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VI ENCONTRO INSTITUCIONAL DO TRT DA 21ª REGIÃO

EMENTAS APROVADAS

EMENTA 1: O Encontro Institucional do Tribunal Regional
do Trabalho da 21 Região deve contemplar em sua realização
toda  a  comunidade  da  Instituição,  o  que  não  prescinde  a
participação  de  magistrados,  servidores,  estagiários  e
terceirizados.

EMENTA 2: O acesso à justiça pressupõe uma visibilidade
de  direito  que  não  se  vincula  necessariamente  ao  direito
material pretendido, nem ao sucesso ou fracasso da demanda,
havendo nítida independência de seu exercício como garantia
constitucional  e  premissa  da  liberdade  de  que  nenhuma
pretensão poderá ser excluída de apreciação judicial.

EMENTA 3: A garantia  de  acesso  à  Justiça  do  Trabalho
pressupõe o exercício de um direito que não se justifica nem
se vincula à territorialidade ou deslocamento do trabalhador,
podendo haver liberdade de ajuizamento quando o exercício
do direito de ação implicar em despesa para ele.   

EMENTA 4: A garantia do acesso à justiça pressupõe dentro
do  processo  do  trabalho  uma  colisão  com  a  sucumbência
ampla  e  irrestrita,  considerando  a  natureza  de  direitos  que
permeiam a demanda trabalhista e sua estreita vinculação aos
direitos humanos.  

EMENTA  5: A  liberdade  econômica  não  abandona,  por
disposição  constitucional,  a  prevalência  da  observância  da
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valorização  social  do  trabalho  e  da  dignidade  da  pessoa
humana.

EMENTA  6: A  democratização  interna  das  atividades
jurídicas  dentro  do  TRT21  contempla  uma  observância  de
estreita  vinculação  das  atividades  dos  estagiários  com  sua
formação  em  curso,  não  havendo  possibilidade  de
desvirtuamento.

EMENTA 7: A  declaração  de  desemprego  por  parte  do
empregado é pressuposto suficiente para concessão de justiça
gratuita e de afirmação da garantia do acesso à Justiça.

EMENTA  8: É  preciso  instituir  dentro  do  TRT21  uma
política  interna  judiciária  que  atente  para  prevenção  e
combate de qualquer espécie de desigualdade e discriminação
por raça, gênero e com respeito a toda e qualquer diversidade.

EMENTA  9: As  dificuldades  orçamentárias  relativas  à
execução  e  operacionalização  de  perícias  na  Justiça  do
Trabalho devem atentar para estreita observância do acesso à
justiça,  da  celeridade  e  economia  processual,  devendo  ser
objeto de desmembramento em demanda autônoma o pleito
que  se  vincule  a  esta  necessidade  legal,  assegurando-se  a
tramitação e rápido julgamento dos demais direitos discutidos.

EMENTA 10: Destinação  de  multas  para  capacitação  de
trabalhadores nos segmentos profissionais, via parceria com o
IFRN.



Poder Judiciário

Justiça do Trabalho

Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região

Escola Judicial

EMENTA 11:  O Tribunal tenha, como metas inclusivas, no
momento  da  contratação,  em  relação  a  pessoas  com
deficiência, a pactuação de cotas próprias dentro do contrato.

EMENTA 12: Ampliação do programa novos rumos para que
os  conveniados  e  as  conveniadas,  em  paridade  de  gênero,
sejam utilizados em outras áreas, além do jardim, respeitada a
concordância do magistrado no âmbito interno da vara.

EMENTA 13: Trabalho  decente.  Inclusão  de  programa  de
aprendizagem no TRT da 21ª região, com prioridade para os
adolescentes  egressos  ou  em  cumprimento  de  medidas
socioeducativas.

EMENTA  14: Elaboração  de  plano  de  comunicação
institucional para tematizar, de modo permanente, o trabalho
decente, por meio dos canais de comunicação existentes no
TRT.

EMENTA 15: Trabalho decente. Igualdade de gênero e raça.
Pesquisa  de  levantamento  no  TRT acerca  da  ocupação  de
cargo de chefia por gênero e raça.

EMENTA 16: Fere o ordenamento jurídico, quando o relator,
em sede  de  recurso  ordinário,  homologa  monocraticamente
acordo  extrajudicial  indeferido  por  sentença,  ao  invés  de
submeter  o  julgamento  do  recurso  ao  órgão  colegiado
competente.

EMENTA 17: Fere a imagem do Judiciário a sentença que,
mesmo com a presença da parte autora na audiência, extingue
sem resolução de mérito a reclamação a termo por inépcia ou
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por ausência de cálculos, já que a atermação é ato da própria
Justiça, sem que o juiz tome providências saneadoras.

EMENTA 18: Não constitui direito subjetivo do Juiz Titular
declarar  a  desnecessidade  de  Juiz  Substituto  zoneado  na
Unidade Jurisdicional.

EMENTA 19: A imagem  do  Judiciário  Trabalhista  da  21ª
Região requer que as notícias institucionais relevantes sejam
repassadas à sociedade sem viés midiático e sensacionalista.


