Veiculação de matérias pertinentes
a licitações e contratos em jornais de
grande circulação no Rio de Janeiro.
2. Estatística

Atividade
Análise e elaboração de documentos
de referência em processos de
contratação, incluindo aquisições,
obras e serviços

Divisão de contratos e
documentos de referência
(Dicod)

Elaboração de instrumentos: contratos,
termos aditivos, convênios, cessões
de uso, rescisões, termos de ajuste,
apostilas, entre outros
Minutas de Edital
Minutas de Ata de Registro de Preço
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Quantidade

110

290

97
23

Unidade

Atividade

Quantidade

Recebimento de processos

192

Número de empresas contatadas

Divisão de pesquisa de
mercado e contratações
diretas (Dipec)

Número de valores levantados
(estimativas de empresas, preços do
Painel de Preços e valores dos sítios
eletrônicos)

2.254

Envio de e-mails aos fornecedores
avisando das licitações com
cadastramento dos pregões no sistema
Ágora conforme o caso.

87

Realização de procedimentos
referentes à dispensa de licitação por
baixo valor

21

Análise e enquadramento em
demais modalidades de dispensas e
inexigibilidades de licitação

56

Análise e enquadramento em
adesões a atas de registro de preços,
convênios, comodatos e doações.

18

Enquadramento dos processos nas
demais modalidades licitatórias

Divisão de apoio à gestão
contratual (DIAGC)

Acompanhamento de contratos e
registros de preço
Acompanhamento de convênios/
acordos de cooperação

Divisão de instrução e reajuste
de penalidades contratuais
(DIRPC)

Divisão de gerenciamento de
bens imóveis (DGEBI)

1.215

Análise de processos de contratação
(reajustes, repactuações, acréscimos,
supressões, revisões, termos de
referência).
Conclusão de procedimentos
apuratórios de penalidades

07

740

28

249

361

Coordenação e gerenciamento de
imóveis (próprios, alugados e cedidos).

59

Instrução de processos para novas
contratações, locações, cessões de
uso e aquisição de imóveis.

13

Registro e atualização dos imóveis
alugados e cedidos no SPIUnet
- Sistema de Gerenciamento dos
Imóveis de Uso Especial da União

69

Fiscalização de contratos de locação,
termos de cessão de uso, termos
de cessão de uso de espaço para
terceiros, serviços técnicos de
avaliação pela CAIXA e de seguro de
imóveis.

69
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3. Comissão Permanente de Licitação e
Pregoeiros (CPL)

recursos em primeira instância e, por fim,
declarando as empresas vencedoras nas
licitações previstas na Lei nº 8.666/1993,
ou no pregão, e definindo, também neste
último caso, a adjudicação do objeto.
Cabe ainda a esta Comissão a confecção
de relatórios nos processos apuratórios
de penalidade, autuados pela Divisão
de Instrução de Reajustes e Penalidades
Contratuais, bem como a análise de
eventuais recursos apresentados pelas
empresas apenadas, que tenham trazido
fato novo em suas razões recursais.
A unidade executa, ainda, todos os
procedimentos relativos ao sistema de
registro de preços, regulado pelo Decreto
nº 7.892/2013.

Cabe à Comissão Permanente de
Licitações e Pregoeiros (CPL) desenvolver
as atividades inerentes às modalidades de
licitação previstas na Lei nº 8.666/1993
(concorrência, tomada de preços e
convite), bem como àquelas constantes da
Lei nº 10.520/2002 (o pregão, nas formas
eletrônica e presencial).
Cumpre-lhe, assim, gerenciar toda a
fase externa do certame, providenciando
as publicações na Imprensa Oficial,
nos meios eletrônicos e no jornal local,
respondendo a pedidos de esclarecimento
e impugnações ao Edital, dirigindo as
sessões (presenciais ou eletrônicas),
julgando a documentação apresentada –
com auxílio do setor técnico –, decidindo

4. Estatística

2018

%

Pregões eletrônicos

Modalidade de licitação

92

91,09

Pregões presenciais

00

0,00

Concorrências

04

3,96

Tomadas de preços

03

2,97

Convites

00

0,00

Leilões

01

0,99

Concursos

00

0,00

*Chamamento Público

01

0,99

Total

101

100

2018

%

Pregões eletrônicos

29

90,62

Pregões presenciais

00

0,00

Concorrências

02

6,25

Recursos

Tomadas de preços

01

3,13

Convites

00

0,00

Leilões

00

0,00

Concursos

00

0,00

Total

32

100
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Relatórios de penalidades

2018

%

Pregões eletrônicos

49

100

Total

49

100

Quantitativos mensais - Pregão eletrônico
Janeiro/2018

06 – 32 ITENS

Fevereiro/2018

10 – 16 ITENS

Março/2018

06 – 06 ITENS

Abril/2018

08 – 18 ITENS

Maio/2018

07 – 21 ITENS

Junho/2018

08 – 42 ITENS

Julho/2018

13 – 30 ITENS

Agosto/2018

11 – 46 ITENS

Setembro/2018

05 – 26 ITENS

Outubro/2018

10 – 70 ITENS

Novembro/2018

02 – 03 ITENS

Dezembro/2018

06 – 17 ITENS

Total de pregões eletrônicos (processos)

92

Total de itens licitados em 2018

324
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Secretaria de Gestão de
Pessoas (SGP)
À Secretaria de Gestão de Pessoas cabe
estabelecer melhores práticas de gestão
de pessoas, promover a movimentação
de pessoal, controlar as vagas de cargos
efetivos, prestar auxílio à realização do
concurso nacional para magistrados,
organizar os concursos públicos de acesso
para servidores, efetivar promoção e
progressão funcional, realizar processo
seletivo interno, além de controlar os
processos administrativos e a fidedignidade
dos registros funcionais, atender às
demandas dos servidores e magistrados,
prestar informações a diversos órgãos,
tais como Receita Federal, Instituto
Nacional do Seguro Social, AdvocaciaGeral da União, Tribunal de Contas da
União e Conselhos Superiores, bem como

realizar os procedimentos concernentes
ao pagamento de pessoal e atuar no
gerenciamento de devoluções ao erário e
inscrições na dívida ativa da União.
A estrutura atual da Secretaria foi
implementada a partir de 14/9/2018, nos
termos da Resolução Administrativa
nº 22/2018, que unificou a Secretaria
de Administração de Pessoal – SEP e a
SGP. A Resolução deslocou, ainda, toda
a estrutura hierárquica da Coordenadoria
de Saúde – CSAD para a Presidência,
razão por que os dados afetos à CSAD
encontram-se no relatório de atividades
elaborado pela Secretaria-Geral da
Presidência.
1. Estrutura Organizacional
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2. Principais ações realizadas

Econômica Federal;
• Implementação das reestruturações
instituídas
pelas
Resoluções
Administrativas nºs 20, 21 e 22, todas de
2018;
• Renovação do comodato do sistema
e-Consig;
• Fornecimento das informações
exigidas em auditoria sobre os passivos
pagos de novembro de 2017 a junho
de 2018, bem como sobre os valores
pendentes de pagamento;
• Recebimento de declarações e
manifestações de magistrados, servidores
(ativos e aposentados), pensionistas e
herdeiros, a fim de efetuar o pagamento
de passivos;
• Finalização do Projeto Estratégico
nº 5 (“Implantação da Gestão de Pessoas
por Competência”), que incluiu o estudo
destinado à normatização da gestão de
pessoas por competências no TRT/RJ;
• Cumprimento
de
99%
das
determinações contidas nas metas
estipuladas no Anexo III da Resolução
CSJT nº 92/2012, referente à gestão de
pessoas por competências, sendo certo
que o atendimento às determinações
remanescentes
encontra-se
em
andamento;
• Elaboração de minuta para
alteração dos atos normativos que versam
sobre substituição e sobre procedimento
administrativo disciplinar;
• Realização de concurso público
para provimento de cargos vagos de
Técnico Judiciário – Área Administrativa,
Técnico Judiciário – Área Administrativa

• Reestruturação
da
Secretaria
que, entre outros aspectos, contemplou:
incorporação da SEP; transferência
da responsabilidade pela elaboração
e pela atualização das matrizes de
competência para a Divisão de Gestão do
Desempenho – DGESD (anteriormente,
a responsabilidade era da Escola
de Administração e Capacitação de
Servidores – Esacs); absorção de novas
atividades, em razão de os atendimentos
relacionados à Funpresp-Jud passarem
a ser atribuição da Coordenadoria de
Pagamento de Pessoal – CPPE; absorção
de novas atividades do Grupo de Trabalho
de Implantação do e-Social, criado pela
Portaria nº 188/2017, transferindo-as para
a CPPE;
• Instituição do trabalho remoto no
TRT/RJ;
• Realização de 3 (três) oficinas
de mapeamento, com o respectivo
mapeamento de 38 (trinta e oito) funções
gerenciais e 50 (cinquenta) não gerenciais;
• Realização da sétima edição do
evento AposentadoRia;
• Realização da pesquisa de clima
organizacional;
• Execução de folhas de pagamento de
passivos que não dependem de existência
de sobras orçamentárias ou de dotação
orçamentária específica;
• Formalização
de
instrumento
que saneou os problemas relacionados
à transmissão dos arquivos da folha
de pagamento, processados pela Caixa
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– Especialidade Enfermagem, Técnico
Judiciário – Área Administrativa –
Especialidade
Segurança,
Analista
Judiciário – Área Administrativa,
Analista Judiciário – Área Judiciária,
Analista Judiciário – Área Judiciária –
Especialidade Oficial de Justiça Avaliador
Federal, Analista Judiciário – Área Apoio
Especializado Especialidade Psicologia
e Analista Judiciário – Área Apoio
Especializado Especialidades Engenharia
(Civil), Engenharia (Elétrica), Engenharia
(Mecânica);
• Recebimento
de
declarações
de exercício do magistério (aulas/
apresentações).

TRT/RJ;
• Análise de possíveis parâmetros
norteadores da lotação dos novos
servidores;
• Parceria com a Secretaria de
Desenvolvimento Institucional – SDE,
para definição de novos critérios de lotação
para a primeira e segunda instâncias;
• Realização de estudos para ajuste do
Ato nº 136/2014, referente a consignações
em folha de pagamento;
• Realização de estudos para
revogação do Ato nº 556/2007 e da
Resolução Administrativa nº 49/2011, em
virtude da publicação da Resolução CSJT
nº 137/2014;
• Mapeamento dos processos de
trabalho e a respectiva atualização.

3. Ações em andamento
• Alteração
da
Resolução
Administrativa nº 2/2008, que “dispõe
sobre o sistema de avaliação de
desempenho dos servidores” do TRT/RJ;
• Estudo sobre a regulamentação do
instituto de remoção de servidores;
• Regulamentação da gestão de
pessoas por competências no TRT/RJ,
atualmente aguardando aprovação de
Resolução Administrativa pelo Órgão
Especial;
• Validação e homologação de 3
(três) matrizes de competências da área
gerencial administrativa;
• Criação
de
critérios
para
movimentação de servidores entre
as Varas do Trabalho de um mesmo
município e entre municípios distintos, a
fim de equilibrar a força de trabalho no

4. Ações que impactam as atividades da
SGP
4.1. Realização e homologação de
concursos para servidores
A Resolução Administrativa nº 40/2018
(D.O.U., Seção 1, 24/12/2018) homologou
o resultado do concurso realizado para
provimento dos cargos de Técnico
Judiciário – Área Administrativa,
Técnico Judiciário – Área Administrativa
– Especialidade Enfermagem, Analista
Judiciário – Área Judiciária, Analista
Judiciário
–
Área
Judiciária
–
Especialidade Oficial de Justiça Avaliador
Federal, Analista Judiciário – Área Apoio
Especializado Especialidade Psicologia
e Analista Judiciário – Área Apoio
Especializado Especialidades Engenharia
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(Civil), Engenharia (Elétrica), Engenharia
(Mecânica). O resultado do concurso
para o cargo de Técnico Judiciário –
Área Administrativa – Especialidade
Segurança foi homologado pela Resolução
Administrativa nº 42/2018 (D.O.U., Seção
1, 13/11/2018).

4.4. Implantação do Sistema Integrado
de Gestão de Pessoas – Sigep
O Acórdão TCU nº 1993/2014 estabeleceu
cronograma de implantação do Sigep no
âmbito da Justiça do Trabalho. No que
se refere a este Regional, o Sigep implica
na substituição ou na sobreposição, até
dezembro de 2020, do sistema atualmente
utilizado (sistema Ergon). Além disso,
verificou-se que as funcionalidades do
Sigep estão aquém das atuais, disponíveis
no Ergon. Assim sendo, a SGP promove
estudos contínuos para minimizar o
impacto e atender às determinações dos
órgãos externos.

4.2. Continuidade da discussão sobre
a reforma da previdência dos servidores
públicos
Diante
da
continuidade
da
discussão sobre uma possível reforma da
previdência dos servidores públicos, a SGP
verificou expressivo aumento no número
de requerimentos de aposentadoria e de
concessão de abono de permanência.
O aludido aumento impacta a unidade,
levando à produção de atividades como:
análises de averbações e revisões de tempo
de serviço e de contribuição; elaboração
de formulários do sistema e-Pessoal para
envio ao TCU; simulações de proventos de
aposentadoria; atendimentos ao público
em geral.

4.5. Ofício 5278/2018-TCU/Sefip
Em 27/11/2018 a SGP recebeu o Ofício
5278/2018-TCU/Sefip,
do
Tribunal
de Contas da União, que aponta
inconsistências no preenchimento do
formulário Sisac para aposentadorias
concedidas a partir de 2004 pelo TRT/RJ.
Ao todo, são 121 (cento e vinte e um) casos
para análise, que demandarão a emissão
de novo formulário do sistema e-Pessoal
em cada processo de aposentadoria. A
emissão deverá ser realizada no prazo de
90 (noventa) dias, conforme determinado
pela Colenda Corte de Contas.

4.3. Implantação do sistema e-Social
A partir da promulgação do Decreto
nº 8373/2014 ocorreu uma alteração
substancial nos procedimentos de
cadastramento funcional e de pagamento
de folha. O prazo para implementação
da primeira fase de alterações, no grupo
a que pertence o TRT/RJ, é janeiro de
2020. Consequentemente, vem sendo
necessária a revisão dos procedimentos
então utilizados, de modo a atender às
determinações legais.

4.6. Digitalização de documentos
Digitalização e armazenamento, em
sistema adequado, dos documentos em
papel com prazos de temporalidade muito
longos, tais como: fichas financeiras,
assentamentos funcionais, autorizações de
consignação, processos administrativos,
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terapia hiperbárica a autor de ação judicial
em face do TRT/RJ; prestação de serviços
de processamento dos arquivos e valores
da folha de pagamento, por intermédio de
instituição financeira.

declarações de não acumulação e demais
documentos.
4.7. Contratos e convênios
Entre os ajustes, destacam-se: aquisição
de novo modelo de carteira de identidade
funcional para magistrados; prestação
dos serviços de home care e de oxigeno

5. Estatísticas

ATIVIDADES

QUANTIDADE

Registros atualizados no Ergon (até 23/11/2018)

119.735

Documentos arquivados

6.953

Documentos protocolados na Seção de Atendimento a Magistrado e Servidor
(Semase)

6.917

Portarias publicadas

3.814

Avaliação de desempenho de servidores

2.331

Avaliação gerencial por competência

2.149

Recadastramentos presenciais

1.804

Cadastros no Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho, malote digital e Processo
Administrativo Eletrônico

1.425

Convocações do TRE – verificações e cadastros

1.197

Documentos desarquivados

1.092

Ressarcimento ao erário (vacâncias e falecimentos)

816

Recadastramentos não presenciais

835

Servidores cadastrados na modalidade de Regiime de Trabalho

601

Elaboração e transmissão aos bancos de folhas de pagamento

501

Declarações emitidas

414

Carteiras funcionais emitidas

353

Matrizes de competências homologadas e validadas – funções gerenciais da área
administrativa e judiciária

194

Folhas de pagamento processadas

193

Certidões emitidas (DGESD e Divisão de Provimento e Enquadramento de Cargos
– DPECR)

182

Migração de regime previdenciário

142

Enquadramento previdenciário

140

Tokens devolvidos

138

Tokens entregues

141

Alterações de lotação em razão da proximidade da residência e em razão do perfil
profissional - realizadas

80
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Ações judiciais referentes ao concurso público de 2018 - recebidas

64

Entrevistas realizadas

62

Posse de servidores

60

Encaminhamentos de laudos médicos restritivos e assessoria às unidades na
recepção do servidor

30

Processos de sindicância/rito sumário/disciplinar autuados e instruídos

31

Redistribuições deferidas

49

Remoções entre Tribunais efetivadas

18

Processos seletivos internos abertos

15

Posse de servidores em cargos em comissão sem vínculo

11

Procedimentos relacionados à remoção de magistrados por permuta entre
Regionais

6

6. Comitês e Comissões
Comitê Gestor Local de Gestão de
Pessoas; Comissão de Avaliação de
Desempenho; Comissão de Gestão
do Trabalho a Distância; Comissão
Permanente de Acessibilidade e Inclusão
(até 24/10/2018); Comitê Regional de
Gestão de Pessoas por Competência;
Conselho Consultivo da Escola de
Administração
e
Capacitação
de
Servidores; Comissão de Sistematização
do Controle de Acumulação de Cargos,
Empregos e Aposentadorias; Comitê
Gestor de Segurança da Informação
(até 24/10/2018); Grupo de Trabalho de
Diretrizes para Implantação do Modelo de
Controle de Frequência; Comitê Gestor
Regional do Sistema de Gestão de Pessoas
da Justiça do Trabalho (até 24/10/2018);
Comitê Gestor Regional do Sistema de
Processo Administrativo Virtual (até
29/10/2018); Comissão de Coordenação de
Preparo de Pagamento de Pessoal do TRT/
RJ; Grupo de Trabalho de Planejamento
e Execução da Implantação do e-Social
(extinto em 24/10/2018).
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7ª edição do “AposentadoRIA”, no dia 23/10

Posse de 53 novos servidores em 30/11
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Secretaria de Manutenção e
Infraestrutura Predial (SMI)
À Secretaria de Manutenção e
Infraestrutura Predial (SMI) compete
planejar, coordenar, controlar e gerenciar
os serviços de manutenção predial corretiva
e preventiva, os serviços de manutenção
de equipamentos de edificações, os
serviços de infraestrutura e apoio predial,
bem como os serviços postais. Nesse viés,
cumpre-lhe garantir a contratação de
todos os serviços necessários ao pleno e
eficiente funcionamento das edificações
do Tribunal, quando relacionados à
manutenção e infraestrutura predial.
Em setembro de 2018, por meio da
Resolução Administrativa nº 22/2018, a
SMI passou por uma importante revisão em
sua estrutura administrativa, em virtude
da necessidade de realizar um eficiente
balanceamento na distribuição da carga
de trabalho entre as suas unidades e uma
Serviços de Manutenção Predial

adequada segregação das suas funções.
Nesse contexto, destaca-se a criação
das Divisões de Gestão de Contratos de
Manutenção e Infraestrutura Predial
(DGMAN e DGINF), com a consequente
liberação das Divisões de Apoio à
Manutenção e Infraestrutura (DMANPs)
para se dedicarem à fiscalização dos
serviços prestados pelas empresas
contratadas, bem como a criação da
Assessoria Técnica de Manutenção e
Infraestrutura Predial (AMI), que possui
a atribuição principal de planejar e
elaborar as contratações dos serviços de
manutenção e infraestrutura prediais
imprescindíveis ao funcionamento das
edificações.
1. Fiscalização de contratos

Quantidade de
contratos

Serviços de Infraestrutura
Predial

Quantidade de
contratos

Ar-condicionado

4

Análise da qualidade do ar
interior

1

Elevadores

3

Ascensoristas

1

Manutenção Predial

1

Coleta de resíduos

1

Som

1

Garçom e Copeiragem

1

Água e Esgoto

9

Jardinagem

1

Energia Elétrica

9

Limpeza e Conservação

1

27

Mensageria

1

Combate a pragas e vetores

1

Recepcionista

1

Reprografia

1
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Serviços Postais

1

Telefonistas

1

Toalhas e vestes

1

Açúcar

1

Café

1

Produtos alimentícios

1
16

2. Principais realizações

condicionado tipo split na sala de
audiência da 3ª Vara do Trabalho de Volta
Redonda;
• Revisão da vedação de todas as
janelas do térreo do Fórum de Itaguaí;
• Realização de reforma elétrica do
Fórum de Itaguaí;
• Realização de pintura do Gabinete
50, 1ª Vara do Trabalho de Friburgo, salas
de audiência da 1ª e 2ª Varas do Trabalho
de Itaguaí;
• Instalação de guarda-corpo na
escada de acesso ao telhado da Vara do
Trabalho de Barra do Piraí;
• Conclusão da instalação das grades
nas janelas do Fórum de Angra dos Reis;
• Conclusão da pintura interna e
externa do prédio principal do Fórum de
São Gonçalo;
• Realização da pintura interna do
Fórum de Niterói;
• Conclusão da recuperação dos
bancos do jardim da 1ª Vara do Trabalho
de Itaboraí;
• Adequação
da
escada
tipo
marinheiro às normas de segurança atuais
da 1ª Vara do Trabalho de Magé;
• Mudança de leiaute do Fórum
Trabalhista de Itaboraí, no prédio do
Tribunal de Justiça de Itaboraí;
• Serviços de alteração de leiaute da

2.1. Atividades concluídas
• Elaboração de estudos técnicos
preliminares e novos documentos de
referência para a contratação dos seguintes
serviços: manutenção do sistema de arcondicionado da Lavradio, Gomes Freire
e São de João de Meriti; manutenção dos
jardins e limpeza dos terrenos; aquisição
de café, açúcar e produtos alimentícios;
• Instrução dos processos de
contratação de serviços postais e
fornecimento de energia elétrica em baixa
tensão para os imóveis do interior;
• Instrução dos pedidos de prorrogação
contratual para os serviços de mensageria,
manutenção de ar-condicionado da
capital, manutenção dos jardins e limpeza
dos terrenos, manutenção e operação dos
equipamentos de som, lavagem de toalhas
e vestes talares, limpeza e conservação;
• Capina e instalação de cerca no
terreno de Resende;
• Revisão das telhas e instalação
de holofotes no imóvel da 2ª Vara do
Trabalho de Resende;
• Revisão e manutenção de todas
as janelas do Fórum principal de Volta
Redonda (1ª e 2ª Varas do Trabalho);
• Instalação de aparelho de ar-
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Divap de São Gonçalo;
• Substituição
de
lâmpadas
fluorescentes por led no Fórum de São
Gonçalo;
• Confecção de tablado na 5ª Vara do
Trabalho de Niterói;
• Instalação de quadro automático
para bomba d’água em Magé;
• Instalação de dois aparelhos de arcondicionado, tipo split, na 1ª Vara do
Trabalho de Petrópolis;
• Recomposição do muro lateral e
dos fundos do Fórum de Magé;
• Instalação de película na claraboia
de Teresópolis;
• Criação de infraestrutura para
instalação dos pórticos detectores de
metais nos imóveis de Cabo Frio, Itaguaí,
Itaperuna, Magé, São Gonçalo, São João
de Meriti e Volta Redonda;
• Criação de infraestrutura para
instalação de relógios biométricos nos
prédios da capital e interior;
• Confecção e instalação de 10 (dez)
painéis metálicos na DDESF;
• Substituição das telhas translúcidas,
instalação de tubulação de águas pluviais,
melhoria da iluminação da área externa
do prédio da Dimap;
• Desmontagem de estantes no prédio
da Avenida General Justo, 275;
• Conserto do telhado dos imóveis da
Sectar-1 e da DDESF;
• Instalação de 10 (dez) calhas
elétricas no prédio da Sectar-4;
• Melhoria do sistema de segurança
de travamento de portas dos elevadores
instalados na Rua Figueira de Melo,

406 – São Cristóvão, por solicitação ao
proprietário do imóvel;
• Instalação de concertina no prédio
da Rua General Justo, 275;
• Substituição de sistema de lâmpadas
fluorescentes por led no prédio da Rua
General Bruce, 46 - São Cristóvão;
• Melhoria na iluminação externa
e substituição de reatores por reatores
blindados no prédio da Sectar-2;
• Execução do projeto de iluminação
no prédio da Dimap;
• Manutenções no Galpão da Rua
Major Fonseca, 51b, para armazenamento
de bens irrecuperáveis, tais como:
serralheria, pintura, hidráulica, conserto
do trilho central do portão, sistema
elétrico, desmontagem de estantes;
• Apoio aos eventos realizados
no prédio-sede, tais como: VII Fórum
de Gestão Judiciária, Exposição no
Centro Cultural, Palestra do Ministério
da Fazenda, Evento da Amatra I,
Evento do Coral, Reforma Trabalhista e
Direito Processual, Descerramento dos
Dirigentes da Presidência e Corregedoria,
Dia da Mulher, Seminário Internacional
(Ítalo-Brasileiro) de Direito do Trabalho
em Transformação, e-Social, Fórum de
Acessibilidade, Vivendo o Trabalho,
Seminário de Prevenção de Acidentes e
Doenças do Trabalho, Audiência Pública,
Métodos Adequados de Pacificação de
Conflitos, Videoconferência, Ciclo de
Palestras da SGJ, Dia do Amigo, Seminário
“Desafios na Proteção dos Direitos
Sociais nas Relações de Trabalho no
Brasil e Direito Comparado”, “A Cota de
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Aprendizagem e os Desafios Enfrentados”,
Programa e-Social – STRE, Programa de
Combate ao Trabalho Infantil e Estímulo à
Aprendizagem, Tutoria Sobre a Utilização
do Inventário Eletrônico, “Ouvidoria nas
Escolas e Combate ao Trabalho Infantil”,
Visita Guiada CCDIA, Encontro dos
Magistrados do Trabalho, Aposentadoria,
Food-bike Anajustra, Visita Guiada
Estudantes, Ato Publico Contra Assédio
Moral nas Instituições Bancárias,
Reunião Priorização 1º Grau, Seminário
Internacional – Justiças do Trabalho
nas Américas, Coquetel Escola Judicial,
Posse de Servidores, Reunião Caep, Aula
de Encerramento Escola Judicial, Evento
MindFulness;
• Apoio aos eventos realizados
no prédio do Lavradio, tais como:
“Enfrentamento à violência contra
a mulher”, “Conscientização sobre
Transtornos Alimentares”, “Excesso de
Peso e Obesidade”, ações itinerantes
da CAARJ, reuniões da AMATRA,
evento “Março Mulher”, evento “Dia do
Servidor”, eventos da AJUTRA, palestras
dos Sindicatos dos Advogados, leilões
judiciais;
• Auxílio às diversas campanhas
promovidas por este TRT/RJ, tais como:
doação de brinquedos, doação de agasalho,
coleta de resíduos eletrônicos, entre
outras;
• Auxílio à AIC para divulgação de
informações institucionais por meio de
cartazes distribuídos nos murais de aviso;
• Execução de mudança de leiaute
na sala de reuniões da SCO, sala de

acautelamento da CSEG, Gabinetes 03,
08, 09, 11, 23 e 33, Caep, Caei, CSEG,
SJU-2, CFEI-2, ARR, sala de reuniões da
SGJ, sala de espera da Semase, Ouvidoria,
copa da AJU;
• Implantação de bicicletário no
prédio-sede;
• Instalação de luminárias na Dipod
e divisórias na 9ª Turma;
• Instalação de pontos de telefonia
nos 6º, 7º, 10º e 11º andares do prédiosede;
• Substituição do painel de entrada
de energia do prédio-sede;
• Execução de alteração do leiaute da
2ª Vara do Trabalho de Duque de Caxias
(Meta 10);
• Instalação de fita antiderrapante na
escada de Nova Iguaçu para prevenir a
ocorrência de acidentes;
• Recomposição do piso tátil e do
fechamento do terreno no Fórum de São
João de Meriti;
• Reforma da iluminação da 3ª Vara
do Trabalho de Duque de Caxias;
• Instalação de aparelhos de arcondicionado nas 1ª, 4ª e 6ª Varas do
Trabalho de Nova Iguaçu;
• Reparo e impermeabilização do
telhado do Fórum de São João de Meriti;
• Criação de infraestrutura elétrica
para a instalação de Pórticos detectores de
metais nos Fóruns de São João de Meriti,
Nova Iguaçu, Itaguaí e Volta Redonda;
• Reinstalação de tablado e roda meio
no PAV de Valença.

149

2.2. Atividades em desenvolvimento
• Instrução
dos
pedidos
de
prorrogação contratual para os serviços
de manutenção de elevadores dos Fóruns
de Niterói e de Nova Iguaçu;
• Substituição
de
lâmpadas
fluorescentes por led no prédio-sede e
nos prédios da Lavradio, Gomes Freire e
Niterói;
• Instalação de grades e concertinas
no prédio de São Gonçalo;
• Reforço na segurança da área
externa do prédio-sede;
• Execução de mudança de leiaute
da SAM, DCMAT, SCO, SDE, SGP, SAE,
Mensageria, Secmob, Sala de Informática
– Arquivos SGP;
• Execução do serviço de criação do
leiaute da 7ª Vara do Trabalho de Nova
Iguaçu para a mudança da unidade para a
cobertura do Fórum daquele município;
• Execução do projeto de climatização
do Fórum de Barra do Piraí;
• Reforma da cobertura do Passadiço
Cultural;
• Adequações das antigas instalações
do Banco do Brasil no prédio da Gomes
Freire para o remanejamento de 3 (três)
Varas do Trabalho da capital.

150

Secretaria de Obras e
Projetos (SOP)
À Secretaria de Obras e Projetos
(SOP) compete determinar e coordenar a
elaboração de projetos básicos e executivos
de engenharia, abrangendo construções,
reformas e ampliações dos prédios, além

de implementar políticas de padronização
de arquitetura.
1. Planejamento Estratégico

PROJETOS ESTRATÉGICOS SOB A COORDENAÇÃO DA SOP
PROJETO

ESCOPO

PE 12 – Sistema de Implantar, nos prédios do TRT, sistema de acessibilidade para portadores de
Acessibilidade
para necessidades especiais, estabelecendo condições adequadas de acesso e
portadores de necessidades utilização (em desenvolvimento, com previsão de conclusão em dezembro de
especiais nos prédios do 2019).
TRT/RJ

PE 04 – Conforto pré- Promover melhorias das condições de circulação, uso e espera forçada na
audiência
área destinada à concentração de público que aguarda as audiências, com
implantação de elementos de conforto e entretenimento que humanizem a
espera (em desenvolvimento, com previsão de conclusão em 2019).

2. Principais realizações

do subsolo e emissão de relatório técnico
para o Edifício Darcy Vargas, situado na
Av. General Justo nº 275, Centro, Rio de
Janeiro, RJ (Proad 7384/2017);
• Obra de reforma para instalação
de sistema de refrigeração nas áreas
de espera do público, localizadas no 1º
pavimento do Fórum de Cabo Frio (PAE
6994-43.2016 - SOF);

2.1. Atividades concluídas
• Serviços de demolição interna com
retirada de entulho em edificação própria,
situada na Av. General Justo nº 275,
Blocos A e B, Centro, Rio de Janeiro, RJ
(Proad 5061/2017);
• Execução de sondagem à percussão
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• Obra de Reforma para o sistema
de refrigeração nas áreas de espera do
público, localizadas no 1º pavimento da
1ª Vara do Trabalho de Itaperuna (PAE
5216-38.2016 - SOF);
• Obra de Construção do Fórum de
Queimados – Proad 6242/2017;
• Obra de reforma para instalação
do sistema de refrigeração na circulação
e em áreas parciais das 1ª, 2ª e 3ª Varas
do Trabalho de São Gonçalo – Proad
1603/2017;
• Obra de reforma objetivando o
conforto térmico no interior do edifíciosede das 1ª, 2ª e 3ª Varas do Trabalho de
São João de Meriti – Proad 3483/2017;
• Fornecimento e instalação de
persianas para diversas unidades do TRT/
RJ – Norte Fluminense (Proad 506/2017);
• Elaboração de projeto para reforma
da fachada do prédio-sede – PAE 557063.2014 - SOF;
• Projeto complementar para o
sistema de aproveitamento de águas
pluviais da nova sede do Fórum de Macaé;
•
Projetos para adequação das áreas
de espera pré-audiência (PE-04), nas
seguintes localidades: Araruama, Cabo
Frio, Magé, Itaperuna e Angra dos Reis;
•
Projeto de luminotécnica do
mezanino do galpão de Bonsucesso e
projeto anti-incêndio para regularização
junto ao Corpo de Bombeiros Militar do
Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ);
•
Aprovação dos projetos antiincêndio das novas sedes de Resende e
Petrópolis junto ao CBMERJ;
•
Aquisição do sistema de ventilação

para o Passadiço Cultural – Proad
109/2018;
•
Contratação das seguintes reformas
e construções:
- Obra de reforma das fachadas externas
e internas e impermeabilizações do
edifício-sede – Proad 9643/2018;
- Obra de reforma/modernização do
Edifício Darcy Vargas, Blocos A e B etapa II – Proad 13968/2018;
- Obra de construção do Fórum de
Macaé – Proad 14959/2018;
- Obra de construção do Fórum de
Petrópolis – Proad 16098/2018;
- Obra de construção do Fórum de
Resende – Proad 17134/2018;
• Execução de leiautes de adequação
ergonômica do ambiente de trabalho antiga “Meta 10” do Conselho Superior
da Justiça do Trabalho (CSJT) - em 19
unidades judiciárias, a saber: 1ª, 2ª, 4ª,
7ª, 9ª, 12ª, 14ª, 15ª, 20ª, 24ª, 28ª, 29ª, 34ª,
35ª, 44ª, 51ª, 52ª, 66ª Varas do Trabalho e
Gabinete de Desembargador nº 25;
•
Modificação de leiautes de 32
unidades judiciárias e administrativas:
Vara do Trabalho de Barra do Piraí, espera
das Varas do Trabalho de Cabo Frio, 2ª
Vara do Trabalho de Duque de Caxias, 1ª
a 3ª Varas do Trabalho e Divap de Macaé,
Vara do Trabalho de Queimados, Vara do
Trabalho de Três Rios, 2ª, 3ª 27ª, 41ª, 48ª,
49ª, 53ª, 59ª e 62ª Varas do Trabalho da
capital, Gabinetes de Desembargadores
nºs 8, 9, 23, 33 e 50, 9ª Turma, AJU, sala
de reuniões da SGJ, Caei, CFEI-2, revisão
de leiaute do Gabinete nº 33, 2ª Vara do
Trabalho de Itaboraí, Corregedoria e ACT;
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•
Projetos para realização das
seguintes transferências/intervenções:
• Transferência da 1ª Vara do
Trabalho de Itaboraí, da Rua 22 de Maio
para a Av. Ver. Hermínio Moreira, com
a instalação da 2ª Vara do Trabalho de
Itaboraí;
• Adequações arquitetônicas da
extinta Vara do Trabalho de Rio Bonito,
convertida em Posto Avançado, na Rua
Des. Itabaiana de Oliveira;
• Instalação do Fórum de Macaé na
Av. N. S. da Glória, nº 1.181 (leiautes,
comunicação visual e detalhamento de
balcões e tablados);
• Remanejamento da SDE, da Av.
Augusto Severo para a sobreloja do
prédio-sede;
• Remanejamento da Dicma, Diman
e da Dicai, do 5º pavimento para o térreo
do Fórum da Av. Gomes Freire;
• Remanejamento da DPROS, do
Fórum da Av. Gomes Freire para o 3º
pavimento do prédio-sede;
• Remanejamento da Secmob, da
Av. Augusto Severo para o prédio-sede,
sobreloja;
• Reinstalação
da
Ouvidoria
no pavimento térreo do prédio-sede
(concepção de projeto e leiaute, sem
detalhamento);
• Remanejamento da SAM e da
DCMAT, da Av. Augusto Severo para o 4º
pavimento do prédio-sede;
• Transferência da 7ª Vara do
Trabalho de Nova Iguaçu, da sobreloja
para o pavimento de cobertura;
• Implantação
da
SAE,
com

redistribuição dos setores localizados na
ala sul do 2º pavimento do prédio-sede;
• Execução
do
Serviço
de
impermeabilização da cisterna do prédiosede e do Fórum de São Gonçalo.
• Execução de projetos para pequenas
intervenções, quais sejam: adequações da
Divap de Niterói para estacionamento de
viatura; instalação de sistema de CFTV
no Arquivo Judicial de São Cristóvão (R.
Mourão do Vale); reinstalação da Dicod
e do Arquivo de Informática (Augusto
Severo, 5º pavimento); modificações
da STI, em razão de reestruturação da
Secretaria (Augusto Severo, 6º e 13º
pavimento); distribuição de pontos de
rede sem fio e de telefonia nas áreas
comuns dos pavimentos 6, 7, 10 e 11 do
prédio-sede; acréscimo de luminárias
na Dipod, prédio-sede, 8º pavimento;
ampliação da Divisão de Precatórios;
ampliação do hall de espera da Semase
(prédio-sede, 3º pavimento); modificação
de leiaute da SJU (prédio-sede, ala norte);
ampliação da espera da Caep (prédio-sede,
2º pavimento); redução da Mensageria
para remanejamento da Secmob, da Av.
Augusto Severo para o prédio-sede, 6º
pavimento; instalação de sistema de
comunicação visual provisória nas Varas
do Trabalho de Itaboraí; comunicação
visual provisória para o Cejusc-CAP (10º
pavimento do Fórum do Lavradio);
• Execução dos seguintes estudos:
instalação da 9ª Vara do Trabalho de
Niterói; ocupação do 11º pavimento do
Ministério da Fazenda, considerando a
transferência das unidades SCI, SCO e
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SDE; diversos estudos para desocupação
do imóvel da Av. Augusto Severo (STI no
5º e no 1º pavimento do Fórum da Av.
Gomes Freire, SST no 4º e 5º pavimento da
Av. Augusto Severo, SGC na sobreloja e no
térreo do prédio-sede e no 5º pavimento
do Fórum da Av. Gomes Freire, SAM
na sobreloja do prédio-sede e parte no
subsolo, Caei na sobreloja do prédio-sede,
SCI no 4º pavimento do prédio-sede, 10º
pavimento do Lavradio, 1º pavimento da
Gomes Freire, SOP no 4º pavimento da Av.
Augusto Severo, na sobreloja, no térreo e
mezanino do Centro Cultural do prédiosede e no 1º pavimento do Fórum da Av.
Gomes Freire, SDE no 10º pavimento do
Fórum do Lavradio e no 9º pavimento do
prédio-sede, AIC na sobreloja do prédiosede, transferência do Plenário do 4º
pavimento para o térreo do prédio-sede,
transferência da Dimac e da Decom da
Av. Augusto Severo para o prédio-sede sobreloja, SAJ no 1º pavimento do anexo
do Fórum do Lavradio, Dicma (Divisão de
Controle de Mandados) no 10º pavimento
do Fórum do Lavradio, Coex / Dicaj no
6º pavimento do Fórum da Gomes Freire,
Diben no 3º pavimento do Fórum da Av.
Gomes Freire, CSAD no térreo do Fórum
da Av. Gomes Freire);
•
Elaboração de seis placas
comemorativas para aquisição dos Fóruns
localizados na Av. Gomes Freire, na Rua
do Lavradio e do Fórum de Nova Iguaçu,
homenagem à deputada Rosângela Gomes,
inauguração da Ouvidoria, inauguração
da Vara do Trabalho de Queimados,
aquisição dos imóveis de São Gonçalo e de

Duque de Caxias, inauguração da reforma
das Varas do Trabalho de Três Rios e de
Barra do Pirai;
•
Projetos de instalações elétricas
de acordo com as respectivas unidades:
solução de problemas recorrentes no
disjuntor de entrada de energia do
prédio anexo ao Fórum de São Gonçalo
e projeto para instalação de lâmpadas
de emergência; infraestrutura para
leitores biométricos - Nova Iguaçu,
Fórum Petrópolis, Queimados, prédio
da Av. Augusto Severo, Arquivo Rua Dr.
Celestino, Fórum de Niterói, Araruama,
Nilópolis, São João de Meriti, Duque de
Caxias, Três Rios, São Gonçalo e Barra
do Piraí; projeto de acréscimo de arcondicionado split nas salas de audiências
das 3ª, 4ª e 6ª Varas do Trabalho de Nova
Iguaçu; instalações elétricas e cubículo
para aumento de carga no Fórum de
Araruama; projeto de remanejamento das
unidades evaporadoras dos splits de 60.000
e 30.000 BTUs - 1ª Vara do Trabalho de
Petrópolis; instalação de 2 aparelhos de
ar-condicionado nos corredores - Macaé;
projeto de instalações elétricas para
transferência da SAM para o prédio-sede;
relatório das instalações dos Fóruns de
Nova Iguaçu e Queimados; reinstalação
das 1ª e 2ª Varas do Trabalho de Itaboraí
no prédio do Tribunal de Justiça; pontos
de elétrica e de rede para instalação
de computadores para possibilitar a
realização da Correição Ordinária do TST;
ar-condicionado na sala de audiências
da 3ª Vara do Trabalho São Gonçalo;
projeto Ouvidoria no prédio-sede; estudo
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tarifação/energia na General Justo;
tomadas de 220V nas salas de Telecom;
Datacenter Lavradio - questionamento
da STI; Itaperuna (recebimento obra
refrigeração); oficiais de justiça no térreo
da Av. Gomes Freire; Três Rios - estudo
para aumento de carga.

• Prestação de serviços técnicos
visando à proteção das fachadas do
prédio-sede (PAE 2694-72.2015-SOF);
• Estudos iniciais para o projeto para
a reforma geral do Fórum de Niterói, com
implantação de rede fixa de combate a
incêndio, incluindo construção de escada
de incêndio;
•
Projeto executivo estrutural para
fechamento de laje da sobreloja do Fórum
de Nova Iguaçu;
•
Implantação dos projetos para
adequação de áreas de espera préaudiência
(PE-04)
nas
seguintes
localidades: Araruama, Cabo Frio, Magé,
Itaperuna e Angra dos Reis;
•
Projeto para reforma com ampliação
do Fórum de Itaboraí;
•
Projeto para construção da nova
sede de Campos dos Goytacazes;
•
Desenvolvimento de Termo de
Referência completo para contratação
da complementação do sistema de
refrigeração do prédio da Rua Paulo Lins,
em Duque de Caxias;
•
Projeto de instalações elétricas
para do prédio da Rua Paulo Lins, em
Duque de Caxias;
•
Projeto para: remanejamento
das Varas do Trabalho da 65ª à 70ª do
Fórum do Lavradio para o da Av. Gomes
Freire; remanejamento da Expedição do
térreo para o 10º pavimento do Fórum do
Lavradio; instalação de consultório médico
e adequações da Sala de Amamentação
no 10º pavimento do Fórum do Lavradio;
remanejamento da SCO do 5º pavimento
da Av. Augusto Severo para o térreo e o

2.2. Atividades em desenvolvimento/
serviços em execução
• Aquisição, com instalação, de
uma plataforma elevatória vertical para
portadores de necessidades especiais
no prédio-sede e nas 4ª, 5ª e 6ª Varas
do Trabalho de São Gonçalo (Proad
7911/2017);
• Obra de reforma, sem acréscimo de
área, em edificação própria, na sede da
Vara do Trabalho de Barra do Piraí (PAE
3161-17.2016 - SOF);
• Obra de reforma do prédio-sede da
Vara do Trabalho de Três Rios (PAE 508415.2015 -SOF);
• Serviço de fechamento do terreno
com grades e instalação de toldo de vidro
na prédio-sede da Vara do Trabalho de
Teresópolis (Proad 5155/2018);
• Obra de reforma, sem acréscimo de
área, em edificação própria, no prédiosede das Varas do Trabalho de Volta
Redonda (Proad 4725/2018);
• Fornecimento e instalação de
diversas persianas para várias unidades
do TRT/RJ (Proad 506/2017);
• Prestação do serviço de fornecimento
e instalação do sistema de ventilação e
climatização para o espaço denominado
Passadiço Cultural (Proad 109/2018);
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mezanino do prédio-sede; redistribuição
de parte do térreo do Fórum do Lavradio,
considerando o remanejamento com
ampliação do Núcleo de Mediação do 10º
pavimento-dependência, e adequações
da SAJ; revisão de layout da SJU-1,
com análise de sobrecarga das estantes;
instalação de sistema de comunicação
visual nas Varas do Trabalho de Queimados
e Barra do Piraí; e instalação de balcão de
atendimento no Arquivo Judicial Figueira
de Melo.
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Secretaria de Orçamento,
Finanças e Contabilidade
(SOF)
A Secretaria de Orçamento, Finanças e
Contabilidade (SOF) tem como principal
atribuição garantir, de forma eficiente,
a gestão dos recursos orçamentários
e financeiros necessários à prestação
jurisdicional, bem como controlar as

INDICADOR
Índice
de
patrimonial

atividades contábeis do Tribunal Regional
do Trabalho da 1ª Região (TRT/RJ).
1. Indicadores
1.1 Área contábil

FÓRMULA

conciliação Nº de registros equivocados
/ Nº de registros no Agora
e no Sistema Integrado de
Administração Financeira do
Governo Federal (Siafi)

RESULTADO E ANÁLISE
Dos 18.819 registros patrimoniais, 215
foram realizados com equívoco, o que
corresponde, em termos percentuais,
a 1% do total. Os equívocos foram
todos regularizados.

Índice de liquidação de Nº de NS emitidas corretamente Das
305
notas
de
sistema
despesa com precatórios/ / Nº total de NS geradas
geradas, obteve-se o resultado
RPV
de 305 notas de sistema emitidas
corretamente, representando 100%
de aproveitamento.
Índice de contabilização de Nº de NS emitidas corretamente Do total de 483 notas de sistema
despesa com pessoal
/ Nº total de NS geradas
geradas, referentes às folhas de
pagamento de pessoal ativo, inativo,
pensionistas, bem como auxíliofuneral, 453 foram contabilizadas
corretamente, representando 94%
de acerto. As inconsistências foram
todas regularizadas.
Índice
de
despesas Nº de despesas classificadas Do total de 478 classificações de
classificadas corretamente
corretamente / Nº de despesas despesa, 4 foram retificadas, o que
classificadas
corresponde a um aproveitamento de
99%.
Índice de conformidade de Nº de registros analisados / Nº Dos 26.727 registros efetuados
gestão
de registros efetuados no Siafi no Siafi, 22.302 foram analisados,
representando 83% do total de
registros.
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Evidencia-se, na tabela acima, o índice
de conformidade de gestão, que teve média
de 83%, com a utilização do aplicativo
Access, bem como a continuação da
validação de cada Nota de Sistema
efetuada nos processos eletrônicos de
despesa antes do pagamento.
A Divisão de Contabilidade Gerencial
(Dicog) passou a dar ênfase à análise de
duplicidade de lançamentos, bem como à
regularidade fiscal.
A sistemática de departamentalização
dos custos do TRT/RJ - que permite a
geração de diversos relatórios gerenciais
relacionados ao consumo de recursos,
em função das dificuldades e problemas
operacionais existentes na obtenção das
informações necessárias - encontrase passando por ajustes e adequações
técnicas, a fim de produzir informações
mais fidedignas.
A Justiça do Trabalho tem 25 unidades
gestoras (UGs) em sua estrutura e
implantou o detalhamento de custos na aba
“Detacustos” do Siafiweb em quatro dessas
UGs neste exercício: Tribunal Superior do
Trabalho (TST), e nos Tribunais Regionais
das 1ª, 4ª e 6ª Regiões.
O detalhamento de custo é realizado
no momento da execução da despesa,
utilizando os centros de custo previamente
cadastrados pela Setorial Contábil da
Justiça do Trabalho, o que permite a
realização de relatórios gerenciais,
extraídos por meio do Tesouro Gerencial.
Vale ressaltar que, em 2018, manteve-se
a elaboração de cálculos de atualização de
valores devidos a este Tribunal, referentes

à desoneração fiscal, multa, inadimplência
e parcelamento de débito, utilizando-se o
sistema de cálculo do Banco Central.
Quanto ao controle patrimonial, visando
a cumprir o determinado na Macrofunção
Siafi 020330, NBC T 16.9, MCASP e
Portaria STN nº 467/09, manteve-se a
depreciação sobre o universo dos bens
distribuídos a partir de 2006, em razão do
saneamento de sua base de dados.
Além disso, quanto aos demais bens,
foi implementada, neste exercício, a
funcionalidade de Reavaliação no Sistema
Agora. Assim, abriu-se um caminho para
o saneamento da base de dados dos bens
distribuídos anteriormente a 2006, de
forma a viabilizar o processamento da
depreciação de tais bens. Vale destacar
que, neste exercício, foram realizadas as
primeiras reavaliações no Siafi.
Por oportuno, ressalta-se que o registro
contábil dos bens não localizados, com
base nas informações fornecidas pela
Comissão Permanente de Inventário e
Desfazimento de Materiais (CPID), antes
efetuado anualmente, permaneceu de
forma mensal, após a realização de alguns
ajustes no Sistema Agora.
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1.2. Área financeira
INDICADOR

FÓRMULA

RESULTADO E ANÁLISE

Índice de ordens bancárias Nº
de
ordens
bancárias Das 6.841 OB emitidas, 164 foram
canceladas
canceladas / Total de ordens canceladas, o que representa 2% do
bancárias emitidas
total.
Índice de pagamentos Quantidade
de
pagamentos Dos 6.841 pagamentos realizados,
realizados com atraso
realizados
com
atraso
/ 381 foram efetuados com atraso,
Quantidade total de pagamentos gerando um percentual de 6%.
Índice de restos
a pagar (não
processados)

Restos a pagar executados / Total Da soma de restos a pagar não
de restos a pagar inscritos
processados inscritos, isto é, R$
46.139.888,50, R$ 44.292.546,38,
foram executados no exercício,
representando 96% do total.

Índice de restos a pagar Restos a pagar executados / Total Da soma de restos a pagar
(processados)
de restos a pagar inscritos
processados
inscritos
de
R$
3.674.951,30, foram executados
R$ 1.588.881,26, no exercício,
representando 43% do total.

No que se refere ao índice de pagamentos
realizados com atraso, os principais
motivos foram: a demora no envio das
notas fiscais pela fiscalização e solicitações
extemporâneas de diárias.
Quanto ao item Índice de restos a pagar
(processados), vale ressaltar que do saldo
inscrito restante de R$ 2.086.070,04, a
parcela de R$ 2.066.887,46 corresponde a
quatro precatórios que se encontram em
diligência nas Varas do Trabalho.
Quanto aos demais indicadores, estes
ficaram dentro das expectativas para o
período.
Destaca-se, contudo, que as ocorrências
acima não causaram impacto na gestão
financeira de 2018.
Outrossim, cabe informar que a
Coordenadoria Financeira (CFIN) -

como responsável pela fiscalização das
contas vinculadas destinadas ao depósito
dos encargos trabalhistas das empresas
contratadas para prestação de serviços
que envolvam locação de mão de obra realizou a conferência e a liberação de 74
solicitações das contratadas.
Registrou-se, ainda, o pagamento de
2.326 requisições de honorários periciais
e de 1.105 solicitações de diárias aos
magistrados, servidores e colaboradores
eventuais.
Por fim, em 2018, teve início a
customização do Sistema de Diárias do
Tribunal Regional do Trabalho da 3ª
Região, cuja previsão de implantação
neste Tribunal é para o início de abril
de 2019. Também deu-se início ao
Sistema Assistência Judiciária Gratuita
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do Tribunal Regional Federal da 4º
Região, para tramitação e pagamento
de honorários periciais, de tradutor e
intérprete, em conjunto com o Conselho
Superior da Justiça do Trabalho (CSJT) e
outros Tribunais Regionais do Trabalho,
INDICADOR

com previsão de entrega do módulo
de cadastro em fevereiro e dos demais
módulos até o segundo semestre de 2019.
1.3. Área orçamentária

FÓRMULA

RESULTADO E ANÁLISE

Total de documentos emitidos Quantidade total de notas de Foram emitidas 2.591 notas de
no período
empenho
e
pré-empenhos empenho e 838 pré-empenhos,
emitidos no período
totalizando 3.429 documentos
emitidos.
Taxa de execução orçamentária

Total executado / Dotação Do saldo de R$ 2.247.570.090,00
orçamentária autorizada
foram
executados
R$
2.205.092.599,00 representando
98% do total autorizado.

Total de eventos decorrentes Total de atividades diretamente Foram
realizadas
1.856
da evolução do Plano Anual de relacionadas ao controle e atividades
relacionadas
ao
Aquisições (PAA)
monitoramento do PAA
acompanhamento do PAA.
Total
de
atendimento
às Total de demandas respondidas
demandas do público interno e aos Órgãos Superiores da
externo
Justiça do Trabalho e às diversas
áreas do TRT/RJ

Salienta-se, na tabela acima, o
índice alcançado na taxa de execução
orçamentária, que apresentou como
resultado 98% da dotação destinada a este
Regional.
Este ano, o Tribunal adotou,
embrionariamente, o Plano de Aquisições
para desenvolver seu planejamento
orçamentário, conforme determinação do
TCU. Assim, em 10 de outubro de 2017,
foi publicada a Resolução Administrativa
nº 54/2017, que instituiu o Plano Anual
de Aquisições (PAA), em substituição
ao Plano Orçamentário Anual (POA). A
atualização da Resolução deu-se a partir

Foram atendidas 29 demandas
externas
e
154
internas,
representando um total de 183
demandas atendidas.

da necessidade de alinhar o TRT/RJ às
boas práticas de Governança Pública na
Área de Aquisições, especialmente quanto
às funções básicas de avaliar, direcionar e
monitorar a atuação da Gestão. A referida
resolução entrou em vigor em 1º de janeiro
de 2018. Em resumo, para o exercício
2018, foi alterada a nomenclatura do
Plano Orçamentário Anual (POA) para
Plano Anual de Aquisições (PAA).
As atividades diretamente relacionadas
ao controle e monitoramento do PAA
são decorrentes da execução do próprio
Planejamento Anual, o qual requer
diversas alterações, inclusões e exclusões

160

para adequá-lo à realidade deste Regional.
Observa-se, no quadro apresentado,
um aumento do número de atividades
relacionadas ao controle e monitoramento
do PAA ao longo do exercício, o que se
justifica, em parte, pela implantação
do Plano de Aquisições e em razão das
adequações necessárias.
O acompanhamento do planejamento
e da execução orçamentária é realizado
em reuniões periódicas de orçamento,
convocadas pelo diretor-geral, a fim de
tratar de assuntos relevantes sobre a
execução de suas ações, possibilitando
os ajustes necessários no Planejamento
Orçamentário Anual. Ressalte-se que a
execução dos saldos inscritos em Restos
a Pagar e a liquidação das despesas
dos contratos de prestação continuada
também são acompanhados e abordados
nas referidas reuniões periódicas.
Em razão da necessidade de adequação
à Emenda Constitucional nº 95, que
estabeleceu limites individualizados
para despesas primárias no âmbito de
cada poder, a administração do TRT/RJ
adotou a estratégia de reduzir as despesas
fixas com aluguéis, adquirindo imóveis
próprios. Assim, em 27 de março de 2018,
foi concretizada a aquisição do imóvel
para o edifício-sede das Varas do Trabalho
na capital do Rio de Janeiro, localizado na
Rua do Lavradio e, em outubro de 2018,
concluída a construção do edifício-sede
da Vara do Trabalho de Queimados.
Ainda com ênfase em cumprir a
estratégia adotada, foi oferecido crédito,
decorrente de sobra orçamentária

projetada na ação “Apreciação de Causas
na Justiça do Trabalho” em remanejamento
para a aquisição de imóveis localizados
nos municípios de Duque de Caxias e São
Gonçalo, para fins da reforma da fachada
do prédio-sede e do Edifício Darcy, todos
atendidos pela Lei 13.705 de 13/8/2018.
Em agosto, este Regional ofereceu crédito
em remanejamento para a construção dos
Fóruns de Resende, Petrópolis e Macaé,
e para complementação dos projetos
de reforma da fachada do prédio-sede e
aquisição de imóvel em Duque de Caxias,
sendo aprovados pela Lei 13.745 de
22/11/2018.
Salienta-se que os saldos inscritos em
Restos a Pagar são considerados nos
limites individualizados da EC 95 e,
portanto, esta inscrição concorre com
o limite do orçamento no ano seguinte.
Cumpre informar que, em virtude de todas
as aquisições, contratações e reformas
mencionadas, o valor inscrito em Restos
a Pagar em 2018 foi de R$ 73.886.648,51.
Entretanto, ressalta-se que o limite
instituído pela EC 95 é da Justiça do
Trabalho e, assim sendo, o CSJT já
sinalizou que no 1º trimestre disporá
em ato a meta de redução para 2020 e
levantará, junto a todos os Regionais,
as possíveis sobras orçamentárias de
2019 para compor o limite da Justiça do
Trabalho, conforme realizou no corrente
exercício.
Oportuno destacar que a CPOR e
suas divisões participam ativamente do
desenvolvimento, pela STI, do sistema
para Controle da Execução Orçamentária
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e Financeira e do PAA Online, ambos
aprovados pela administração do
TRT/RJ em 2018, com o objetivo de
fortalecer e monitorar estratégias de
forma participativa, visando à eficiência
operacional, à transparência institucional
e à adoção das boas práticas.
Atualmente, o controle e o planejamento
orçamentário são realizados utilizando
planilhas do Microsoft Excel, ferramenta
não adequada para esse tipo de atividade,
pois apresenta limitação e lentidão no
processamento de muitas informações.
Por fim, cabe elucidar que as aquisições,
as reformas e construções de imóveis,
como também o desenvolvimento dos
sistemas em comento, representam um
marco da presente administração, que
envidou esforços para que tais objetivos
fossem alcançados.

na execução das atividades realizadas
pelas áreas técnicas, em cumprimento à
Resolução nº 29/2010 da Presidência do
TRT/RJ.
Com o objetivo de conferir maior
transparência, a SOF procede à publicação,
na Intranet, das atas das reuniões
orçamentárias e dos relatórios de controle
orçamentário, além de todas as exigências
do CNJ, CSJT e DOU na internet.
3. Comissões
A SOF participa das seguintes Comissões:
Conselho de Gestão Estratégica (CGE);
Comitê Orçamentário de 2º grau; Comitê
Gestor Regional do Sistema Integrado
de Gestão Orçamentária da Justiça do
Trabalho (Sigeo-JT) e Comitê Gestor
de Aquisições. Já a CCON participa das
seguintes Comissões: Comitê Gestor do
Sistema Agora e Comitê Gestor do Sistema
de Informação de Custos da Justiça do
Trabalho.

2. Aspectos relevantes
Destacam-se, no âmbito desta SOF, os
procedimentos atinentes à conformidade
de gestão, cuja metodologia resultou no
aperfeiçoamento dos atos de liquidação
de despesa e o dos procedimentos
de lançamento de dados no Siafi,
contribuindo, portanto, para o aumento
no grau de segurança das operações
financeiras.
Nesse contexto, convém mencionar
também a importância da atuação dos
analistas especializados, os quais realizam
uma revisão criteriosa dos principais
processos de trabalho desenvolvidos pela
Secretaria e, assim, minimizam falhas
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Secretaria de Tecnologia da
Informação e Comunicação
(STI)
A Secretaria de Tecnologia da
Informação (STI) e a Secretaria de
Soluções em Tecnologia da Informação
(SST) foram unificadas, dando origem
a uma nova unidade, denominada
Secretaria de Tecnologia da Informação e

Comunicação (STI), à qual cabe prover os
meios tecnológicos necessários para que o
TRT/RJ cumpra sua missão institucional.
1. Planejamento Estratégico - Ciclo PEP
2015-2020

PROJETOS ESTRATÉGICOS SOB A COORDENAÇÃO DA STI
PROJETO
PE 16:
Governança e
Gestão de TI

ESCOPO
O projeto está dividido em módulos de Governança e Gestão de TIC. O módulo de
Governança abrange a implantação de COBIT5, voltado ao atendimento do negócio e
monitoramento da conformidade. No módulo Gestão, busca-se usar as melhores práticas
para aprimoramento dos serviços de TIC (em desenvolvimento, com previsão de término
em 31/7/2020).
Melhorias na infraestrutura do Datacenter da Lavradio: inclui aquisição e instalação de
ativos de TI para armazenamento de cópias de segurança das principais bases de dados e
sistemas críticos de TIC do TRT/RJ.
Concluído:

• Instalação de tomadas elétricas e pintura, e porta corta-fogo com controle biométrico de
PE 18:
Implantação do
Centro de Dados
Secundário (CDS)

acesso;

• Contratação, instalação e configuração de equipamento storage;
• Replicação de dados do PJe-JT no CDS a partir dos dados da sala-cofre do prédio-sede;
• Criação/teste de plano de recuperação de desastres para o PJe-JT;
Em desenvolvimento (com previsão de término em junho de 2019):

• Melhorias no sistema de energização (UPS) do CDS;
• Contratação de empresa para execução de serviços de adequação no CDS (climatização
e outros).
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Contratação de serviço para adequação da infraestrutura do CDP; aumentar a capacidade
de armazenamento da sala-cofre e a disponibilidade dos sistemas do TRT/RJ.
Concluído:

• Levantamento de necessidades de adequações da sala, alternativas técnicas e de
mercado, definição dos serviços a serem executados.
Em desenvolvimento (com previsão de término em junho de 2019):
PE 29:
Adequação do
Centro de Dados
Primário (CDP)

• Estudos Técnicos Preliminares para Contratação da empresa para execução dos serviços
de adequação;

• Plano de execução dos serviços;
• Sala-cofre com novos módulos laterais, inferiores e superiores, com capacidade de
aproximadamente 40m²;

• Nova área com piso elevado e réguas elétricas instaladas;
• Substituição de sprinklers na sala de UPS por sistema de combate a incêndio por gás,
com adequação da capacidade do sistema.

2. Comissões e Comitês dos quais a STI
participa

contratações): R$17.692.001,29
• Valor total executado (liquidação
de despesas): R$11.057.292,49

• Comitê Gestor do Sistema Agora;
• Comitê
de
Governança
de
Tecnologia da Informação e Comunicação
(CTIC);
• Comitê Gestor de Segurança da
Informação (CGSI);
• Comitê de Gestão de Tecnologia da
Informação e Comunicação (CGTIC);
• Comitê Gestor Regional do PJe-JT
(CGRPJe-JT);
• Comitê de Monitoramento e
Evolução do Sapweb (CMES);
• Grupo Gestor Regional do e-Gestão

3.2. Fiscalização
A STI é responsável por 85
contratos, sendo: 48 de aquisição, 32 de
prestação de serviço e 5 de Acordo de
Cooperação Técnica.
3.3. Governança
3.3.1. Atividades Concluídas
• Coleta de métricas em projetos e
operações de TIC e resposta a requisições
de dados de governança de TIC (iGovTICJUD, iGovTI, auditorias e outros).
• Implantação do processo de garantia
da qualidade dos processos de TIC;

3. Principais realizações
3.1. Contratações
• Valor total contratado

3.3.2. Atividades em andamento
• Aprimoramento das Metodologias

(novas
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3.5. Atendimento ao usuário
O Service Desk serve de ponto de
contato entre a STI e os 4.370 usuários
de TI do TRT/RJ (magistrados, servidores
e estagiários), seguindo as boas práticas
indicadas pelo ITIL e pelo Tribunal de
Contas da União (TCU).
A Central de Atendimento 0800 (1°
nível) registrou 46.199 ligações e 80.225
incidentes. O atendimento presencial
(2° nível) – capital e interior – realizou
31.851 atendimentos, além de apoio
técnico a eventos. Já os servidores das
áreas técnicas das coordenadorias da STI
realizaram 16.165 atendimentos, seja por
continuação de atendimentos do N2, seja
por demandas específicas de diversas
áreas do TRT/RJ.

de Gestão de Ações, de Projetos e de
portfolio de TIC;
• Atualização do Plano Diretor de
Tecnologia da Informação e Comunicação
(PDTIC) 2018-2020;
• Controle
dos
indicadores
estratégicos do Plano Estratégico
Plurianual (PEP) e do Plano Estratégico de
Tecnologia da Informação e Comunicação
(Petic) 2018-2020.
3.4. Segurança da Informação
3.4.1. Atividades Concluídas
• Renovação das Políticas de
Segurança da Informação (Resolução
Administrativa 1/2018) e de Controle
de Acesso (Resolução Administrativa
16/2018);
• Elaboração e divulgação de material
de conscientização sobre segurança de
tecnologia da informação com palestras e
campanha na intranet;
• Análise e tratamento de riscos na
arquitetura de sistemas e infraestrutura
de TIC, aprimorando a conformidade das
soluções da STI;
• Migração do serviço de resolução
de nomes (dns/dnssec) para o F5 BigIP
(GTM).

3.6. Gerência de Rede e Telefonia
3.6.1. Atividades Concluídas
• Execução de serviços de rede e
telefonia em 23 projetos de alteração
de leiaute de unidades do TRT/RJ, com
remodelagem integral de cabeamentos e
dutos de passagem;
• Instalação da infraestrutura para os
relógios de ponto;
• Otimização na utilização dos links
de dados do interior;
• Implantação de dois novos links de
internet;
• Ampliação em 70% da capacidade
da rede de dados de longa distância;
• Disponibilização de acessos móveis
4G para a alta administração;
• Atualização tecnológica de todos os
ativos da rede de dados do Edifício Barão

3.4.2. Atividades em andamento
• Análise e tratamento de riscos de
TIC;
• Identificação, análise e tratamento
de incidentes de Segurança da Informação.
• Aquisição, instalação e configuração
de firewall de nova geração.
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de Mauá e dos equipamentos da salacofre;
• Instalação de um 3º switch Core
como contingência aos demais;
• Implantação do serviço Syslog na
ferramenta HP IMC para coleta de logs
de todos os ativos da rede de dados;
• Atualização de firmware do Switch
Core HP 7506 no Edifício Barão de Mauá;
• Configuração nos switches core da
sala-cofre para implantação dos novos
equipamentos F5 5800 (Balanceador de
carga);
• Implantação de QoS (Qualidade de
Serviço) nos switches da capital;
• Implantações das ferramentas CA
NFA e os protocolos sFlow e Netflow para
análise do tráfego de redes IP e CA UIM
para monitoramento de ativos;
• Estudos, testes e homologação da
nova Solução de Rede Wi-Fi Aruba;
• Configuração do Spanning Tree
Protocol (STP) nos switches core da
capital;
• Estudo de viabilidade de adoção de
VOIP para comunicação dentro do estado;
• Estudo
para
desenvolvimento
de software de conciliação de contas
telefônicas.
• Padronização de serviços nas
centrais telefônicas da capital.

de radiofrequência na capital;
• Instalação dos Access Points da
Rede Wi-Fi Aruba nos gabinetes;
• Instalação do novo Switch Core de
São Gonçalo;
• Transferência
da
Sala
de
Telecomunicações no Edifício Barão de
Mauá;
• Estudos para implantação de rotas
flutuantes (rede backup automatizada nos
Edifícios Barão de Mauá e Gomes Freire);
• Instalação de Módulos de 10 Gb nos
Switches Core da sala-cofre;
• Atualização do plano de face e
reconfiguração das centrais telefônicas.
3.7. Infraestrutura de Sistemas
3.7.1. Atividades Concluídas
3.7.1.1 Sistema PJe (Aplicação e Banco
de Dados)
• Atualização de novas versões e de
produtos de sua infraestrutura;
• Expansão
da
estrutura
computacional do JTe-Mobile;
• Instalação dos módulos Comum,
Integração e Segurança do PJe KZ, bem
como do módulo de segurança do PJe;
• Instalação e configuração de
servidores JBoss do sistema PJe e satélites;
• Atualização e configuração do
programa PgBouncer;
• Aprimoramento dos procedimentos
e estratégia de backup do PJe;
• Atualização do sistema operacional
dos hosts das bases do PJe;
• Mudanças nos scripts de clonagem
diária para adequação ao storage Netapp;
• Inclusão de rotinas mandatórias da

3.6.2. Atividades em andamento
• Atualização dos NoBreaks dos
racks de telecomunicações;
• Estudos para aquisição de novos
ativos da rede de dados para a capital;
• Ampliação da capacidade de tráfego
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versão 2 do sistema KZ.

3.7.1.4. Plataformas Colaborativas
• Integração do Ergon com o serviço
Active Directory;
• Melhorias no tratamento e prevenção
de SPAM e Phishing (Proofpoint);
• Definição e manutenção da política
de acesso ao servidor de arquivos;
• Monitoramento e gerenciamento
da utilização dos recursos do TRT1Corp;
• Atualização dos diretórios do
TRT1Corp para atender à nova estrutura;
• Instalação de mais servidores
Windows;
• Implementação do servidor graylog,
para análise de logs sob demanda.

3.7.1.2. Sistemas diversos (Aplicação e
Banco de Dados)
• Criação de ambientes: AutoCCLE/
IMPCLE; novo portal internet; nova
estrutura do Sigeo, homologação Nugep;
módulo de Central de Mandados;
produção, homologação e testes para
Sigep, e-Social, e-Carta, SABB, SiscondJ,
SILC e Botão do Pânico;
• Atualização dos sistemas Siabi e
Sapweb;
• Apoio
às
atividades
de
desenvolvimento da Biblioteca Digital
e dos sistemas Ergon, Agora e ponto
eletrônico/biométrico, entre outros novos
sistemas;
• Planejamento de controles de
segurança: Ergon, Agora, Sapweb e portal
do TRT/RJ;
• Unificação das bases que suportam
a consulta de processos físicos;
• Aumento da eficiência na extração
de dados para o e-Gestão;
• Estudo para extração diária de
dados do PJe, atendendo a exigências do
TST;

3.7.2. Atividades em Andamento
• Migração da base de dados do
e-Gestão para Oracle 12c;
3.8. Ativos de Núcleo de Computação
3.8.1. Atividades Concluídas
• Migração das bases e VMs de
produção do PJe para Storage NetApp
A300 com discos de alto desempenho;
• Migração das bases e VMs de
homologação do PJe, e os sistemas Agora/
Ergon, Sapweb e Zimbra para o Storage
NetApp FAS8200;
• Instalação
e
configuração
do Appliance de Backup em Disco
DataDomain para recuperação de
desastres nos Centros de Dados Primário
e Secundário;
• Integração do DataDomain ao TSM,
solução corporativa de Backup;
• Instalação e configuração da nova
solução de backup CommVault.

3.7.1.3. Virtualização
• Instalação e configuração da
solução VMware;
• Criação/organização de máquinas
virtuais para atender a novas demandas;
• Criação de novos clusters de suporte
ao PJe e Oracle;
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• Instalação de novos servidores Dell
PowerEdge, para ampliação do poder
computacional dos sistemas executados
no TRT/RJ;
• Maior velocidade e disponibilidade
de rede pela instalação e configuração de
novos switches SAN no Centro de Dados
Secundários;
• Modernização
de
certificados
digitais de aplicações (certificados
wildcard).

• Desenvolvimento de serviços do
Portal Internet do TRT/RJ – SPINT;
• Implantação
do
sistema
de
acompanhamento
de
execução
orçamentária; do eSocial Techne – Fase
1 e dos relógios de ponto em todas as
unidades do TRT/RJ.
3.9.2. Atividades em andamento
• Implantar a integração do PJe via
MNI com a PGM-RJ e com a AGU;
• Instituir testes de desempenho nas
homologações de versões do PJe;
• Implantar o alvará eletrônico do
Banco do Brasil;
• Viabilizar o bloqueio de envio de
notificação por CNPJ no e-Carta;
• Implantar
diversas
soluções:
Sistema de Diárias; Contagem de
Impressão; Ordem cronológica de RPV
de Estados e Municípios (Sapweb e PJe);
Plano Anual de Aquisições online; Sistema
de auditoria e monitor dos relógios de
ponto eletrônico; solução de Business
Intelligence para disponibilizar dados da
área judiciária, complementares aos do
e-Gestão, entre outras;
• Permitir o envio de licenças
do PMED para o Ergon (manutenção
evolutiva);
• Reformular as Consultas e leiaute
da Biblioteca Digital;
• Criar interface de usuário para
acordo de cooperação técnica da Light;
• Criar controles para bens de
responsabilidade individual no Agora;
• Desenvolver
relatórios
de
produtividade para a área judiciária.

3.9. Sistemas Mantidos
3.9.1. Atividades Concluídas
• Implantação
do
Sistema
Automatizado de Bloqueios Bancários –
SABB;
• Implantação dos sistemas e-Carta
(com Integração ao Sapweb e PJe); PJe
Calc Cidadão; e AutoCCLE – migração do
Sapweb para o PJe;
• Manutenção
evolutiva
da
AutoCCLE (Relatórios) e inclusão de
relatório de processos marcados para não
migrar;
• Implantação do controle do
processo de inventário no e-Material;
Sistema Botão do Pânico e Dashboard de
acompanhamento do plano de aquisição;
• Implantação de alterações no plugin
de inscrição do Moodle;
• Manutenções evolutivas no Sapweb
(para inclusão do indicador Lei 13.467/17)
e na Biblioteca Digital (inclusão de
novas regras de apuração de acórdãos e
sentenças);
• Verificação de compatibilidade dos
sistemas de TIC com Firefox Quantum;
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3.10. Almoxarifado e Ativos de TI
Foram incorporados: 7.410 bens,
substituídos: 2.241 micros, 933 impressoras,
511 notebooks e 11 monitores e enviados
1.993 bens para desfazimento.
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Secretaria-Geral Judiciária
(SGJ)

A Secretaria-Geral Judiciária (SGJ)
é uma unidade estratégica ligada
diretamente à Presidência do Tribunal
Regional do Trabalho da 1ª Região (TRT/
RJ), criada pela Resolução Administrativa
nº 65/2012 e instalada em 1º/4/2013.
Em 2018, a SGJ, juntamente com
a Secretaria de Desenvolvimento
Institucional (SDE), elaborou proposta
de alteração de sua estrutura, a fim de
modernizá-la e readequá-la às novas
necessidades, tendo em vista o tempo
decorrido desde a implantação do Processo
Judicial Eletrônico (PJe) e as inovadoras
demandas dos Conselhos Superiores.
As principais premissas da proposta
foram o fortalecimento da atividade-fim,
com priorização da estrutura de apoio ao
primeiro grau, para respeitar o disposto na
Resolução CNJ nº 219/2016 e as políticas
de gestão do Tribunal, e o deslocamento
do trabalho manual para a matriz virtual
hoje existente na Justiça do Trabalho.
Houve, ainda, grande preocupação
com o envolvimento dos gestores
subordinados no processo de elaboração
da proposta, visando a promover o melhor
aproveitamento dos servidores na nova
estrutura.
Sendo assim, foi aprovada a Resolução
Administrativa nº 21/2018, alterando
a estrutura da SGJ, a qual passou a
contar com quatro Assessorias e quatro
Secretarias, a saber:
• Assessoria de Conformidade de
Honorários Periciais
• Assessoria
de
Planejamento
Judiciário

• Assessoria de Implementação de
Projetos Judiciários
• Assessoria de Sistemas Judiciários
• Secretaria de Apoio à Efetividade
Processual
• Secretaria de Apoio Judiciário
• Secretaria de Apoio Jurisprudencial
e Recursal
• Secretaria
de
Gestão
do
Conhecimento
No decorrer do ano, a SGJ participou
de vários projetos da área judiciária,
merecendo destaque os abaixo citados:
1. Conversão de Processos nas Fases
de Liquidação e Execução em Eletrônicos
(Auto-CLE)
O Projeto de migração dos processos
físicos em fase de liquidação e execução
para o sistema PJe iniciou-se em 2016,
sendo que, com a chegada do Juiz Auxiliar
da Presidência José Mateus Alexandre
Romano, sua implantação ganhou
bastante velocidade em 2018, estando sua
conclusão prevista para janeiro de 2019.
2. Eventos para capacitação e
integração dos gestores da área judiciária
2.1. 3º Ciclo de Palestras para Diretores
de Vara do Trabalho
Em 26/6/2018, a SGJ promoveu, em
parceria com a Escola de Administração
e Capacitação de Servidores (Esacs) e
a Associação dos Diretores e Chefes
de Secretaria do Tribunal Regional do
Trabalho da 1ª Região (Adics), o 3º Ciclo
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de Palestras para Diretores de Vara
do Trabalho, abordando temas como
Mapeamento das Funções Não Gerenciais
das Unidades Judiciárias; Violência no
Ambiente de Trabalho sob a Perspectiva
da Ouvidoria e Área de Saúde e Gestão do
Acervo Processual Utilizando o PJe- KZ.

Inicialmente, o Centro recebia apenas
processos oriundos das 1ª, 2ª e 3ª Varas
do Trabalho da capital, para tentativa de
conciliação ou mediação na fase inicial.
Conforme planejamento idealizado para
o Centro, o número de Varas do Trabalho
colaboradoras ampliou de três para
quinze, havendo proposta de implantação
do Cejusc em comarcas do interior.

2.2. IX Encontro de Diretores de
Secretarias de Varas do Trabalho
A SGJ organizou o IX Encontro de
Diretores realizado entre os dias 8 a
10/10, que objetivou a capacitação dos
participantes na nova ferramenta do
PJe chamada KZ, além da promoção de
melhoria na gestão das secretarias das
VTs e a divulgação de boas práticas.
O encontro reuniu cerca de 100
servidores e contou com a colaboração e
parceria não só da Adics, como também
da Associação Nacional de Servidores da
Justiça do Trabalho (Anajustra).

4. Sistema Automatizado de Bloqueios
Bancários – SABB
Trata-se de sistema oriundo do Tribunal
Regional do Trabalho da 18ª Região
(TRT-18), disponibilizado por meio de
termo de cooperação técnica, que visa
imprimir maior celeridade na execução
processual, automatizando a elaboração e
o encaminhamento das ordens judiciais ao
Bacenjud. Funciona reemitindo a ordem
quando necessário para complementação
da penhora do valor executado. Posterior
a uma fase de testes em unidades piloto,
em 28/11/2018, o SABB foi disponibilizado
para todas as Varas do Trabalho do
Tribunal.

3. Centros Judiciários de Métodos
Consensuais de Solução de Disputas –
Cejusc
Em 1º/2/2018, foi inaugurado, no 10º
andar do Fórum da Rua do Lavradio, o
Cejusc-CAP, em observância à Resolução
CSJT nº 174/2016. O Cejusc funcionou
com o apoio da Coordenadoria de Apoio à
Efetividade Processual até a implantação
da reestruturação da SGJ, quando passou
a contar com duas unidades de dedicação
exclusiva: a Divisão de Apoio à Mediação/
Conciliação e a Divisão de Seleção e
Triagem de Processos.

5.

Utilização do e-Carta Registrada

Após estudo realizado pela SGJ, o Ato
Conjunto nº 3/2018 instituiu a modalidade
e-Carta registrada para as citações
iniciais, possibilitando o rastreamento
das correspondências pelos órgãos
jurisdicionais. Tal medida possibilitou
economia de tempo e de recursos humanos
e materiais, uma vez que o procedimento
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de lançamento é feito pelo servidor no
próprio sistema, e todo o trabalho manual
como impressão, envelopamento e
registros secundários da correspondência
foi terceirizado à Empresa Brasileira de
Correios e Telégrafos (EBCT).

7. Unificação do Serviço de Protocolo
e extinção do Protocolo Integrado
Devido à alteração em sua estrutura,
a SGJ propôs a mudança no serviço de
protocolo, sendo extinto o protocolo
integrado nas unidades do interior em
que foram extintas as Divisões de Apoio
às Varas do Trabalho (Divaps de Cabo
Frio, Itaguaí, Nova Friburgo, Petrópolis e
Resende). Outrossim, restou unificado o
serviço de protocolo de 1ª e 2ª instâncias
na capital, em um setor de atendimento
no Fórum da Rua do Lavradio.

6. Citação Eletrônica de Órgãos
da Administração Indireta e Empresas
Privadas
Ainda no final de 2017, o Tribunal passou
a adotar, por meio do Ato nº 109/2017, a
modalidade eletrônica, via sistema PJe,
para comunicação de atos processuais
com os entes públicos da administração
direta. Em 2018, essa medida foi estendida
à citação dos órgãos da administração
indireta e de empresas privadas, exceto
microempresas e empresas de pequeno
porte, nos termos do artigo 246, parágrafo
1º do Código de Processo Civil.
O Ato nº 151/2018 regulamentou
a matéria, sendo necessário que o
ente apresente ofício indicando seus
representantes
responsáveis
pelo
recebimento das citações por meio
eletrônico e demais notificações que se
darão por meio de publicação no Diário
Eletrônico da Justiça do Trabalho (DEJT).
A mudança trouxe como principal
benefício para o TRT/RJ a diminuição dos
custos com os serviços de correios para o
envio das correspondências. Já para a parte
cadastrada, houve melhora do controle e
gerenciamento de suas ações, eliminando
os riscos de extravio de correspondência e
perda de prazos ou audiências.

8. Videoconferência para oitiva de
detentos
Há grande dificuldade para a realização
de audiências que envolvem a oitiva de
apenados, pois além do alto custo para
o Estado no deslocamento do detento
até o foro trabalhista, ainda há riscos à
segurança dos envolvidos ou de quem
estivesse por perto no momento da
diligência, no caso de uma tentativa de
fuga.
Em razão dos motivos acima informados,
a SGJ iniciou as tratativas com o Tribunal
de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
(TJ/RJ) para a formalização de Acordo
de Cooperação Técnica, a fim de utilizar
o sistema de videoconferência daquele
Tribunal, em que o detento é transferido
para uma sala equipada no Complexo
de Bangu e o magistrado pode conduzir
a audiência na própria VT. Inclusive,
foi realizado com sucesso um teste na 4ª

173

Vara do Trabalho de Duque de Caxias.
Independente da formalização do acordo,
o sistema já se encontra disponível para
utilização pelas VTs.
9.

e confortável para acomodarem o público
interno e receber o externo.
Inaugurada em 4/12/2018, a sede própria
da 1ª Vara do Trabalho de Queimados,
situada na Avenida Camilo Cristófano,
nº 255. A construção foi aprovada
pelo Conselho Superior da Justiça do
Trabalho (CSJT) e considerada modelo
para outros Regionais, caracterizando-se
pela execução de uma obra econômica,
realizada em curto espaço de tempo e
atendendo a critérios de funcionalidade,
sustentabilidade e acessibilidade.

Alvará eletrônico

A SGJ realizou estudo e testes no
Sistema de Controle de Depósitos Judiciais
(SisconDJ) e conduziu as tratativas com o
Banco do Brasil (BB) para a formalização
do Acordo de Cooperação Técnica visando
à sua adesão.
O sistema entrará em funcionamento
em 2019 e proporcionará a automatização
na execução das ordens judiciais
de pagamentos direcionadas ao BB,
possibilitando, inclusive, a transferência
do valor diretamente para a conta bancária
indicada pelo credor, sendo dispensando o
seu comparecimento à agência.
Além da economia de tempo, a
implantação do sistema gerará uma
economia de material, uma vez que não
será mais necessária a impressão do
alvará e seu encaminhamento ao banco.

11. Alteração da jurisdição de Rio
Bonito e Itaboraí
A Resolução Administrativa nº 53/2017,
de 14 de setembro de 2017, transformou a
1ª Vara do Trabalho de Rio Bonito em 2ª
Vara do Trabalho de Itaboraí, passando o
Fórum de Itaboraí a atender os municípios
de Rio Bonito, Tanguá, Silva Jardim e
Itaboraí.
Em 1º/10/2018 foi inaugurada a
instalação da nova VT, com mudança da
sede da 1ª VT/ITB, passando o Fórum a
funcionar no 5º Pavimento do Tribunal de
Justiça daquela Comarca.
A SGJ, além de acompanhar os
procedimentos da mudança de sede,
conduziu o processo de redistribuição
dos processos quando da mudança da
jurisdição e efetiva instalação da 2ªVT/
ITB.

10. Mudança de sede do Fórum de
Macaé e da 1ª Vara do Trabalho de
Queimados
Em 22/1/2018 foram inauguradas as
novas instalações das Varas do Trabalho
de Macaé e Divap, que passaram a ocupar
os 7º e 8º pavimentos do nº 1.181, da
Avenida Nossa Senhora da Glória. Com a
mudança, as unidades contam atualmente
com um espaço mais moderno, adequado
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12. Sistema de Assistência Judiciária
Gratuita

14. Atos normativos
A SGJ colaborou para a elaboração de
vários normativos deste Tribunal.
Destacam-se:
- Ato nº 12/2018: Cria o Centro
Judiciário de Métodos Consensuais de
Solução de Disputas da Capital (CejuscCAP) de primeiro grau, e revoga os Atos
nº 09/2017 e nº 114/2017;
- Ato nº 45/2018: Dispõe sobre a
suspensão temporária do recolhimento
de processos judiciais para fins de
arquivamento;
- Ato Conjunto nº 3/2018: Altera o
artigo 2º do Ato Conjunto nº 3/2017, de
8 de junho de 2017, que dispõe sobre a
modalidade Carta Simples;
- Ato nº 123/2018: Altera, em parte, o
Ato nº 46/2012, de 1º de junho de 2012,
que instituiu a Comissão Permanente de
Segurança e dispõe sobre a indicação de
seus membros e atribuições no âmbito
do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª
Região;
- Ato nº 157/2018: Extingue o serviço
de Protocolo Integrado no âmbito deste
Tribunal Regional do Trabalho da 1ª
Região;
- Resolução Administrativa nº 21/2018:
Altera a estrutura organizacional
vinculada à Secretaria-Geral Judiciária
do Tribunal Regional do Trabalho da
Primeira Região;
- Resolução Administrativa nº 18/2018:
Dispõe sobre os critérios de redistribuição
dos feitos de 1ª Instância em decorrência
da instalação da 2ª Vara do Trabalho de

O Tribunal Regional do Trabalho da
Primeira Região assumiu a gerência
nacional de desenvolvimento do sistema
para pagamento de peritos, tradutores
e intérpretes, denominado AJ-JT. A
gerência ficou a cargo do diretor da SGJ.
A equipe técnica do AJ-JT encontra-se
no Tribunal Regional do Trabalho da 20ª
Região e conta com três técnicos de TI,
sendo um da 1ª Região, um da 7ª Região
e outro da 15ª Região. Todos os requisitos
são discutidos por uma equipe negocial,
também conduzida pelo diretor da SGJ.
O sistema é dividido em dois módulos:
o módulo de cadastro e o módulo de
nomeação e pagamento. O módulo de
cadastro deve ser entregue em meados de
fevereiro de 2019, enquanto que o módulo
de nomeação e pagamento tem previsão
de funcionamento em julho de 2019.
13. Sistema
Videoconferência

Nacional

de

Trata-se de sistema de comunicação
por videoconferência entre os órgãos do
poder judiciário para integração entre
as mais diversas instâncias da Justiça. A
implantação decorreu de cumprimento à
determinação do Conselho Nacional de
Justiça (CNJ), por meio do ofício circular
nº 23-CNJ/2018, e já foi concluída.
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Itaboraí; e
- Provimento Conjunto nº 1/2018: Altera
o artigo 7º do Provimento Conjunto nº
02/2017, que dispõe sobre a concessão de
Planos Especiais de Execução.
15. Participação da SGJ em colegiados
A SGJ possui representação em
diversos órgãos colegiados, entre os
quais destacam-se: Conselho de Gestão
Estratégica; Comitê Orçamentário de
2º Grau; Comitê de Monitoramento e
Evolução do Sapweb (CMES); Grupo
Gestor do Sistema de Gerenciamento de
Informações Administrativas e Judiciárias
da Justiça do Trabalho (e-Gestão);
Comitê Gestor de Segurança da
Informação; Comitê Regional de Gestão
de Pessoas por Competências; Comitê de
Efetividade na Prestação Jurisdicional e
de Conhecimento; Comissão de Controle
de Imóveis; Comitê para Migração dos
Processos Físicos para o Processo Judicial
Eletrônico (CMPFPJe – CLE); Comitê
Gestor Regional do PJ-e; Comissão
Permanente
de
Responsabilidade
Socioambiental (CPRSA); Comissão
Permanente de Segurança (CPS); e Grupo
Nacional de Negócio do PJ-e.
O diretor da SGJ também participou
das reuniões dos diretores-gerais,
simultâneas às do Colégio de Presidentes
e Corregedores dos Tribunais Regionais
do Trabalho (Coleprecor), realizadas no
Tribunal Superior do Trabalho (TST), bem
como das reuniões para análise prévia do
Planejamento Orçamentário Anual (POA).
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Assessoria de Conformidade
dos Honorários Periciais
(ACP)
A Assessoria de Conformidade de
Honorários Periciais (ACP) foi criada
em 2018, por intermédio da Resolução
Administrativa nº 21/2018, tendo como
atribuições, além daquelas inerentes a
todas as Assessorias, as de gerenciar o
Sistema Informatizado de Cadastro Geral
de Peritos, Tradutores e Intérpretes e de
analisar as requisições para pagamento
de honorários periciais, nos casos que
envolvam gratuidade de justiça.

Atualmente, os valores estabelecidos
para pagamento de honorários periciais
neste Regional limitam-se a R$ 1.220,00,
no caso de honorários finais e a R$ 420,00,
no caso de antecipação. No caso de
tradutores e intérpretes, os valores ficam
limitados à tabela contida na Resolução
CSJT nº 66 /2010.
Com a entrada em vigor da Lei nº
13.467/2011 (Reforma Trabalhista) em
11/11/2017, estabelecendo novas regras
em relação aos honorários periciais,
restou determinada, pelo presidente deste
Tribunal, a suspensão do pagamento de
antecipação de honorários periciais, com
base no § 3º do artigo 790-B da CLT.
Sendo assim, apenas estão sendo
processadas as requisições de antecipação
de honorários periciais com perícia
deferida antes da Reforma.
No presente exercício, foram colocados
à disposição dos juízos requisitantes R$
5.000.000,00 (cinco milhões de reais),
valor limitado pela dotação orçamentária
específica, tendo sido analisadas 2.427
requisições de pagamento de honorários
periciais decorrentes de sucumbência no
objeto da perícia da parte beneficiária da

1. Assistência Judiciária a Pessoas
Carentes - Pagamento de honorários de
perito, tradutor e intérprete
Atendendo à Resolução CSJT nº
66/2010 - que determinou que os Tribunais
Regionais destinassem recursos para o
pagamento e antecipação de honorários
dos auxiliares da Justiça, no caso de
concessão à parte do benefício de justiça
gratuita -, foi editado pela Presidência
deste Regional o Ato nº 88/2011, prevendo
a destinação de recursos orçamentários
sob a rubrica “Assistência Judiciária a
Pessoas Carentes” para pagamento de
honorários de perito, tradutor e intérprete.
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gratuidade de justiça.
Os valores do orçamento destinados
à ação “Assistência Judiciária a Pessoas
Carentes” e sua utilização são os seguintes:
Para 2019, o valor destinado a este TRT
no POA 2019 para a ação “Assistência
Jurídica a Pessoa Carentes” é de R$
2.609.750,00.

3. Sistema AJG - Assistência Judiciária
Gratuita
O Sistema AJG está em desenvolvimento
pelo CSJT, sob a gerência deste Regional,
com a colaboração dos Tribunais do
Trabalho. Trata-se de ferramenta cedida
pela Justiça Federal por meio do Acordo de
Cooperação Técnica nº 01/2017, firmado
entre o Conselho Superior da Justiça do
Trabalho, o Conselho da Justiça Federal e
o Tribunal Regional Federal da 4ª Região
(TRF-4).
O AJG/JT tem como objetivo padronizar,
agilizar e gerenciar o cadastramento e
a escolha de peritos, órgãos técnicos ou
científicos, tradutores e intérpretes, bem
como o pagamento desses profissionais
nos casos dos processos que envolvam
assistência judiciária gratuita. Ressalte-se
que o referido sistema terá uso unificado
em todos os tribunais, com previsão de
funcionamento a partir de julho de 2019.
Foi realizada reunião do Grupo de
Trabalho do AJG/JT em abril e setembro
do corrente ano, para: obter o código
fonte e a documentação do sistema;
receber capacitação técnica e de negócio
junto à equipe do TRF-4; definir as regras
acerca da Assistência Judiciária Gratuita
(AJG) no âmbito da Justiça do Trabalho;
realizar testes no módulo de cadastro
e alinhar diretrizes e requisitos para
desenvolvimento.
Em dezembro, uma nova reunião
presencial foi realizada em Aracaju/
SE, para homologação e alinhamento de
requisitos e metodologia do sistema.

2. Sistema Informatizado de Cadastro
Geral de Especialistas (e-Cage)
Instituído neste Tribunal em novembro
de 2015 e regulamentado pelo Provimento
Conjunto nº 02/2015, da Presidência e da
Corregedoria, o e-Cage foi criado visando
a maior agilidade operacional e ao
gerenciamento de técnicos e especialistas
que funcionem ou venham a funcionar
em processos deste Tribunal, tornando
mais ágil e acessível o cadastro desses
profissionais e suprindo o déficit de
profissionais habilitados existente.
O acesso ao sistema e-Cage é realizado
em nosso portal e o próprio profissional
efetua sua inscrição virtualmente,
informando seus dados e anexando
documentação digitalizada, sendo a SGJ
a unidade responsável pela administração
do sistema, validação e divulgação da lista
de peritos cadastrados.
A ACP efetuou avaliação formal da
documentação obrigatória dos novos
especialistas cadastrados, perfazendo
um total de 643 cadastros ativos de
novos especialistas no sistema e-Cage no
exercício de 2018.
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Ressalte-se que foi apresentada ao CSJT
minuta de resolução, incluindo uma tabela
única de valores, contendo proposta que
institui, no âmbito da Justiça do Trabalho,
o Sistema Eletrônico de Assistência
Judiciária - AJ/JT.
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ASSESSORIA DE
PLANEJAMENTO JUDICIÁRIO
(APJ)
A
Assessoria
de
Planejamento
Judiciário (APJ) foi criada pela Resolução
Administrativa
nº
21/2018
para
acompanhar, coordenar e gerenciar os
projetos da área judiciária em andamento,

bem como para propor novos projetos,
realizando estudo prévio da viabilidade e
dos benefícios à prestação jurisdicional.
Seguem abaixo as planilhas dos projetos
acompanhados pela APJ em 2018.

PROJETOS ENCERRADOS
PROAD

OBJETO

1178/2017

2º Ciclo de Palestras para Diretores de Secretaria de Vara do Trabalho do TRT

1180/2017

Criação Posto Avançado em Campo Grande

1184/2017

Criação de Postos Avançados na Comarca de Nova Iguaçu

1185/2017

Impactos do PJe na Saúde dos Servidores

1157/2018

Reestruturação da SGJ

3945/2018

IX Encontro de Diretores de Secretaria de Vara do Trabalho do TRT 1ª Região - Ano 2018

3823/2017

Projeto Estudo - Alteração da Jurisdição das Comarcas de Maricá e de Rio Bonito
PROJETOS EM ANDAMENTO

NOME

OBJETO

FASE ATUAL

Cooperação Técnica, a fim de possibilitar a
utilização, pelo TRT/RJ, da estrutura destinada ao
Sistema de
sistema de videoconferência, montada pelo TJ/
Termo de Cooperação
Videoconferência para
RJ nas unidades penitenciárias do Estado do Rio
Técnica em fase final
Colheita de Depoimentos
de Janeiro, visando à realização de audiências
de elaboração no TJ
de Parte/Testemunha à
a distância, designadas pela justiça trabalhista,
Distância
e que envolvam pessoas privadas de liberdade,
internas do sistema prisional fluminense.

AutoCCLE

Processos pendentes
de migração - 23.419.
Conversão de processos físicos em eletrônicos Processos físicos em
Cadastramento da Liquidação e Execução
fase de conhecimento 34.817

e-Carta

Trata-se de novo produto contratado com os
Correios. Nesse novo modelo, os arquivos
contendo
as
notificações
postais
são
Modelos de notificações
encaminhados diretamente à EBCT, a quem
em adaptação
compete a impressão e a entrega aos destinatários.
Garante mais segurança devido à possibilidade
de rastreamento das correspondências.
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Citação Eletrônica a
Entes Administração
Direta

As citações, intimações e notificações destinadas
à União, Estado do Rio de Janeiro e municípios
da base territorial do TRT/RJ, bem como a suas
respectivas autarquias e fundações de direito
Mais de 90% dos entes
público, serão feitas por meio eletrônico, via
sistema PJe, sem prejuízo da publicação no
Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho (DEJT)
nas hipóteses previstas em lei.

Citação Eletrônica a
Entes Administração
Indireta e Empresas

Citações destinadas aos entes públicos da
administração indireta da União, ao Estado do
Rio de Janeiro e aos municípios (sociedades
de economia mista e empresas públicas) que
têm atuação na jurisdição deste TRT/RJ e às
demais empresas de personalidade jurídica de
direito privado, com exceção das microempresas
e das empresas de pequeno porte, na forma do
§1º do artigo 246 do Código de Processo Civil,
serão feitas por meio eletrônico, via sistema do
Processo Judicial Eletrônico – PJe, e as demais
notificações e intimações por meio de publicação
no Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho
(DEJT).

A
Secretaria-Geral
Judiciária
tem
demandado esforços
para
conseguir
adesão ao sistema,
tendo alcançado até
a presente data 28
empresas cadastradas

Implantação do
Sistema Nacional de
Videoconferência (CNJ)

Trata-se de sistema de comunicação por
videoconferência entre os órgãos do Poder
Judiciário, com exceção do Supremo Tribunal
Federal (STF), para cumprimento do Ofício
Circular nº 23-CNJ/2018

Fornecida a relação com
os dados das unidades
judiciárias e aquelas
que funcionarão como
piloto para implantação
do projeto pelo CNJ

Sigeo-JT/AJG

SisconDJ

Sigeo-JT - Sistema de Gestão Orçamentária
e Financeira da Justiça do Trabalho / AJG Assistência Judiciária Gratuita / padronizar,
otimizar e tornar mais célere o processo de trabalho
que controla o pagamento de honorários periciais Desenvolvimento
para a assistência judiciária gratuita na Justiça módulo cadastro
do Trabalho (JT). O meio para a consecução peritos PF e PJ
deste objetivo será a disponibilização de um
módulo de sistema informatizado adaptado para
a JT, oriundo da Justiça Federal, que viabiliza o
controle do processo de trabalho em questão.

do
de

Assinado Termo de
Cooperação
Técnica
Acordo de Cooperação Técnica para Integração entre o TRT/RJ e
de Sistema entre o TRT e o Banco do Brasil para o Banco do Brasil.
uso da aplicação.
Encontra-se
em
desenvolvimento pelas
áreas de TI.

PROJETOS EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E
COMUNICAÇÃO (STI)
JUDICIÁRIO

OBJETO

Biblioteca Digital –
Reformulação de
Layout e Consultas

Evoluir a Biblioteca Digital para a versão mais recente do DSPACE,
reformulação do Layout, dentre outras melhorias nas funcionalidades.

Realizar manutenção
corretiva e evolutiva
no PJe
(Desenvolvimento
remoto) - 2018

O time de desenvolvimento remoto do PJe é dedicado à
correção de bugs e melhorias no sistema priorizados pelo
CSJT. A ação contempla todo o esforço do time para o
ano de 2018.
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Desenvolvimento de
interface de usuário
para Acordo de
Cooperação Técnica
da Light

Em função do Acordo de Cooperação Técnica com o TRT/RJ, a Light
disponibilizará consulta, via Web Services, por meio da sua plataforma
de serviços, denominada “Consulta Cliente por CPF/CNPJ”. É preciso
desenvolver interface de usuário para disponibilizar esse serviço ao usuário
final.

Implantação do alvará
eletrônico do Banco
do Brasil (SisconDJWeb)

Implantação do SisconDJ (solução do TRT2 e BB), sistema de controle de
depósitos judiciais e alvarás realizados junto ao BB.

Implantar Sistema
Automatizado de
Bloqueios Bancários
(SABB)

Evolução do Bacen-JUD

Integração do PJe via
MNI com a PGM

O Modelo de Interoperabilidade Nacional é, na prática, um conjunto de
webservices implementado no PJe, visando à interoperabilidade com
sistemas de outros órgãos ou instituições. Em 2017, entrou em produção
o uso da integração via MNI pelo Ministério Público do Trabalho. Entre os
principais benefícios identificados pelo uso do MNI estão: a) facilidades
para as partes, que passam a realizar operações de consulta, protocolo
de documentos e autuações diretamente em seus sistemas; b) redução
no consumo dos recursos computacionais do PJe, tendo em vista que
diversas operações de consulta e assinatura de documentos são transferidas
da interface do PJe diretamente para os sistemas de terceiros; e c)
racionalização da capacitação dos usuários, pois a operação se concentra
nos sistemas que já são de conhecimento dos usuários, não requerendo
treinamentos adicionais em mais de um sistema.

Integração do PJe via
MNI com AGU

Implantação da integração do PJe via MNI com o Sistema Sapiens da
Advocacia-Geral da União.

Ordem cronológica de
RPVs de Estados e
municípios

Disponibilização da ordem cronológica de pagamento de RPV de Estados e
municípios dos sistemas judiciários PJe e Sapweb

Desenvolver e
Acompanhar o desenvolvimento e implantação do novo portal de internet do
implantar o novo portal
TRT/RJ que está sendo implementado pelas empresas IOS/SEA.
Internet do TRT/RJ

Instituir a prática de
testes de desempenho
nas homologações de
versões do PJe

Definir e providenciar a infraestrutura necessária para realização dos testes.
Definir e implantar ferramentas e procedimentos para realização de testes
de performance, carga e stress. Incorporar esses testes ao processo de
homologação de versões do PJe.

Portal do
Conhecimento (PE 27
- 6847-85.2014)

Projeto fruto de parceria entre a SGJ e a Corregedoria. Pretende reunir
em uma única página do nosso portal (internet/intranet) a maior parte das
ferramentas e conteúdos necessários ao trabalho diário de nossos servidores
e magistrados por segmento (1º grau, 2º grau e área administrativa).
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NOVOS PROJETOS EM ESTUDO
NOME

RESUMO

Projeto Victor

Desenvolvido pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), Tribunal Regional
Federal da 4ª Região (TRF4) e Universidade de Brasília, utiliza Inteligência
Artificial (IA) para aumentar a eficiência e a velocidade de avaliação judicial dos
processos que chegam ao Tribunal.

Projeto Garimpo

Trata-se de projeto que utiliza o Tribunal Regional do Trabalho da 21ª
Região como modelo e visa a aproveitar os depósitos “abandonados” pelos
executados em contas judiciais trabalhistas no BB e na Caixa.

Projeto de Criação
de Indicadores de Trata-se de criação de indicadores de desempenho para atribuições das
Desempenho
da unidades diretamente ligadas ao gabinete da SGJ.
SGJ
Projeto Certidão de Trata-se de sistema para emissão de certidão de distribuição de feitos a ser
Feitos
disponibilizada na página do Tribunal na internet.
Projeto
Especial
Execução

Plano
Projeto de estudo para discutir qual legislação referente às execuções
de
trabalhistas será aplicada neste Regional.
Atualização do portal da internet a fim de desenvolver um conjunto de serviços,
tais como: consulta à ata de sessão e detalhe da folha de pagamento, consulta
processual unificada, consulta a atas de audiência e consulta à praça e leilão.

Projeto SPINT
Sistema
Precatórios

de

Projeto de Estudo
de Redefinição de
Áreas de Atuação
dos
Oficiais
de
Justiça

Sistema de Pagamentos de Precatórios e RPVs da União desenvolvido pelo
Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região. O TRT/RJ está aguardando
decisão para assunção do projeto nacional.
Plano de Áreas Integradas (PAI) - estudo para redefinição de áreas de atuação
dos oficiais de justiça em microrregiões de forma a viabilizar reposições
imediatas em caso de licenças ou afastamentos, sem deixar nenhuma área
descoberta.
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Assessoria de
Implementação de Projetos
Judiciários (AIJ)
No período abrangido por este relatório,
a Assessoria de Implementação de Projetos
Judiciários (AIJ) - antiga Coordenadoria
de Apoio aos Sistemas Judiciários (Casj) foi reestruturada em função da Resolução
Administrativa nº 21/2018 do TRT/RJ,
que alterou a estrutura organizacional
vinculada à Secretaria-Geral Judiciária
(SGJ). Com as mudanças, a AIJ passou
a ter como atribuição primordial o
atendimento às diversas demandas das
unidades judiciárias no âmbito do 1º
grau e das suas unidades de apoio, com a
implementação de projetos, possibilitando
uma prestação jurisdicional eficiente e
proporcionando resultados satisfatórios
para o TRT/RJ, principalmente para os
jurisdicionados.
Seguem abaixo as principais atividades
desenvolvidas pela AIJ em 2018:
1.

desenvolvidos pelo TRT/RJ, desde a
integração na equipe de desenvolvimento,
representando a área negocial, até a
implantação desses projetos, no âmbito
do 1º grau.
Cabe à AIJ participar de reuniões;
elaborar documentos a serem utilizados
nos sistemas; confeccionar tutoriais e
manuais; propor, elaborar e revisar as
minutas de resoluções, atos e portarias
referentes aos sistemas e projetos
judiciários; realizar testes de homologação
dos sistemas a serem implantados;
visitar as Varas do Trabalho e unidades
de apoio do 1º grau, com o objetivo de
verificar no local o impacto das mudanças
implementadas; identificar a necessidade
de capacitação dos usuários internos;
orientar, monitorar a etapa de execução
dos projetos e propor melhorias, conforme
a necessidade apresentada pelos usuários
internos e externos.
Os projetos com
participação da AIJ em 2018 foram:
• e-Carta – ferramenta dos Correios
que poupa tempo e trabalho dos
servidores que atuam nas Varas do
Trabalho;
• AutoCCLE – sistema que permite a

Projetos judiciários

No cumprimento de sua atribuição
precípua, a AIJ assessora a SecretariaGeral Judiciária no planejamento,
organização, coordenação e controle das
demandas relativas aos projetos judiciários
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•

•

•

•

•

•

migração dos processos físicos nas
fases de liquidação e execução para
o eletrônico;
SIF - Sistema de Interoperabilidade
Financeira da Caixa Econômica
Federal, que permite a geração de
boletos, o registro e a consulta a
depósitos realizados na Caixa em
processos do PJe;
Intimações e citações eletrônicas,
via sistema PJe, dos entes da
administração indireta e das
empresas de personalidade jurídica
de direito privado;
Consulta pública de RPVs - envio
das Requisições de Pequeno Valor
de estados e municípios a entes
da administração pública direta e
indireta municipal e estadual via PJe
e disponibilização das informações
relativas às RPVs no sítio do TRT/
RJ;
Criação da 2ª Vara do Trabalho de
Itaboraí - definição de critério de
redistribuição dos processos das
Varas de Trabalho de Itaboraí e
Rio Bonito para a Vara de Trabalho
criada;
SABB - sistema que automatiza a
elaboração e o encaminhamento
das ordens de bloqueio bancário ao
Bacenjud, tornando o bloqueio mais
eficiente;
Criação da Cejusc e Caex – estudo e definição
de providências a serem tomadas em virtude
da inauguração do Centro Judiciário de
Solução de Conflitos e Cidadania e da
Coordenadoria de Apoio à Execução.

2. Participação em Comitês, Conselho
e Grupo de Trabalho
• Comitê Gestor Regional do Processo
Judicial Eletrônico (CGRPJe);
• Comitê de Monitoramento e Evolução
do Sistema de Acompanhamento
Processual (Sapweb);
• Comitê para Migração dos Processos
Físicos para o Processo Judicial
Eletrônico (CMPFPJe - AutoCCLE);
• Grupo Gestor do Sistema de
Gerenciamento de Informações
Administrativas e Judiciárias da
Justiça do Trabalho (e-Gestão) e
• Conselho Consultivo da Escola de
Administração e Capacitação de
Servidores (Esacs).
3. Orientações
judiciárias

sobre

rotinas

Objetivando auxiliar às unidades
judiciárias e administrativas na solução
de problemas e dúvidas relacionados aos
sistemas judiciários no âmbito do 1º grau,
apresentando soluções que possam evitar
impacto negativo à prestação jurisdicional
e aos dados estatísticos de magistrados e
do TRT/RJ, a AIJ realiza diariamente as
seguintes tarefas:
• Responde
chamados/incidentes
abertos no sistema OTRS (service desk),
com relação a dúvidas negociais para
os sistemas judiciários: PJe, Sapweb e
AutoCCLE;
• Mantém a página do PJe no portal
do TRT/RJ atualizada com informações
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aos públicos interno e externo;
• Elabora e mantém conteúdos para
publicação no ambiente de consulta a
dúvidas frequentes e a orientações sobre
rotinas judiciárias no âmbito do 1º grau,
na intranet e internet;
• Elabora tutorial e manual de
orientação aos usuários quanto à utilização
dos sistemas judiciários no âmbito do 1º
grau, adequando-os às normas legais e às
orientações dos respectivos Comitês;
• Elabora modelos de documentos
judiciais para inclusão nos sistemas
judiciários no âmbito do 1º grau;
• Promove, com o apoio das escolas
de magistrados (EJ1) e de servidores
(Esacs), atividades de capacitação nos
sistemas judiciários de 1º grau, mediante
indicação de conteúdo de treinamento e
de equipe de instrutores;
• Auxilia a área técnica no
desenvolvimento, testes e homologação
dos sistemas a serem implantados,
representando a área negocial no âmbito
do 1º grau;
• Responde aos questionamentos
da
Presidência,
Corregedoria
e
outras unidades do TRT/RJ acerca
do funcionamento dos sistemas e da
possibilidade de novas funcionalidades; e
• Visita às unidades judiciárias para
avaliar in loco o impacto das novas versões
dos sistemas e receber críticas e sugestões
dos usuários, bem como para prestar
orientação às equipes, na implantação dos
projetos.

4.

Capacitação

Este ano foi implementada a versão PJe
2.0, conhecida como KZ (Kaizen), com
um diferencial voltado para a gestão da
unidade jurisdicional, conferindo novas
possibilidades de controle processual,
além de contar com uma ferramenta
que permite a atribuição de responsável
e a inclusão de prazo para a realização
da tarefa e com uma área própria para
a inserção de comentários, orientações e
informações relevantes sobre o processo,
inclusive para o seu andamento. A nova
versão conta também com um gráfico de
distribuição de processos por servidores,
que disponibiliza a quantidade de processos
que se encontra sob a responsabilidade de
cada servidor, facilitando a visualização
da distribuição das tarefas e atribuindo
maior eficácia no controle de resultados
por produtividade, seja individual ou
coletiva.
Visando atender não só as demandas
apresentadas pelos próprios usuários,
mas também à solicitação do Juiz Fabiano
de Abreu Pfeilsticker, coordenador do
Comitê Gestor Nacional do PJe, no sentido
de que o TRT/RJ envidasse esforços para
possibilitar a expansão da utilização da
interface KZ, a AIJ, em parceria com
as escolas EJ1 e Esacs, organizou 7
turmas de treinamento para o 2º grau,
sendo 3 voltadas para desembargadores
e 5 voltadas para servidores lotados em
turmas, gabinetes, nas Sedi e Sedic e no
Pleno, e 14 turmas para os servidores de
1º grau.
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Graças ao empenho e profissionalismo
de todos os instrutores e das equipes das
escolas, foi implantada, em setembro, a
versão PJe KZ no TRT/RJ, alcançando
100% das unidades judiciárias de 1º e 2º
graus.
Essa recente implementação da versão
PJe KZ inicia uma nova fase, que irá
otimizar e facilitar a vida do usuário
interno, principalmente em relação ao
tempo de execução de cada tarefa, o
qual será reduzido por apresentar uma
interface mais amigável e intuitiva.
Em agosto de 2018, a AIJ organizou,
em parceria com a Esacs, 2 turmas com
7 horas-aula, para capacitação em rotinas
judiciárias dos servidores transferidos
da área administrativa para as Varas do
Trabalho em virtude da reestruturação
ocorrida.
Buscando o aperfeiçoamento contínuo,
os servidores da AIJ participaram de
diversos cursos e treinamentos com o
objetivo de melhorar o desempenho de suas
atribuições. Destacam-se, nesse particular,
os cursos e treinamentos relacionados aos
seguintes temas: execução trabalhista
coletiva;
audiência
pública
sobre
demandas repetitivas e grandes litigantes;
o que devemos saber sobre feedback;
governança judicial - métricas judiciais; e
Processo Administrativo Disciplinar.
5.

realização do IX Encontro de Diretores de
Secretaria de Vara do Trabalho do TRT/
RJ.
Com o objetivo de preparar o material
a ser apresentado no encontro, a AIJ
encaminhou a todas as Varas do Trabalho
um questionário com perguntas, o qual
possibilitou conhecer acerca de suas
necessidades e das sugestões de melhorias
apresentadas.
Após ampla discussão entre os diretores,
elaborou-se um rol de sugestões de
aprimoramento do Sistema PJe que serviu
de base para o relatório apresentado ao
Comitê Gestor Regional do PJe do TRT/
RJ e ao Juiz Fabiano de Abreu Pfeilsticker,
coordenador do Comitê Gestor Nacional
do PJe, em sua visita a este tribunal, no
dia 30 de outubro.
6.

Atendimento

A AIJ presta atendimento aos usuários
de 1º grau e de unidades administrativas,
em geral, por meio de diversos canais,
tais como: e-mail, telefone, pessoalmente
e via whatsapp – meio este que, embora
não seja oficial, tem se revelado uma
forma eficiente para o diagnóstico e para
a solução de incidentes e de dúvidas
relativas aos sistemas, como também para
divulgar procedimentos, na medida em
que permite uma comunicação rápida e
abrangente com vários grupos aos quais
presta suporte, como diretores de secretaria
de Varas do Trabalho da capital e interior,
servidores do interior, multiplicadores do
PJe, testadores dos sistemas.

Participação em eventos da SGJ

A AIJ participou do 3º ciclo de palestras
para diretores de Varas do Trabalho,
bem como participou da organização e
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Atendimentos a usuários e ao setor técnico
Unidade

Telefone/Whatsapp

AIJ (antiga Casj)

5.725

e-mail
14.760

do Conhecimento e da Assessoria de
Imprensa e Comunicação Social, a AIJ
criou o selo “100% PJe”, com o objetivo
de facilitar o reconhecimento das Varas
do Trabalho que possuem exclusivamente
processos eletrônicos, e disponibilizou a
“Linha do Tempo” de instalação do PJe no
TRT/RJ.

7. Reformulação da página PJe no
portal do TRT/RJ
Atendendo à determinação do Presidente
do Comitê PJe, Desembargador do
Trabalho José Luis Campos Xavier, e com
a colaboração da Divisão de Estruturação
do Conhecimento da Secretaria de Gestão

Também foram realizadas modificações
no formulário de atendimento, com
vistas a torná-lo mais completo e para
possibilitar a anexação de documentos,

print-screen da tela de erro, além de
outras informações, agilizando, com isso,
o atendimento.
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ASSESSORIA DE SISTEMAS
JUDICIÁRIOS (ASJ)
A Assessoria de Sistemas Judiciários
(ASJ) tem como finalidade prestar suporte
aos usuários de 2º grau do PJe e do Sapweb
e realizar o cadastramento, entre outros,
de usuários, feriados, afastamentos e
setores nos sistemas PJe, Sapweb, e-Doc,
PJeMídias, SAOPJe, PJeCalc e SABB
(Sistema Automatizado de Bloqueios
Bancários).
A ASJ trabalha em estreita colaboração
com as atividades de monitoramento e
evolução dos sistemas atendidos pelos
comitês do Processo Judicial Eletrônico da
Justiça do Trabalho (PJe) e do Sistema de
Acompanhamento Processual (Sapweb),
participando também como membro de
cada um deles.
Atua, ainda, no Grupo de Negócio
Nacional do PJe, especificando as
novas funcionalidades do sistema,
de acordo com os projetos definidos
pela Coordenação Nacional do PJe,
respondendo aos Regionais sobre dúvidas
e propondo soluções para eventuais
defeitos existentes. Previamente aos
lançamentos das versões dos sistemas pelo
CSJT aos Tribunais, todas as correções e
melhorias são testadas até que funcionem
a contento. São realizadas reuniões,
presenciais ou por videoconferência,
com a área técnica do CSJT e as diversas
equipes de desenvolvedores e de negócios

dos Tribunais Regionais do Trabalho.
Coordena, ainda, a realização de testes
das novas versões do PJe e dos chamados
sistemas satélites, como o AUD, PJeCALC, Consulta Processual, Gestão
Interna de Gabinete e Secretaria (GIGs)
e Sistema de Apoio Operacional (SAO),
produzidos pela Coordenação Nacional
do PJe, e confecciona relatório detalhado
das conclusões encontradas, submetido
à apreciação do presidente do respectivo
Comitê.
A ASJ presta auxílio às unidades
judiciárias de 2º grau e às unidades
administrativas na solução de questões
relacionadas a dúvidas, solicitações e
sugestões de melhoria dos usuários, que
não puderam ser resolvidos pelo helpdesk,
tampouco pela Secretaria de Tecnologia da
Informação e Comunicação (STI), de modo
a possibilitar o andamento dos processos
e evitar qualquer impacto negativo aos
dados estatísticos de magistrados e do
TRT/RJ.
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Comitê Gestor Regional do Pje
Reuniões

7

Testes de Homologação e elaboração
de manuais das mudanças de versão

Versões 2.1.3, 2.1.4, 2.2.2 e 2.3.0
AUD 3.1, 3.3, 3.4 e 3.5.
(Realização de audiências)
Pje-CALC 2.0, 2.1.1, 2.3.0 e 2.3.1

Testes de versões de sistemas
satélites

(Elaboração de cálculos judiciais)
GIGS 2.0
(Gerenciamento de informações de gabinetes e
secretarias)

Além da elaboração dos manuais, foi
realizado treinamento com o segundo

grau, tendo em vista a relevante mudança
ocorrida a partir da versão 2.x do PJe.

Cadastros
Sapweb

4.359

e-Doc

115

PJeMídias

20

SAOPJe

48

PJe-CALC

12

SABB

519

PJe: procuradorias, procuradores

218

PJe: Varas do Trabalho (central de mandados, magistrados,
peritos, oficiais de justiça, órgãos julgadores e servidores)

1

PJe: inclusão e alteração de cadastro de peritos

169

PJe: inclusão e alteração de cadastro de servidores e
magistrados, alteração de cadastro de advogados, alteração
na composição dos órgãos julgadores, alocação dos servidores
plantonistas.

1.288

Total

6.749
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Quantitativo de e-mails, de atendimentos
telefônicos e de atendimentos presenciais
recebidos com dúvidas relacionadas aos
sistemas Sapweb e PJe e de mensagens

do setor técnico para manutenção dos
sistemas, respondidos ou minutados pela
ASJ, média anual:

Atendimentos via e-mail
Atendimento a usuários e ao setor técnico (média 10/dia)

2.330

Atendimentos telefônicos
Atendimento a usuários e ao setor técnico (média 12/dia)

2.563

Atendimentos presenciais
Atendimento a usuários (média 2/dia)

Foram analisados 360 incidentes
destinados ao Comitê Gestor Regional
do Processo Judicial Eletrônico (PJe) e
minutadas as respostas, as quais foram
submetidas ao presidente do Comitê

466

Gestor Regional do PJe.
Quanto ao Sapweb, foram minutados e
submetidos 20 incidentes à Presidência do
respectivo Comitê.
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SECRETARIA DE APOIO À
EFETIVIDADE PROCESSUAL
(SAE)
Com a reestruturação da SecretariaGeral Judiciária (SGJ) e diante da
necessidade de suprir os setores
estratégicos quanto à priorização da
atividade-fim, foi criada a Secretaria de
Apoio à Efetividade Processual (SAE), que
tem por meta primordial o apoio logístico
à efetividade processual, seja quanto
aos processos a serem solucionados por
métodos consensuais, seja quanto à
solução da execução, conforme Resolução
Administrativa nº 21/2018.
1. Coordenadoria de Apoio
Nupemec e aos Cejusc (CNUP)

totalizando R$111.049.213,34.
O Cejusc de 2º grau, criado pelo
Ato nº 16/2018, incluiu 3.173 demandas
em pauta, homologando 1.523 acordos, no
percentual de 48% das demandas, com o
aporte financeiro de R$ 276.377.445,64.
2. Coordenadoria de Apoio à Execução
(Caex)
Há 33 Planos Especiais de Execução
em andamento com quitação de
aproximadamente
R$230.487.586,64
(duzentos e trinta milhões, quatrocentos
e oitenta e sete mil, quinhentos e oitenta
e seis reais e sessenta e quatro centavos)
no ano de 2017 e de R$283.097.417,40
(duzentos e oitenta e três milhões, noventa
e sete mil, quatrocentos e dezessete reais
e quarenta centavos) em 2018, num total
de R$513.585.004,04 (quinhentos e treze
milhões, quinhentos e oitenta e cinco mil,
quatro reais e quatro centavos).

ao

Inicialmente, cumpre esclarecer que
Nupemec significa Núcleo Permanente
de Métodos Consensuais de Solução
de Disputa e Cejusc significa Centro
Judiciários de Métodos Consensuais de
Solução de Disputas.
A CNUP incluiu em pauta, em fase
inicial, 3.929 demandas com homologação
de 1.028 acordos, no percentual de 38%,
com a apuração de R$12.409.209,56.
Em fase de execução, foram incluídas
2.804 demandas com homologação de
1.133 acordos, no percentual de 40%,

3. Coordenadoria de Gerenciamento
dos Grupos de Apoio Correcional (CGEC)
Criada pela Resolução 65/2012 e
modificada pela Resolução Administrativa
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nº 21/2018 do TRT/RJ, a CGEC tem
a finalidade precípua de coordenar
e administrar os Grupos de Apoio
Correcional, denominados Gracos, e a
Divisão de Apoio ao Cálculo (DCALC).
Dessa forma, em cumprimento
às determinações da Presidência, da
Corregedoria e da Secretaria-Geral
Judiciária deste Regional, a CGEC atuou
durante o ano de 2018 no saneamento de
processos, na confecção de expedientes
e também com cálculos e atualizações
afetos ao trabalho desenvolvido no
âmbito da Coordenadoria de Precatórios.
Prestou auxílio à Secretaria de Gestão
do Conhecimento em três apoios
diferenciados, a saber - na Seção de
Arquivo 4, arquivando definitivamente
os processos arquivados, sem baixa,
relativamente ao Ato Conjunto nº
11/2014; na regularização do registro da
tramitação de processos arquivados com
baixa, mas que de fato a execução não
havia sido finalizada; e no trabalho de
inutilização de processos arquivados de
2009 a 2011, com a retirada das decisões
terminativas nos autos judiciais. Já na
Corregedoria, atuou na verificação e
elaboração de cálculos, bem como na
confecção de alvarás e na redistribuição
dos processos em virtude da criação da
2ª Vara do Trabalho de Itaboraí. Quanto
ao auxílio à Coordenadoria de Apoio
a Execução (Caex), realizou triagens,
confeccionou expedientes, verificou
e elaborou cálculos dos processos de
centralização de execução.

4. Coordenadoria
Precatórios

de

Gestão

de

4.1. Regime especial de liquidação de
precatórios e RPV
O Tribunal Regional do Trabalho
da Primeira Região (TRT/RJ) vem
efetuando regularmente os pagamentos
de precatórios, em conformidade com o
acordo de cooperação celebrado entre
o Tribunal de Justiça do Estado do Rio
de Janeiro (TJ/RJ), o Tribunal Regional
Federal da 2ª Região (TRF2) e o TRT/RJ,
prevendo questões atinentes ao pagamento
dos precatórios inscritos no Regime
Especial de Liquidação dos Entes Públicos
no Estado do Rio de Janeiro, publicado
em 14/9/2016, no DJERJ, Caderno I, p. 44
(Art. 97, do ADCT).
A Coordenadoria do TRT/RJ, seguindo
determinação da Presidência, está
realizando as transferências para os juízos
competentes. Nesse aspecto, cabe destacar
a importância do programa Fazer Melhor,
instituído pelo Ato nº 26/2012, que tem
por objetivo incentivar a regularização de
pagamentos de precatórios trabalhistas
pelo Estado e pelos municípios do Rio
de Janeiro. No âmbito desse programa,
o Município de Nilópolis apresentou
proposta de pagamento de 26 (vinte e seis)
precatórios, em 24 (vinte e quatro) meses,
entre agosto de 2018 e julho de 2020, com
o valor total de R$ 2.476.799,75.
4.2. Precatórios
Dos
157
precatórios
(administração
direta
e
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federais
indireta)

inscritos para o exercício de 2018, 156
foram pagos, via sistema integrado de
administração financeira. O Precatório
0001911-05.2017.5.01.0000 não pôde ser
pago no exercício corrente por questões
processuais e foi inscrito em Restos a
Pagar, no valor de R$ 3.028.035,00.
Observe-se que a dotação inicial para
fazer face aos precatórios de natureza
alimentar e não alimentar para o exercício
financeiro corrente foi da ordem de R$
86.409.835,00, sendo R$ 43.447.750,00
(administração direta federal) e R$
42.962.085,00 (administração indireta
federal).
Destaca-se, como outro acontecimento
importante para este TRT/RJ, o
pagamento de valores na ordem de R$
120.028.055,82 a título de precatórios,
sendo R$ 84.099.230,63 referentes a
precatórios federais, incluindo restos a
pagar; R$ 15.987.660,68 para precatórios
estaduais (Rio de Janeiro e São Paulo);
R$ 14.472.233,07 em desfavor dos
municípios do Estado do Rio de Janeiro
e R$ 5.468.931,44 contra a Empresa
Brasileira de Correios e Telégrafos
(ECT). Todas as quitações ocorreram na
forma da Constituição da República, das
Resoluções nº 115/2010 e nº 123/2010 do
Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e da
Lei Complementar nº 147/2013 do Estado
do Rio de Janeiro.

R$ 1.837.200,00 referentes à natureza
alimentar e R$ 33.500,00 correspondentes
à natureza não alimentar. Ademais,
houve suplementações da ordem de R$
17.423.706,76, consoante o cronograma do
Conselho Superior da Justiça do Trabalho
(CSJT).
4.4. Proposta orçamentária para 2019
A
proposta
orçamentária
deste
TRT/RJ elaborada no exercício de 2018,
relativa aos precatórios federais para o
exercício de 2019, encerrou-se por meio
do ofício OF TRT/CPRE nº 0604/2018,
de 6/7/2018, o qual foi encaminhado ao
Ministro Presidente do Tribunal Superior
do Trabalho e do Conselho Superior da
Justiça do Trabalho, perfazendo um total
de 166 precatórios, correspondentes a R$
120.741.193,84.

4.3. Requisições de Pequeno Valor
Para fazer frente às despesas do
exercício de 2018, o TRT/RJ recebeu a
dotação inicial de R$ 1.870.700,00, sendo
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A 4ª edição da Semana Nacional de Conciliação teve início em 21/5

Capacitação de servidores durante a 8ª Semana Nacional da
Execução, de 17 a 21/9

Abertura da 8ª Semana Nacional da Execução Trabalhista, no dia
17/9

Cejusc-CAP 1º grau começa a funcionar em 19/2

Acordo homologado durante a 13ª Semana Nacional de
Conciliação, de 5 a 9/11

Cejusc-CAP 1º grau começa a funcionar em 19/2
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Em 19/3, CAEP homologa acordo envolvendo 115 rodoviários

Empresas de ônibus descumprem acordo e rodoviários voltam a
procurar a Caep, em 8/5

Prefeitos de Paraty e Japeri recebem menção honrosa em 1º/3
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SECRETARIA DE APOIO
JUDICIÁRIO (SAJ)
A Secretaria de Apoio Judiciário
(SAJ) possui 3 coordenadorias que
lhe são subordinadas: Coordenadoria
de Gerenciamento de Mandados Capital (CMAC), Coordenadoria de
Apoio Judiciário da Capital (CJUC) e
Coordenadoria das Divisões do Interior
(Codi).
À SAJ cabe uniformizar as atividades
dos oficiais de justiça lotados em suas
unidades, definindo, inclusive, suas áreas
de atuação; atender partes e advogados;
coordenar o trabalho de distribuição
das cartas precatórias e redistribuições;
coordenar o trabalho de distribuição de
feitos via PJe-JT; receber as petições dos
processos em andamento e expedientes
diversos; expedir certidões de feitos
trabalhistas; guardar os bens removidos
para o depósito judicial; bem como,
fora da capital, providenciar soluções
às solicitações de apoio predial e de
suporte operacional às Varas do Trabalho,
acompanhando a execução dos serviços
respectivos e de vigilância.
1.

com o total arrecadado de R$ 4.721.491,20,
até 30/12/2018.
Na Coordenadoria de Apoio Judiciário da
Capital (CJUC), até 30/12/2018, por meio
da Dijur, foram 3.742 encaminhamentos
de trabalhador por ofício ao Sindicato,
10.311 outros atendimentos no balcão,
5.723 cartas precatórias distribuídas,
329 declínios de competência recebidos
e distribuídos, e ainda emitidas 71.614
certidões pela Seção de Cadastro e
Certidões (Seccer). Na Divisão de
Protocolo (Dipro-1), foram recebidos
e encaminhados 217.934 petições e
malotes.
1.2. Fora da capital
São unidades da Coordenadoria das
Divisões do Interior (Codi), as Divisões
de Apoio às Varas do Trabalho (Divaps).
Cumpre informar que em 14/9/2017
foi criada a Seção de Apoio às Varas
do Trabalho de Itaboraí, consoante a
Resolução Administrativa nº 53/2017,
vinculando-a à Codi.
No exercício de 2018, a Codi gerenciou
a publicação e atualização do banco de
movimentação de pessoal, no que tange
à movimentação voluntária de oficiais de
justiça.
Durante o ano de 2018, até o dia
30/12, foram distribuídas nas unidades

Estatística

1.1. Capital
Na Coordenadoria de Gerenciamento
de Mandados (CMAC), foram recebidos
185.346 mandados e cumpridos 184.289,
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de fora da capital – Varas Únicas e
Divaps – 135.465 ordens judiciais, sendo
cumpridas 134.495. Deve-se destacar
que os municípios de Nova Iguaçu, com
13.735 mandados distribuídos e 13.837
cumpridos; Niterói, com 16.629 mandados
distribuídos e 15.631 cumpridos; Duque
de Caxias, com 10.764 mandados
distribuídos e 10.738 cumpridos; Macaé,
com 8.568 mandados distribuídos e 9.102
cumpridos; e Campos dos Goytacazes,
com 11.665 mandados distribuídos e
11.827 cumpridos, foram os que tiveram
Divisão

Divap-NT

maior movimentação de mandados.
Quanto ao volume de petições/
documentos recebidos e encaminhados
pelas
Divisões,
destacam-se
os
municípios de Niterói, São Gonçalo, Nova
Iguaçu, Duque de Caxias e Campos dos
Goytacazes, conforme quadro abaixo, até
30/12/2018.

QUANTITATIVO DE DOCUMENTOS
Tipo de documento
Petições recebidas pelo protocolo integrado
encaminhadas às Varas do Trabalho locais

Divap-NI

2.899

Petições recebidas na Divisão e encaminhadas pelo
protocolo integrado
Petições recebidas na Divisão e encaminhadas às Varas
do Trabalho locais
Remessa local
Carta simples
Petições recebidas pelo protocolo integrado
encaminhadas às Varas do Trabalho locais

Divap-SG

e

6.268
6.426
2
30.669

e

Petições recebidas na Divisão e encaminhadas pelo
protocolo integrado
Petições recebidas na Divisão e encaminhadas para as
Varas do Trabalho locais
Remessa local
Carta simples
Petições recebidas pelo protocolo integrado e
encaminhadas às Varas do Trabalho locais
Petições recebidas na Divisão e encaminhadas pelo
protocolo integrado
Petições recebidas na Divisão e encaminhadas para as
Varas do Trabalho locais
Remessa local
Carta simples
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Total

4.415
2.649
6.637
2
16.287
3.256
2.517
3.146
19
18.741

Divap-DC

Divap-CG

Petições recebidas pelo protocolo integrado e
encaminhadas às Varas do Trabalho locais
Petições recebidas na Divisão e encaminhadas pelo
protocolo integrado
Petições recebidas na Divisão e encaminhadas para as
Varas do Trabalho locais
Remessa local
Carta simples
Petições recebidas pelo protocolo integrado e
encaminhadas às Varas do Trabalho locais
Petições recebidas na Divisão e encaminhadas pelo
protocolo integrado
Petições recebidas na Divisão e encaminhadas para as
Varas do Trabalho locais
Remessa local
Carta simples
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2.686
3.365
3.732
1
22.690
2.432
1.030
6.110
0
8.919

SECRETARIA DE APOIO
JURISPRUDENCIAL E
RECURSAL (SJR)
A Resolução Administrativa nº 21/2018
do Órgão Especial reestruturou a Secretaria
Judiciária de 2ª Instância, criando a
Secretaria de Apoio Jurisprudencial e
Recursal (SJR) a partir de setembro de
2018.
A SJR atua no assessoramento ao
presidente deste Tribunal, no que tange

à elaboração de minutas de decisões
de admissibilidade e dos despachos
em petições diversas, em processos
com recursos de revista e agravos de
instrumento em recurso de revista.
A estrutura da SJR está representada no
organograma abaixo:
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De acordo com os dados divulgados pelo
Sistema e-Gestão, o quantitativo de novos
recursos interpostos em tramitação na
e-Gestão

Secretaria teve um incremento de 82% na
média mensal do ano de 2018 em relação
ao de 2016.

2016

2017

2018

Total

Média mensal

Total

Média mensal

Total

Média mensal

RRs interpostos

26666

2222

40084

3340

45447

3787

AIRRs interpostos

18299

1525

24982

2082

36272

3023

Total de novos
recursos

44965

3747

65066

5422

81719

6810

Aumento de 82%

Analisando a tabela acima, vale destacar que a SJR recebeu o montante inédito de 77.161 recursos
novos no ano de 2018.

1. Coordenadoria
Jurisprudencial (Cjus)

de

Apoio

• atualização sistemática do banco
de dados com informações atualizadas
acerca dos incidentes de uniformização
de jurisprudência processados no TRT/
RJ e nos tribunais superiores, bem como
quanto aos temas de Repercussão Geral
no Superior Tribunal Federal (STF).

A
Coordenadoria
de
Apoio
Jurisprudencial tem como função
assessorar a Comissão de Jurisprudência
e Gestão de Precedentes na realização de
suas atribuições regimentais e também
levar a efeito outras atividades relacionadas
à uniformização de jurisprudência.
No ano de 2018, entre outras atuações,
destacaram-se:
• elaboração de 51 pesquisas
jurisprudenciais (duas a requerimento da
Escola Judicial);
• 11 pareceres em incidentes de
uniformização de jurisprudência
• Identificação de 52 tipos de
sobrestamentos, além dos 8 previstos na
Resolução nº 235/2016;
• 2 propostas de emenda regimental de
iniciativa da Comissão de Jurisprudência
e Gestão de Precedentes;
• 1 proposta de retificação de artigo
regimental;
• 14 projetos de súmulas;

2. Coordenadoria
de
Apoio
Admissibilidade Recursal (Carc)

à

A Carc, antiga Assessoria de
Recurso de Revista, elabora minutas de
admissibilidade de recurso de revista, bem
como analisa pedidos de reconsideração
e embargos declaratórios manejados em
face dos despachos de admissibilidade.
A produção média mensal da
Coordenadoria foi de 4.000 minutas de
decisões de admissibilidade. No quadro
abaixo, demonstra-se a evolução de
recursos de revista conclusos desde o ano
de 2016.
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3. Coordenadoria de Processamento
de Recursos aos Tribunais Superiores
(Csup)

recurso de revista.
Tendo como referência o exercício de
2018, o movimento de petições e processos
físicos oriundos do assessoramento nos
despachos da Presidência totalizou 25.701
minutas de despachos. Sendo assim,
o sistema legado apresentou a média
mensal de 453, enquanto o sistema PJeJT, de 1.689.

A Csup auxilia a Presidência do TRT/
RJ ou o Desembargador do Trabalho com
delegação nas atividades relacionadas ao
processamento de processos com recursos
de revista e agravos de instrumento em
Mês/2018

Processos despachados
Sist. legado

Pje- JT

5430

20271

Total

A Divisão de Análise de Recurso
de Revista (Direc) é responsável pela
tramitação dos processos com recursos de
revista, tendo movimentado no ano de 2018
mais de 45.000 processos. Comparando o
ano de 2016 com o ano de 2018, é possível

afirmar que houve um incremento de 70%
no número de recursos interpostos.
Com a extinção da Seção de Carga
(Seccar), a Direc passou a realizar a
carga/vista de processos físicos publicados
pela Csup.
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A Divisão de Análise de Agravo de
Instrumento em Recurso de Revista
(Dairr) é responsável pela tramitação dos
processos com agravos de instrumento
em recursos de revista.

Em 2018 houve a interposição de 36.272
agravos. Já no ano de 2016, a interposição
de agravos foi de 18.299. Portanto,
observa-se um incremento de 98%.

Em decorrência do aumento da
demanda, houve significativo acréscimo
na produção e na consequente remessa
de processos com AIRRs ao Tribunal

Superior do Trabalho (TST). Comparando
o quantitativo de processos remetidos em
2016 com o total de processos no ano de
2018, verifica-se um aumento de 71%.

A Seção de Digitalização (Secdig)
- responsável pela digitalização dos
processos do sistema legado a serem
remetidos ao TST - foi incorporada pela
Dairr e tem sob sua responsabilidade a
conferência e o encaminhamento de cerca
de 1.800 arquivos (processos), por mês,
produzidos pela empresa contratada para

realizar a digitalização dos autos físicos.
A Divisão de Apoio ao Processamento
de Recursos (DIAPR) é responsável pelo
recebimento de petições e de processos
físicos, de competência da Csup no âmbito
do TRT/RJ e no TST, e pela remessa dos
autos às respectivas Varas do Trabalho de
origem. Em 2018, 19.233 processos foram
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encaminhados às VTs, e receberam-se
15.716 decisões do TST, as quais foram
remetidas às Varas do Trabalho.
A Csup, a Direc e a Dairr, no sistema
legado e no PJe-JT, efetuaram 63.342
intimações, como consequência do

aumento de interposição de recursos
de revista e agravos de instrumento em
recurso de revista. Portanto, o número de
intimações no ano de 2018 foi 82% maior
em relação ao ano de 2016, que teve 34.828
intimações realizadas.

A tabela abaixo contempla as principais atividades executadas na SJR, que foram contabilizadas.
Principais atividades executadas na SJR
2018
Decisões de admissibilidade de RR

45447

Despachos diversos

25701

Intimações

63342

Certidões de prazo

11981

Processos remetidos às VTs

17902

Processos e decisões recebidas do TST

16567

AIRR encaminhados ao TST

19223
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Abertura do 3º Ciclo de Palestras de Diretores de VT realizado no
dia 26/6

Abertura do IX Encontro de Diretores de Secretaria de VT do
Estado do RJ, no dia 8/10

Diretores de VT participam do 3º Ciclo de Palestras da categoria no
dia 26/6

Diretores de VT reúnem-se em Búzios durante o nono encontro da
categoria, nos dias 8 e 9/10
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SECRETARIA DE GESTÃO DO
CONHECIMENTO (SGC)
A Secretaria de Gestão do Conhecimento
(SGC) trabalha na definição das diretrizes
de gestão do conhecimento e coordena
atividades de obtenção, preservação,
compartilhamento
e
disseminação
do conhecimento. A Secretaria atua,
principalmente, na gestão de documentos
e do acervo bibliográfico e na organização
do conhecimento, com procedimentos
e operações técnicas nas atividades de
produção, tramitação, uso, avaliação e
arquivamento de documentos; com oferta

de material para estudos e pesquisas
técnicas; e com estímulo e apoio aos
processos de captura, estruturação
e disseminação do conhecimento no
Tribunal Regional do Trabalho da 1ª
Região (TRT/RJ).
1.

Planejamento Estratégico

A SGC deu andamento aos projetos
estratégicos do período 2015-2020,
conforme a seguir demonstrado:

Projetos estratégicos
Patrocínio e coordenação da Diretoria-Geral
Projeto

Escopo

PE 06 - Capítulos da Jurisprudência: A Evolução do
Pensamento Juslaboral do
TRT/RJ

Catalogar e indexar todos os acórdãos julgados no período de 1941
a 1960, por meio de extração de metadados que permitam consolidar
informações acerca da produção judicial desse período, facilitando o
acesso às informações disponibilizadas nos acórdãos, de forma que os
jurisdicionados consigam realizar pesquisas de melhor qualidade.

PE 07 - Preservação do Criar um ambiente adequado à conservação/preservação do acervo
Acervo Documental
permanente, bem como instalar laboratório para limpeza manual e
pequenos reparos de documentos no espaço previsto para o arquivo
permanente.
Pendência: reforma da Sectar-3.
PE 22 - Digitalização de Digitalizar as páginas dos Diários Oficiais do Estado do RJ arquivadas
Atos Normativos e Diários em fichas/pastas e que contêm as publicações dos atos normativos do
Oficiais
TRT/RJ (1946-mar./2001).
PE 27 - Portal do Conheci- Reunir em uma única página do nosso portal (Internet/Intranet) a maior
mento
parte das ferramentas e conteúdos necessários ao trabalho diário de
nossos servidores e magistrados de 1º e 2º graus, bem como dos
servidores da área administrativa.
Obs.: Escopo alterado em maio/2018
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PEP ou Petic
Projeto
Manutenção Evolutiva da
Biblioteca Digital

2.

Finalidade
Automatização do processo de geração de boletim anual de
jurisprudência da Corc/Dipep e reestruturação do leiaute para melhor
usabilidade na Biblioteca Digital.

Principais realizações

análise da Secretaria de Gestão de Pessoas
(SGP);
•
Pesquisa sobre temporalidade de
processos administrativos licitatórios;
•
Recuperação física de suporte
documental e de informações de processos
danificados;
• Elaboração
de
estudo
para
otimização dos procedimentos de
inutilização, inclusive com a possibilidade
de doação para cooperativas;
•
Elaboração de estudo técnico
preliminar e projeto básico para
contratação de sistema de monitoramento
ambiental.

2.1. Gestão documental
•
Alteração da Resolução nº 19/2011
(Programa de Gestão Documental) para
aperfeiçoamento dos procedimentos
relativos ao recolhimento para o Arquivo
Permanente;
•
Análise do Manual de Gestão
Documental da Justiça do Trabalho, em
conjunto com o Grupo de Trabalho de
Gestão Documental do CSJT (GT), para
adequação e melhorias;
•
Análise crítica da minuta da
Resolução sobre eliminação e recolhimento
de documentos e discussão no GT-CSJT;
•
Elaboração e divulgação de Guia
Prático de Avaliação Documental;
•
Elaboração de esboço do manual
de utilização do Arquivo Permanente;
•
Pesquisa sobre temporalidade e
guarda de livros de ponto para subsidiar

2.2. Gestão Arquivística
•
Movimentação de autos de
processos
judiciais
conferidos
e
arquivados, desarquivados e atendimento
a usuários pelas Seções de Arquivo do
TRT/RJ (até dezembro/2018):

Atividade

2017

2018

Arquivamento

161.668

119.637

Desarquivamento

5.815

3.389

Atendimentos

6.502

5.592
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• Atividades
concernentes
à
inutilização de processos findos arquivados
nos anos de 2009 a 2011:
o Separação de 14.301 processos de
guarda permanente e 10.891 processos de
guarda diferenciada;
o Separação de 381.861 decisões
terminativas, por meio de mutirão, com a
participação da Coordenadoria de Apoio
Judiciário (Coaj).
• Higienização, acondicionamento
e indexação de processos de guarda
permanente, sendo 5.373 por Amostra,
4.384 pelas Tabelas de Temporalidade
de Documentos Unificadas do Poder
Judiciário (TTDU) e 705 pelo Corte
Cronológico, além de catalogação de
cerca de 30.500 processos do passivo;
•
Elaboração de um estudo técnico
preliminar, bem como de minutas de
resolução administrativa e de edital, para
inutilização dos autos findos arquivados
em 2012;
• Pesquisa junto aos TRTs quanto
aos procedimentos de descarte dos autos
judiciais findos.

memória”;
• Participação no evento “Ouvidoria
nas Escolas e Combate ao Trabalho
Infantil”;
• Atendimento à solicitação de
informações de cunho memorialístico,
formulada pela Assessoria de Imprensa
e Comunicação Social (AIC), acerca
da utilização das fichas de andamento
processual no âmbito deste Regional para
subsidiar a elaboração do artigo “Fichas
de andamento processual: um sistema
pré-informatização”, para a publicação
na “TRT Rio em Revista”, edição janabr/2018;
• Estudo realizado com foco na
questão geoeconômica do Estado do Rio
de Janeiro, com vistas ao aperfeiçoamento
da separação da Amostra para compor o
acervo permanente deste Regional.
2.4. Portal do TRT/RJ
•
Participação em reuniões de
planejamento e de estratégia sobre a
implantação final da migração do portal
Internet para a nova página;
• Acompanhamento do plano de
migração de conteúdos do novo portal
Internet em conjunto com a Secretaria de
Tecnologia da Informação e Comunicação
(STI);
• Participação em reuniões de
planejamento com a Corregedoria e com
a Secretaria Geral Judiciária (SGJ) sobre a
evolução do Portal do Conhecimento;
• Homologação de funcionalidades
e conteúdos migrados do novo portal
Internet com gerenciamento de bugs;

2.3. Memória Institucional
• Estudos
preliminares
para
reestruturação do Centro de Memória;
• Pesquisa iconográfica e bibliográfica
e redação de texto histórico para compor
o livro “TRT da 1ª Região – História &
Patrimônio 1941-2018”;
• Participação em visitas programadas
ao Prédio-Sede deste Regional com a
explanação de resumo sobre a história
do TRT/RJ, a partir dos seus “lugares de
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• Validação da Arquitetura de
Participação e de informação do novo
portal Internet;
• Validação dos 4 manuais elaborados
sobre o novo portal Internet;
• Treinamento
presencial
de
servidores de mais de 50 unidades para
publicação de conteúdos no novo portal
Internet;
• Levantamento das novas unidades
publicadoras dos portais na Internet e
Intranet em decorrência da reestruturação
administrativa;
• Levantamento
dos
conteúdos
das novas unidades responsáveis e
publicadoras nos portais Internet e
Intranet;
• Redistribuição dos conteúdos nos
sites dos portais Internet e Intranet em
virtude da mudança gerada na Arquitetura
de Participação pela reestruturação
administrativa;
• Criação e aprimoramento de
estruturas e modelos no novo portal
Internet e no Portal do Conhecimento;
• Criação e aprimoramento do tema
e de páginas/conteúdos do Portal do
Conhecimento;
• Criação de temas para o novo portal
Internet: Outubro Rosa, Novembro Azul,
temas para links e menus;
• Elaboração e disponibilização, nos
portais Internet e Intranet, de diversos
formulários para inscrição em eventos;
• Elaboração
dos
formulários
permanentes “Contato” e “Quero
Conciliar” disponibilizados no portal
Internet;

• Criação de páginas e subpáginas no
novo portal Internet, tais como “Quero
Conciliar”, RPVs, Centro Cultural;
• Criação de novos submenus
“Estratégia e Governança” e “Gestão
Documental e Memória” no portal
Internet;
• Criação e aprimoramento da busca
de endereços e telefones no novo portal
Internet;
• Criação de busca específica em
Instrumentos Contratuais e Licitações;
• Reconfiguração
de
alguns
conteúdos dos portais Internet e Intranet
para passarem a ser disponibilizados
dinamicamente;
• Análise do portal Internet para
verificar o atendimento aos requisitos do
Acórdão 1832/2018 do Tribunal de Contas
da União (TCU);
• Reorganização
de
páginas/
conteúdos de Transparência Pública para
atender aos requisitos do TCU;
• Publicação
do
Boletim
de
Jurisprudência Anual em PDF – ano 2017
no portal Internet;
• Atendimento diário de usuários
publicadores de conteúdo dos portais
Internet e Intranet, esclarecendo dúvidas,
criando páginas, alterando configurações
de páginas e dando o permissionamento
adequado para publicação, de acordo com
a Arquitetura de Participação dos portais.
2.5. Criações gráficas
•
Criação de diversos leiautes,
banners e outros artefatos para várias
campanhas. Destacam-se: redesign dos
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banners, selos e botões da página inicial
do portal Internet para adequar a seu
novo formato, criação da logo “Painel das
Varas” e do selo “Vara 100% PJe”, criação
de banners para a newsletter mensal da
AIC, criação de imagens para as páginas
principais do portal Internet e do Portal
do Conhecimento, criação da arte para a
página do Centro Cultural, alteração da
logo do TRT da 1ª Região, criação da arte
para a capa do livro “TRT da 1ª Região –
História & Patrimônio 1941-2018”, criação
das capas das Revistas do TRT nº 59 e nº
60, criação de certificados para eventos
realizados por este Regional, criação de
web-banner para edital de convocação
pública, pregão para contratação de
leiloeiro, tradutor juramentado e “Acesse
o antigo Portal”, criação do mapa do
Estado do Rio de Janeiro para registrar
informações relevantes a pedido da SGJ.

administrados pelas unidades nos portais
Internet e Intranet.
2.7. Publicações
•
Confecção e distribuição da Revista
do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª
Região nº 59 e nº 60;
• Acompanhamento, colaboração na
confecção e impressão, fiscalização da
contratação e distribuição do livro “TRT
da 1ª Região – História & Patrimônio
1941-2018”;
•
Elaboração da Revista do Tribunal
Regional do Trabalho da 1ª Região nº 60 e
nº 61;
• Elaboração
do
Boletim
de
Jurisprudência Anual – ano 2018.
2.8. Biblioteca Digital
• Publicação na Biblioteca Digital
dos Boletins de Jurisprudência 06/2017 e
01 a 06/2018;
• Publicação no portal Internet e na
Biblioteca Digital das Súmulas números
66, 67 e 68;
• Atualização e revisão do índice
remissivo do Regimento Interno do TRT
da 1ª Região;
• Disponibilização e atualização na
Biblioteca Digital de cerca de 500 atos
normativos;
• Gestão da manutenção corretiva e
evolutiva da Biblioteca Digital.

2.6. Gestão de conteúdo
• Elaboração e atualização, em
conjunto com as unidades responsáveis,
de aproximadamente 60 Propostas de
Gestão de Conteúdo (PpGCs);
• Publicação e atualização dos
formulários de PpGCs no portal Intranet;
• Acompanhamento dos conteúdos
publicados nos portais, propondo
alterações ou atualizações, quando
necessário;
• Edição e disponibilização do manual
de publicadores do novo portal Internet;
• Manutenção
dos
conteúdos

2.9. Estatística de acessos aos ambientes
digitais gerenciados pela SGC Estatística
de acessos (até 31/12/2018):
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Página
Portal TRT
Biblioteca Digital

Pessoas

Visitas

Visualizações de páginas

2.792.540*

13.317.688*

28.446.780*

142.932

358.818

2.591.565

Obs.: Pela mudança de plataforma, o portal Internet ficou sem monitoramento por cerca de três
meses.
* Valores somados do portal antigo e novo portal Internet.

2.10. Atendimento ao usuário - Fale
com a SGC
•
Atendimento a aproximadamente
1.500 solicitações, entre dúvidas, sugestões
e reclamações de usuários internos e
externos**;
•
Realização de cerca de 40
atualizações dos conteúdos de “Perguntas
Frequentes” do portal Internet.
** As atribuições de atendimento de
dúvidas e reclamações de usuários deixaram
de ser realizadas em outubro/2018 em
virtude da reestruturação administrativa.

jurídicas disponibilizadas na Intranet,
foram registrados 150.106 acessos (média
12.508 acessos/mês - jan/dez-2018);
• Disponibilização de três novas
Pesquisas Bibliográficas Trabalhistas,
com os temas “Reforma trabalhista”,
“Negociado sobre o legislado” e
“Terceirização – responsabilidade civil”;
• Participação no Projeto JT de Portas
Abertas; e
• Regularização do acervo no sistema
Ágora quanto aos inventários anteriores,
com reavaliação de 194 livros.

2.11. Gestão bibliográfica
•
Incremento do acervo bibliográfico
com aquisição de 273 livros, 1.799 volumes
de periódicos (impressos e digitais) e
recebimento de doação de 100 exemplares
oriundos da Superintendência Regional
do Trabalho;
• Tratamento técnico do acervo
(jan/dez-2018), com incorporação de
6.320 novos itens, divididos da seguinte
forma: 315 livros e folhetos, 835 artigos
periódicos e 5.170 itens de legislação (atos
normativos internos e externos);
• Atendimento a 140 solicitações
de pesquisas, 664 empréstimos, 6.672
pesquisas na base bibliográfica (catálogo
on line). Em relação às bases de dados

3.

Comissões, comitês e grupos

A SGC participa das comissões e dos
comitês abaixo informados:
• Comissão
de
Avaliação
e
Desempenho, instituída pelo art.14 da
Resolução Administrativa nº 2/2008;
• Comissão Permanente de Avaliação
de Documentos (Copad) - Portaria nº
195/2015.
• Comissão de Biblioteca - Portaria
nº 194/2015;
• Comissão
Permanente
para
atualização anual da Carta de Serviços
ao cidadão - Portaria nº 171/2018 (que
altera em parte a Portaria da Presidência
nº 204/2017);

211

• Comissão
Permanente
de
Inutilização de Documentos (Cpid) - Ato
nº 110/2018;
• Comissão de Estudos para o resgate
e preservação da Memória do Tribunal
Regional do Trabalho da 1ª Região - Ato
nº 139/2013;
• Comitê Gestor de Segurança da
Informação - Ato nº 69/2012 e Ato nº
145/2013;
• Comitê de Efetividade na Prestação
Jurisdicional e de Conhecimento do
Tribunal Regional do Trabalho da 1ª
Região - Portaria nº 185/2015;
• Comitê Gestor do Sistema Ágora

- Portaria nº 54/2016 (Participação em
reuniões semanais para deliberar sobre
assuntos relacionados à administração
de material e patrimônio e ao sistema
Ágora);
• Grupo de Trabalho de Gestão do
Conhecimento (GTGC) - Ato nº 87/2011
e Portaria nº 223/2011;
• Subcoordenadoria de Padronização
da Rede de Documentação e Informação
da Justiça do Trabalho (REDIJT) (Participação em videoconferências, com
o intuito de criar um manual de entrada de
dados para todas as bibliotecas da Justiça
do Trabalho).
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Composição da Administração do
Tribunal Regional do Trabalho da
1ª Região no biênio 2017/2019
Presidente
Desembargador do Trabalho Fernando Antonio Zorzenon da Silva

Vice-presidente
Desembargadora do Trabalho Rosana Salim Villela Travesedo

Corregedor Regional
Desembargador do Trabalho José Nascimento Araujo Netto

Vice-corregedora Regional
Desembargadora do Trabalho Mery Bucker Caminha

Diretor da Escola Judicial
Desembargador do Trabalho Marcelo Augusto Souto de Oliveira

Diretor do Centro Cultural do TRT/RJ
Desembargador do Trabalho Marcelo Antero de Carvalho

Ouvidor
Desembargador do Trabalho Leonardo da Silveira Pacheco

Ouvidor suplente
Desembargador do Trabalho José Luís Campos Xavier
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Comissão de Regimento Interno
Titulares:
Desembargador do Trabalho Fernando Antonio Zorzenon da Silva
(Presidente)
Desembargador do Trabalho José Antonio Teixeira da Silva
Desembargador do Trabalho Theocrito Borges dos Santos Filho
Desembargadora do Trabalho Giselle Bondim Lopes Ribeiro
Desembargador do Trabalho Leonardo Dias Borges

Suplentes:
Desembargador do Trabalho Mario Sergio Medeiros Pinheiro
Desembargador do Trabalho José Luís Campos Xavier

Conselho da Ordem do Mérito Judiciário
Presidente:
Desembargador do Trabalho Fernando Antonio Zorzenon da Silva
Por antiguidade:
Desembargadora do Trabalho Maria das Graças Cabral Viegas Paranhos
Desembargador do Trabalho José da Fonseca Martins Junior
Desembargadora do Trabalho Tania da Silva Garcia
Titulares:
Desembargador do Trabalho Marcos Cavalcante
Desembargador do Trabalho Leonardo da Silveira Pacheco
Suplente:
Desembargador do Trabalho Marcelo Antero de Carvalho
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Comissão de Jurisprudência
Titulares:
Desembargador do Trabalho José da Fonseca Martins Junior
Desembargador do Trabalho Theocrito Borges dos Santos Filho
Desembargador do Trabalho Alexandre Teixeira de Freitas Bastos Cunha
Desembargador do Trabalho Marcelo Antero de Carvalho
Desembargador do Trabalho Angelo Galvão Zamorano
Suplentes:
Desembargadora do Trabalho Cláudia Regina Vianna Marques Barrozo
Desembargadora do Trabalho Maria das Graças Cabral Viegas Paranhos

Comissão de Vitaliciamento
Desembargador do Trabalho Evandro Pereira Valadão Lopes
Desembargadora do Trabalho Maria Aparecida Coutinho Magalhães
Desembargadora do Trabalho Mônica Batista Vieira Puglia
Juiz Titular de Vara do Trabalho Claudio José Montesso
Juíza do Trabalho Substituta Roberta Lima Carvalho

Comissão Permanente de Responsabilidade Socioambiental
Presidente:
Desembargadora do Trabalho Rosana Salim Villela Travesedo
Membro:
Desembargadora do Trabalho Ana Maria Soares de Moraes
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Diretor-Geral
Flávio Pires Ferreira Clementino

Diretor da Secretária-Geral Judiciária
Fabio Petersen Bittencourt

Secretário-Geral da Presidência
Marcelo Ribeiro de Brito

Diretora da Secretaria da Corregedoria Regional
Janúbia Rodrigues Almeida de Castro
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Composição do Tribunal Pleno
(por antiguidade)
Desembargadora do Trabalho Maria das Graças Cabral Viegas Paranhos
Desembargador do Trabalho José da Fonseca Martins Junior
Desembargadora do Trabalho Tania da Silva Garcia
Desembargadora do Trabalho Ana Maria Soares de Moraes
Desembargador do Trabalho Fernando Antonio Zorzenon da Silva
(Presidente)
Desembargador do Trabalho José Nascimento Araujo Netto
Desembargadora do Trabalho Edith Maria Corrêa Tourinho
Desembargador do Trabalho Luiz Alfredo Mafra Lino
Desembargadora do Trabalho Rosana Salim Villela Travesedo
(Vice-Presidente)
Desembargador do Trabalho José Antonio Teixeira da Silva
Desembargador do Trabalho Mery Bucker Caminha
Desembargador do Trabalho Cesar Marques Carvalho
Desembargador do Trabalho Antonio Carlos de Azevedo Rodrigues
Desembargador do Trabalho Flávio Ernesto Rodrigues Silva
Desembargador do Trabalho Jorge Fernando Gonçalves da Fonte
Desembargador do Trabalho Gustavo Tadeu Alkmim
Desembargador do Trabalho Evandro Pereira Valadão Lopes
Desembargador do Trabalho Theocrito Borges dos Santos Filho
Desembargador do Trabalho Valmir de Araújo Carvalho
Desembargadora do Trabalho Angela Fiorencio Soares da Cunha
Desembargador do Trabalho Alexandre Teixeira de Freitas Bastos Cunha
Desembargador do Trabalho Marcos de Oliveira Cavalcante
Desembargadora do Trabalho Maria Aparecida Coutinho Magalhães
Desembargador do Trabalho Celio Juaçaba Cavalcante
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Desembargador do Trabalho Roque Lucarelli Dattoli
Desembargador do Trabalho Marcelo Augusto Souto de Oliveira
Desembargador do Trabalho Rildo Albuquerque Mousinho de Brito
Desembargador do Trabalho Mário Sérgio Medeiros Pinheiro
Desembargador do Trabalho Rogério Lucas Martins
Desembargadora do Trabalho Márcia Leite Nery
Desembargador do Trabalho Roberto Norris
Desembargadora do Trabalho Cláudia de Souza Gomes Freire
Desembargadora do Trabalho Sayonara Grillo Coutinho Leonardo da Silva
Desembargador do Trabalho José Antonio Piton
Desembargador do Trabalho Bruno Losada Albuquerque Lopes
Desembargadora do Trabalho Dalva Amélia de Oliveira
Desembargador do Trabalho Marcelo Antero de Carvalho
Desembargador do Trabalho Ivan da Costa Alemão Ferreira
Desembargadora do Trabalho Giselle Bondim Lopes Ribeiro
Desembargador do Trabalho Enoque Ribeiro dos Santos
Desembargador do Trabalho Leonardo Dias Borges
Desembargador do Trabalho Leonardo da Silveira Pacheco
Desembargador do Trabalho Antonio Cesar Coutinho Daiha
Desembargador do Trabalho Angelo Galvão Zamorano
Desembargador do Trabalho Álvaro Luiz Carvalho Moreira
Desembargadora do Trabalho Cláudia Regina Vianna Marques Barrozo
Desembargador do Trabalho José Luís Campos Xavier
Desembargadora do Trabalho Mônica Batista Vieira Puglia
Desembargadora do Trabalho Carina Rodrigues Bicalho
Desembargadora do Trabalho Glaucia Zuccari Fernandes Braga
Desembargador do Trabalho Marcos Pinto da Cruz
Desembargadora do Trabalho Maria Helena Motta
Desembargador do Trabalho Jorge Orlando Sereno Ramos
Desembargador do Trabalho Eduardo Henrique R. Von Adamovich

218

Composição do Órgão Especial
Por antiguidade
Desembargadora do Trabalho Maria das Graças Cabral Viegas Paranhos
Desembargador do Trabalho José da Fonseca Martins Junior (MPT)
Desembargadora do Trabalho Tania da Silva Garcia
Desembargadora do Trabalho Ana Maria Soares de Moraes
Desembargador do Trabalho Fernando Antonio Zorzenon da Silva
(Presidente)
Desembargador do Trabalho José Nascimento Araujo Netto
Desembargadora do Trabalho Edith Maria Corrêa Tourinho
Desembargador Mario Sergio Medeiros Pinheiro (OAB)

Por eleição
Desembargador do Trabalho Luiz Alfredo Mafra Lino
Desembargadora do Trabalho Mery Bucker Caminha
Desembargador do Trabalho Antonio Carlos de Azevedo Rodrigues
Desembargador do Trabalho Marcos Cavalcante
Desembargadora do Trabalho Sayonara Grillo Coutinho Leonardo da Silva
(OAB)
Desembargador do Trabalho Enoque Ribeiro dos Santos (MPT)
Desembargador do Trabalho Leonardo Dias Borges
Desembargadora do Trabalho Mônica Batista Vieira Puglia

Suplentes (ordenados por eleição)
Desembargador do Trabalho Rogério Lucas Martins
Desembargador do Trabalho Álvaro Luiz Carvalho Moreira
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Desembargadora do Trabalho Cláudia Regina Vianna Marques Barrozo
Desembargador do Trabalho Marcelo Antero de Carvalho
Desembargador do Trabalho Theocrito Borges dos Santos Filho (MPT)
Desembargador do Trabalho Antonio Cesar Coutinho Daiha (OAB)
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Seção Especializada em Dissídios
Coletivos
Desembargador do Trabalho Fernando Antonio Zorzenon da Silva
(Presidente)
Desembargadora do Trabalho Rosana Salim Villela Travesedo
(Vice-presidente)
Desembargador do Trabalho Cesar Marques Carvalho
Desembargador do Trabalho Flávio Ernesto Rodrigues da Silva
Desembargador do Trabalho Gustavo Tadeu Alkmim
Desembargadora do Trabalho Angela Fiorencio Soares da Cunha
Desembargador do Trabalho Alexandre Teixeira de Freitas Bastos Cunha
Desembargador do Trabalho Celio Juaçaba Cavalcante
Desembargador do Trabalho Rildo Albuquerque Mousinho de Brito
Desembargador do Trabalho Rogério Lucas Martins
Desembargador do Trabalho José Antonio Piton
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Seção Especializada em Dissídios
Individuais
Subseção I (Sedi I)
Desembargador do Trabalho José Antonio Teixeira da Silva
Desembargador do Trabalho Jorge Fernando Gonçalves da Fonte
(Presidente)
Desembargador do Trabalho Evandro Pereira Valadão Lopes
Desembargador do Trabalho Theocrito Borges dos Santos Filho
Desembargador do Trabalho Valmir de Araujo Carvalho
Desembargadora do Trabalho Maria Aparecida Coutinho Magalhães
Desembargador do Trabalho Marcelo Augusto Souto de Oliveira
Desembargadora do Trabalho Marcia Leite Nery
Desembargadora do Trabalho Dalva Amélia de Oliveira
Desembargador do Trabalho Marcelo Antero de Carvalho
Desembargador do Trabalho Álvaro Luiz Carvalho Moreira

Subseção II (Sedi II)
Desembargador do Trabalho Jorge Fernando Gonçalves da Fonte
(Presidente)
Desembargador do Trabalho Roberto Norris
Desembargadora do Trabalho Cláudia de Souza Gomes Freire
Desembargador do Trabalho Bruno Losada Albuquerque Lopes
Desembargador do Trabalho Ivan da Costa Alemão Ferreira
Desembargadora do Trabalho Giselle Bondim Lopes Ribeiro
Desembargador do Trabalho Leonardo da Silveira Pacheco
Desembargador do Trabalho Antonio Cesar Coutinho Daiha
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Desembargador do Trabalho Angelo Galvão Zamorano
Desembargadora do Trabalho Claudia Regina Vianna Marques Barrozo
Desembargador do Trabalho José Luis Campos Xavier
Desembargadora do Trabalho Carina Rodrigues Bicalho
Desembargadora do Trabalho Gláucia Zuccari Fernandes Braga
Desembargador do Trabalho Marcos Pinto da Cruz
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Composição das Turmas
1ª Turma
Desembargadora do Trabalho Ana Maria Soares de Moraes
(Presidente)
Desembargador do Trabalho Gustavo Tadeu Alckmim
Desembargador do Trabalho Alexandre Teixeira de Freitas Bastos Cunha
Desembargador do Trabalho Mário Sérgio Medeiros Pinheiro
Desembargador do Trabalho Bruno Losada Albuquerque Lopes

2ª Turma
Desembargadora do Trabalho Maria das Graças Cabral Viegas Paranhos
(Presidente)
Desembargador do Trabalho Valmir de Araújo Carvalho
Desembargador do Trabalho José Antonio Piton
Desembargadora do Trabalho Glaucia Zuccari Fernandes Braga
Desembargador do Trabalho Marcos Pinto da Cruz

3ª Turma
Desembargador do Trabalho Rildo Albuquerque Mousinho de Brito
(Presidente)
Desembargador do Trabalho Jorge Fernando Gonçalves da Fonte
Desembargador do Trabalho Antonio Cesar Coutinho Daiha
Desembargadora do Trabalho Mônica Baptista Vieira Puglia
Desembargadora do Trabalho Carina Rodrigues Bicalho
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4ª Turma
Desembargadora do Trabalho Tânia da Silva Garcia
(Presidente)
Desembargador do Trabalho Luiz Alfredo Mafra Lino
Desembargador do Trabalho Cesar Marques Carvalho
Desembargadora do Trabalho Angela Fiorencio Soares da Cunha
Desembargador do Trabalho Álvaro Luiz Carvalho Moreira

5ª Turma
Desembargador do Trabalho Evandro Pereira Valadão Lopes
(Presidente)
Desembargador do Trabalho Marcelo Augusto Souto de Oliveira
Desembargadora do Trabalho Marcia Leite Nery
Desembargador do Trabalho Roberto Norris
Desembargador do Trabalho Enoque Ribeiro dos Santos

6ª Turma
Desembargador do Trabalho Marcos de Oliveira Cavalcante
(Presidente)
Desembargador do Trabalho Leonardo da Silveira Pacheco
Desembargador do Trabalho Angelo Galvão Zamorano
Desembargadora do Trabalho Claudia Regina Vianna Marques Barrozo
Desembargadora do Trabalho Maria Helena Motta

7ª Turma
Desembargador do Trabalho Theocrito Borges dos Santos Filho
(Presidente)
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Desembargador do Trabalho Rogério Lucas Martins
Desembargadora do Trabalho Sayonara Grillo Coutinho Leonardo da Silva
Desembargadora do Trabalho Giselle Bondim Lopes Ribeiro
Desembargador do Trabalho José Luís Campos Xavier

8ª Turma
Desembargador do Trabalho José Antonio Teixeira da Silva
(Presidente)
Desembargadora do Trabalho Maria Aparecida Coutinho Magalhães
Desembargador do Trabalho Roque Lucarelli Dattoli
Desembargador do Trabalho Jorge Orlando Sereno Ramos
Desembargador do Trabalho Eduardo Henrique R. Von Adamovich

9ª Turma
Desembargador do Trabalho José Fonseca Martins Júnior
(Presidente)
Desembargador do Trabalho Antonio Carlos de Azevedo Rodrigues
Desembargador do Trabalho Célio Juaçaba Cavalcante
Desembargadora do Trabalho Cláudia de Souza Gomes Freire
Desembargador do Trabalho Ivan da Costa Alemão Ferreira

10ª Turma
Desembargadora do Trabalho Edith Maria Corrêa Tourinho
(Presidente)
Desembargadora do Trabalho Flávio Ernesto Rodrigues Silva
Desembargadora do Trabalho Dalva Amélia de Oliveira
Desembargador do Trabalho Marcelo Antero de Carvalho
Desembargador do Trabalho Leonardo Dias Borges
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Juízes Titulares de Vara do Trabalho
(por antiguidade)
Juíza Núria de Andrade Peris
Juiz Carlos Henrique Chernicharo
Juíza Daniela Collomb Michetti
Juíza Raquel de Oliveira Maciel
Juíza Alba Valéria Guedes Fernandes da Silva
Juiz Antonio Paes Araújo
Juiz Maurício Caetano Lourenço
Juíza Marise Costa Rodrigues
Juíza Cláudia Maria Samy Pereira da Silva
Juiz Sérgio Rodrigues Heckler
Juiz Alvaro Antonio Borges Faria
Juíza Evelyn Correa de Guama Guimarães
Juiz Cláudio José Montesso
Juiz Moisés Luis Gerstel
Juíza Heloisa Juncken Rodrigues
Juíza Marcia Regina Leal Campos
Juíza Rosane Ribeiro Catrib
Juíza Dalva Macedo
Juiz José Monteiro Lopes
Juiz José Mateus Alexandre Romano
Juiz Marcel da Costa Roman Bispo
Juiz José Horta de Souza Miranda
Juiz Roberto da Silva Fragale Filho
Juiz José Saba Filho
Juíza Rosangela Kraus de Oliveira Moreli
Juiz Mauricio Paes Barreto Pizarro Drummond
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Juiz Andre Gustavo Bittencourt Villela
Juiz Henrique da Conceição Freitas Santos
Juiz Marcelo Segal
Juíza Nélie Oliveira Perbeils
Juiz Luiz Nelcy Pires Caravieri de Souza
Juíza Denise Ferreira de Souza Barros Pacheco
Juíza Katia Emilio Louzada
Juíza Mauren Xavier Seeling
Juiz Paulo Guilherme Santos Périssé
Juíza Maria Letícia Gonçalves
Juiz Marcelo José Duarte Raffaele
Juíza Cissa de Almeida Biasoli
Juíza Gabriela Canellas Cavalcanti
Juíza Anna Elisabeth Junqueira Ayres Manso Cabral Jansen
Juiz Oswaldo Henrique Pereira Mesquita
Juiz Alexandre Armando Couce de Menezes
Juíza Gisele Rosich Soares Velloso
Juiz Érico Santos da Gama e Souza
Juiz Claudio Olímpio Lemos de Carvalho
Juiz Múcio Nascimento Borges
Juiz Américo César Brasil Corrêa
Juíza Maria Thereza da Costa Prata
Juíza Cléa Maria Carvalho do Couto
Juiz Hélio Ricardo Silva Monjardim da Fonseca
Juíza Luciana Gonçalves de Oliveira Pereira das Neves
Juíza Eliane Zahar
Juíza Raquel Rodrigues Braga
Juíza Anélita Assed Pedroso
Juíza Áurea Regina de Souza Sampaio
Juíza Maria Alice de Andrade Novaes
Juíza Mirna Rosana Ray Macedo Corrêa
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Juiz Claudio Aurélio Azevedo Freitas
Juíza Juliana Ribeiro Castello Branco
Juiz Otavio Amaral Calvet
Juíza Maria Bernadete Miranda Barbosa da Silva
Juíza Renata Jiquiriçá
Juiz Marcelo Antonio de Oliveira Alves de Moura
Juíza Flávia Alves Mendonça Aranha
Juiz Renato Abreu Paiva
Juíza Simone Poubel Lima
Juiz Fernando Reis de Abreu
Juiz Ricardo Georges Affonso Miguel
Juíza Patricia da Silva Lima
Juiz José Augusto Cavalcante dos Santos
Juíza Patrícia Vianna de Medeiros Ribeiro
Juiz Eduardo Henrique Elgarten Rocha
Juiz Maurício Madeu
Juíza Monica de Almeida Rodrigues
Juiz Derly Mauro Cavalcante da Silva
Juíza Claudia Regina Reina Pinheiro
Juíza Danielle Soares Abeijon
Juíza Claudia de Abreu Lima Pisco
Juiz Marcos Dias de Castro
Juíza Nelise Maria Behnken
Juiz Glener Pimenta Stroppa
Juiz Andre Correa Figueira
Juíza Fernanda Stipp
Juíza Ana Paula Moura Bonfante de Almeida
Juiz Fabio Rodrigues Gomes
Juiz Elisio Correa de Moraes Neto
Juíza Daniela Valle da Rocha Muller
Juíza Lila Carolina Mota Pessoa Igrejas Lopes
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Juiz Carlos Eduardo Diniz Maudonet
Juíza Alessandra Jappone Rocha Magalhães
Juiz Edson Dias de Souza
Juíza Adriana Maria dos Remedios Branco de Moraes C. Tarazona
Juiz Gilberto Garcia da Silva
Juiz Marco Antonio Belchior da Silveira
Juíza Aline Maria Leporaci Lopes
Juíza Cristina Almeida de Oliveira
Juiz Rodrigo Dias Pereira
Juiz Flavio Alves Pereira
Juíza Monique da Silva Caldeira Kozlowski de Paula
Juiz Marcelo Alexandrino da Costa Santos
Juíza Adriana Malheiro Rocha de Lima
Juíza Rosemary Mazini
Juíza Kiria Simões Garcia
Juíza Leticia Costa Abdalla
Juiz Ronaldo da Silva Callado
Juíza Adriana Paula Domingues Teixeira
Juiz Marcelo Ribeiro Silva
Juíza Valeska Facure Pereira
Juíza Wanessa Donyella Mateucci de Paiva
Juíza Claudia Marcia de Carvalho Soares
Juiz Antonio Carlos Amigo da Cunha
Juiz Epílogo Pinto de Medeiros Baptista
Juiz Bruno de Paula Vieira Manzini
Juiz Robert de Assunção Aguiar
Juiz André Luiz Amorim Franco
Juíza Luciana dos Anjos Reis Ribeiro
Juíza Monica de Amorim Torres Brandão
Juiz Roberto Alonso Barros Rodrigues Gago
Juíza Rita de Cássia Ligiero Armond
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Juíza Roberta Ferme Sivolella
Juiz Celio Baptista Bittencourt
Juiz Andre Luiz da Costa Carvalho
Juiz Francisco Antonio de Abreu Magalhães
Juíza Anita Natal
Juíza Valéria Couriel Gomes Valladares
Juiz Paulo Rogério dos Santos
Juíza Adriana Freitas de Aguiar
Juíza Claudia Siqueira da Silva Lopes
Juíza Astrid Silva Britto
Juíza Aline Souza Tinoco Gomes de Melo
Juíza Raquel Pereira de Farias Moreira
Juiz Filipe Ribeiro Alves Passos
Juiz Gustavo Farah Correa
Juíza Debora Blaichman Bassan
Juiz Robson Gomes Ramos
Juiz Fernando Resende Guimarães
Juíza Adriana Maia de Lima
Juíza Ana Beatriz de Melo Santos
Juíza Renata Orvita Leconte de Souza

* Lista

correspondente à composição em 31/12/2018
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Juízes do Trabalho Substitutos
(por antiguidade)
Juiz Airton da Silva Vargas
Juíza Elisabeth Manhães Nascimento Borges
Juíza Juliana Pinheiro de Toledo Piza
Juíza Neila Costa de Mendonça
Juiz Marco Antonio Mattos de Lemos
Juíza Paula Cristina Netto Gonçalves Guerra Gama
Juíza Roberta Lima Carvalho
Juiz Leonardo Saggese Fonseca
Juiz Leandro Nascimento Soares
Juíza Glaucia Alves Gomes
Juíza Helen Marques Peixoto
Juíza Rossana Tinoco Novaes
Juíza Maria Gabriela Nuti
Juíza Roberta Torres da Rocha Guimarães
Juíza Denise Mendonça Vieites
Juíza Raquel Fernandes Martins
Juíza Diane Rocha Trocoli Ahlert
Juíza Marly Costa da Silveira
Juíza Anelise Haase de Miranda
Juíza Marcela de Miranda Jordão
Juiz Michael Pinheiro McCloghrie
Juíza Luciana Muniz Vanoni
Juíza Elisangela Figueiredo da Silva
Juíza Maria Candida Rosmaninho Soares
Juiz Raphael Viga Castro
Juiz Admar Lino da Silva
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Juiz Eduardo Almeida Jeronimo
Juiz Filipe Bernardo da Silva
Juíza Patricia Lampert Gomes
Juiz Delano de Barros Guaicurus
Juíza Elisa Torres Sanvicente
Juiz Fabiano de Lima Caetano
Juíza Ana Paula Almeida Ferreira
Juíza Adriana Leandro de Sousa Freitas
Juiz Luís Guilherme Bueno Bonin
Juíza Camila Leal Lima
Juiz Paulo Cesar Moreira Santos Junior
Juiz Francisco Montenegro Neto
Juiz Bruno Andrade de Macedo
Juíza Fabricia Aurelia Lima Rezende Gutierrez
Juíza Letícia Primavera Marinho Cavalcanti
Juíza Taciela Cordeiro Cylleno
Juiz Renato Alves Vasco Pereira
Juíza Eletícia Marinho Mendes Gomes da Silva
Juiz Carlos Medeiros da Fonseca
Juíza Letícia Bevilacqua Zahar
Juíza Renata Andrino Ançã de Sant’Anna Reis
Juiz Felipe Bernardes Rodrigues
Juiz José Dantas Diniz Neto
Juiz Leonardo Campos Mutti
Juiz Luciano Moraes Silva
Juíza Veronica Ribeiro Saraiva
Juiz Ronaldo Santos Resende
Juiz José Alexandre Cid Pinto Filho
Juíza Luana Lobosco Folly Pirazzo
Juiz Thiago Rabelo da Costa
Juiz Lucas Furiati Camargo
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Juiz Munif Saliba Achoche
Juiz Leonardo Almeida Cavalcanti
Juíza Livia Fanaia Furtado Siciliano
Juíza Simone Bemfica Borges
Juiz Fabio Correia Luiz Soares
Juiz Vinícius Teixeira do Carmo
Juíza Joana de Mattos Colares
Juíza Sther Schettino
Juiz Cláudio Victor de Castro Freitas
Juiz João Renda Leal Fernandes
Juíza Ana Teresinha de França Almeida e Silva Martins
Juíza Rebeca Cruz Queiroz
Juíza Amanda Diniz Silveira
Juíza Mônica do Rêgo Barros Cardoso
Juiz Pedro Figueiredo Waib
Juíza Bruna Pellegrino Barbosa da Silva
Juiz Fabiano Fernandes Luzes
Juíza Layse Gonçalves Lajtman Malafaia
Juíza Livia dos Santos Vardiero
Juíza Elisabete Natividade de Avila Parente
Juíza Viviana Gama de Sales
Juiz Igor Fonseca Rodrigues
Juiz Alexsandro de Oliveira Valerio
Juíza Flavia Nobrega Cozzolino
Juíza Maria Zilda dos Santos Neta
Juíza Priscilla Azevedo Heine
Juiz Andre Luiz Serrão Tavares
Juiz Hernani Fleury Chaves Ribeiro
Juiz Bruno Magliari
Juiz Eduardo Mussi Dietrich Filho
Juíza Bárbara de Moraes Ribeiro Soares Ferrito
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Juiz Felipe Rollemberg Lopes Lemos da Silva
Juíza Maíra Automare
Juíza Ana Larissa Lopes Caraciki
Juíza Natalia dos Santos Medeiros
Juíza Adriana Meireles Melonio
Juíza Clarissa Souza Polizeli
Juiz Thiago Mafra da Silva
Juíza Christiane Zanin
Juíza Andressa Campana Tedesco Valentim
Juíza Roberta Salles de Oliveira
Juíza Ana Regina Figueroa Ferreira de Barros
Juíza Flávia Buaes Rodrigues
Juíza Rachel Ferreira Cazotti Gonçalves Fernandes
Juíza Giselle Bringel de Oliveira Lima David
Juíza Najla Rodrigues Abbude
Juíza Erika Cristina Ferreira Gomes
Juíza Tallita Massucci Toledo Foresti
Juíza Bianca da Rocha Dalla Vedova
Juíza Dalila Soares Silveira
Juíza Andrea Galvão Rocha Detoni
Juiz Marcelo Fisch Teixeira e Silva
Juíza Mariane Bastos Scorsato
Juíza Anne Schwanz Sparremberger
Juíza Gabriela Battasini
Juíza Anelisa Marcos de Medeiros
Juíza Mariana Oliveira Neves Ramos
Juiz Filipe Olmo de Abreu Marcelino
Juíza Priscila Cristiane Morgan
Juíza Danusa Berta Malfatti
Juíza Laís Ribeiro de Souza Bezerra
Juiz Marcelo Luiz Nunes Melim
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Juiz Rafael Vieira Bruno Tavares
Juiz Mateus Carlesso Diogo
Juíza Carolina Ferreira Trevizani
Juiz Marcelo Rodrigues Lanzana Ferreira
Juiz Guilherme da Silva Gonçalves Cerqueira
Juíza Luciana Mendes Assumpção
Juiz Nikolai Nowosh
Juiz Mateus Brandão Pereira

* Lista

correspondente à composição em 31/12/2018
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Galeria de Imagens

Deputada Rosangela Gomes é homenageada pelo TRT/RJ

Deputada federal Rosangela Gomes visita TRT/RJ

Cerimônia de descerramento da foto da desembargadora Edith
Maria Corrêa Tourinho, na galeria de ex-corregedores, em 15/3

Presidente do TRT/RJ reúne-se com os presidentes do TJ/RJ
e do TRF 2ª Região no dia 24/1

No dia 21/3, desembargadores ouvidores de diversos
tribunais visitam o TRT/RJ

Presidente do TRT/RJ recebe homenagem, em 24/4, do TRT
da 21ª Região

Comitiva da Guarda Municipal visita o TRT/RJ no dia 29/1

Cerca de 25 atletas do TRT/RJ foram recepcionados pela
Administração no dia 24/10

Chefe da Polícia Civil do RJ visita o TRT/RJ no dia 28/8

Desembargadores Jorge Orlando Sereno Ramos e Maria
Helena Motta tomaram posse no OE em 30/8

Governador eleito do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, visita o
TRT/RJ em 17/12

Nova administração do TRT/RJ biênio 2019 - 2021 foi eleita
em 8/11

Posse administrativa dos novos desembargadores do
TRT/RJ, Maria Helena Motta e Jorge Orlando Sereno Ramos
realizada em 30/7

Prefeito de Rio Bonito visita TRT/RJ no dia 24/9

Presidente do TRT/RJ recebe medalha da Ordem do Mérito
do Trabalho na sede do TST no dia 28/11

Em outubro, TRT/RJ recebe grupo de alunos

Encerramento da 3ª Semana Nacional da Aprendizagem em
agosto

TRT/RJ sedia audiência pública sobre Lei da Aprendizagem

Expediente

Relatório de Atividades 2018 do
Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região
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