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V ENCONTRO INSTITUCIONAL DO TRT DA 21ª REGIÃO 
EMENTAS APROVADAS 

 
 
EMENTA 1: Uso de prova pericial de 
insalubridade/periculosidade emprestada de outro processo 
quanto ao mesmo local e atividade. Desnecessidade de 
anuência de todas as partes. Deve-se, todavia, permitir o 
contraditório quanto ao laudo utilizado.  
 
EMENTA 2: Não há reconhecimento social nem 
cumprimento de função social institucional sem a efetiva 
consciência, diária e permanente, acerca da legitimação do 
Juiz no ato de julgar. É preciso enfrentar soluções que 
combatam a “terceirização” da atividade judicial, ampla, 
irrestrita e com fins meramente estatísticos.  
 
EMENTA 3: Os interesses sociais devem prevalecer no ato 
da conciliação cabendo ao Juiz o zelo pelas bases e princípios 
do Direito do Trabalho, impedindo transações que visem à 
conclusão estatística de solução de processos com valores e 
condições que atestam e retratam nítido abuso do poder 
econômico. 
 
EMENTA 4: É preciso assumir um papel de conscientização 
da falsa neutralidade da lei e do juiz objetivando atitudes e 
comportamentos que traduzam uma visão transformadora. Ao 
juiz cabe assumir sua prática de cidadania que antecede à 
condição de juiz, uma vez que o magistrado não cidadão não 
tem legitimidade para garantir ao jurisdicionado o direito de 
exercer esta mesma cidadania. 
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EMENTA 5: A credibilidade do magistrado também decorre 
da capacidade de identificar e ponderar os interesses da 
sociedade, o que tem estreita relação com a Justiça de seus 
julgamentos. 
 
EMENTA 6: Ao Juiz do Trabalho cabe uma atitude de 
reflexão permanente sobre a dinâmica das transformações 
sociais, não olvidando um diálogo contínuo com a nítida 
realidade sócio-econômico-política brasileira para fins de 
garantia da dignidade humana e da igualdade de tratamento 
sócio-jurídica nas relações capital x trabalho. 
 
EMENTA 7: É preciso ter ampla consciência de que uma 
postura cidadã impõe ao juiz atitudes para inovar na 
interpretação do Direito diante de injustiças sociais e do 
conteúdo político da lei, expondo suas próprias convicções, 
sem qualquer temor ou subserviência. 
 
EMENTA 8: Por aplicação das resoluções 73 do CNJ e 124 
do CSJT, e em face da obrigatoriedade de capacitação dos 
magistrados decorrente do art. 111-A da CF e normas da 
ENAMAT, é direito dos magistrados o recebimento de diárias 
quando se deslocarem para realização de cursos presenciais 
em localidade diversa de sua lotação e na qual não disponham 
de imóvel residencial.  
 
EMENTA 9: A Secretaria de Tecnologia da Informação e 
Comunicação do TRT21 deve priorizar o atendimento às 
demandas das unidades judiciárias, tanto no que diz respeito a 
demandas de manutenção de equipamentos e sistemas, quanto 
em relação a demandas de desenvolvimento de sistemas, 
como forma de garantir a eficiência da instituição da entrega 
da prestação jurisdicional.  
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EMENTA 10: A preservação da autoridade das decisões dos 
magistrados e da independência judicial, na condução do 
processo, impõe que o Setor de Segurança Institucional do 
TRT21 acate ordens escritas ou verbais de magistrados, 
autorizando a entrada de pessoas nos fóruns trabalhistas, para 
prática de atos relacionados aos processos em trâmite nas 
unidades. 
 
EMENTA 11: A competência para escolha dos projetos 
beneficentes aos quais serão destinados bens e valores 
oriundos de acordos ou condenações judiciais em ações civis 
públicas ou outras demandas é privativa do Juízo em que 
tramita o processo respectivo, em respeito ao princípio do juiz 
natural. 
 
EMENTA 12: Nenhum processo de governança colaborativa 
judicial pode abandonar, na estruturação de Varas do 
Trabalho, o cômputo de processos que tramitam em fase de 
execução não concluída. 
 
EMENTA 13: Não existe governança colaborativa e 
estrutural sem que se percebam as especificidades dos 
processos executórios em cada Jurisdição e Vara do Trabalho 
da Região para fins de resultados objetivos da execução. 
 
EMENTA 14:  A Escola judicial é o centro formador para a 
construção de processos educacionais e práticas de difusão 
interna, envolvendo participação e democracia institucional 
no trabalho e para o trabalho. Sua composição diretiva deve 
ser norteada por princípios de conhecimento técnico, 
formação teórica e profissionalização, e não por hierarquia de 
cargo. 
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EMENTA 15: É preciso criar o Fórum Permanente sobre a 
Reforma Trabalhista no âmbito do Regional, envolvendo uma 
agenda de atividades acadêmicas de esclarecimento e 
discussão de sua essência, tanto perante o Direito 
Constitucional como sobre as bases principiológicas do 
Direito do Trabalho, criando-se um rol de ementas e 
entendimentos que venham a contribuir para a jurisprudência 
e para a ordem jurídica laboral. 
 
EMENTA 15: Como espaço coletivo de criação de saberes e 
práticas, a escola judicial não prescinde um conselho 
consultivo com representações de magistrados de primeiro e 
segundo grau, além da representação de servidores numa 
composição plúrima e democrática.  
 
EMENTA 16: O Conselho Consultivo da Escola judicial deve 
ter regulamentação própria, constando sua atuação na 
elaboração de planejamento e aprovação de projetos de 
formação, destinação de recursos e de diárias para cursos e 
formação de magistrados e servidores. 
 
EMENTA 17: A função de coordenação pedagógica da escola 
pressupõe ocupação por magistrado com experiência em 
atividades de elaboração de projetos pedagógicos de formação 
ou ensino, ou de experiência em docência em áreas correlatas 
e vinculadas ao seu projeto político pedagógico. 
 
EMENTA 18: A função de Juiz Auxiliar da presidência não 
pode acumular exercício de jurisdição, mantendo estreita 
relação e dedicação com a governança colaborativa e com a 
interlocução entre juízes, AMATRA e corpo diretivo do 
Tribunal. 
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EMENTA 19: O conceito de coletivo no Poder Público 
abrange mecanismos de democratização interna, que passam 
pela participação de todos, sendo essencial o diálogo e a 
representatividade nas eleições dos dirigentes de Tribunais e 
das Escolas Judiciais. 
 
EMENTA 20: Para um alcance coletivo institucional é 
preciso romper com a ideia de apropriação do público pelo 
privado, atualmente vinculado a lapsos de administração 
escolhidas indiretamente, ampliando a participação de todos 
os magistrados nas eleições dos dirigentes dos tribunais. 
 
EMENTA 21: O direito à informação na esfera de utilização 
e destinação de recursos públicos internamente não pode 
sofrer restrições nem limitações no plano da transparência. 
 
EMENTA 22: Em se tratando de Encontro Institucional, que 
envolve temáticas de democratização interna, impessoalidade 
e ampliação de avanços institucionais de interesse coletivo, as 
deliberações em plenária deverão ser submetidas à votação de 
magistrados sem distinção de valor de voto por questões de 
hierarquia de instâncias. 
 
EMENTA 23: O Encontro Institucional, por razões de 
interesse coletivo institucional, deve contemplar carga horária 
de formação continuada obrigatória a todos os magistrados, 
considerando inclusive a justificativa legal para a questão de 
suspensão de prazos processuais por ato do regional. 
 
EMENTA 24: Os projetos de viabilização de solução de 
litígios no âmbito da administração do regional, através dos 
seus setores auxiliares específicos de execução ou de 
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conciliação, não prescindem da observância do Juiz Natural 
da causa, devendo haver anuência do Juiz Titular ou Juiz 
Substituto de cada vara respectiva, para remessa de processos 
e atuação de juiz auxiliar em tais demandas. 
 
EMENTA 25: É essencial que qualquer obra ou atividade a 
ser realizada no prédio do Forum ou no âmbito das Varas, seja 
precedida de consulta ao Diretor do Forum e aos magistrados, 
respectivamente, acerca de adequação ao horário e forma de 
realização a fim de evitar o prejuízo à prestação jurisdicional 
bem como adoecimento de magistrado e/ou servidor. 
 
EMENTA 26: CORREGEDORIA DESVINCULADA DA 
PRESIDÊNCIA. A função corregedora deve ser desvinculada 
da Presidência do Tribunal, que já exerce a função 
administrativa, como forma de melhoria da governança 
judicial, a exemplo do que já acontece em outros Tribunais, 
notadamente de igual porte. 
 
EMENTA 27: COMITÊ GESTOR REGIONAL. NÚMERO 
MÍNIMO DE 1 (UMA) REUNIÃO MENSAL. 
Visando implementar os programas, projetos e ações 
vinculados à Política de priorização do primeiro grau, o 
comitê gestor deverá se reunir, no mínimo, uma vez por mês. 
 
EMENTA 28: Nos encontros institucionais de magistrados, é 
desejável que a análise pela Administração do Tribunal sobre 
a implementação dos enunciados aprovados nos encontros 
anteriores não fique limitada ao que foi aprovado no último 
encontro, mas também aos enunciados aprovados em 
encontros anteriores e que ainda não foram implementados. 
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EMENTA 29: A disponibilização de acesso à AMATRA21 
aos sistemas administrativos do TRT21, a exemplo de 
sistemas de gestão de pessoas e sistemas de controles 
financeiro e orçamentário, ressalvados dados resguardados 
por sigilo legal, é medida essencial para concretizar a 
transparência e publicidade nos atos da administração, bem 
como para instrumentalizar a magistratura dos meios para a 
gestão participativa. 
 
EMENTA 30: A disponibilização de informações mensais 
sobre a execução orçamentária do TRT aos Comitês 
Orçamentários de Primeiro e Segundo Graus, bem como a 
realização de pelos menos quatro reuniões anuais desses 
comitês para acompanhamento da execução orçamentária e 
elaboração da proposta de orçamento, são medidas essenciais 
à concretização da gestão participativa e da Res. 195 do CNJ. 
 
EMENTA 31: A edição de ato normativo autorizando os 
setores administrativos do TRT21 a fornecerem informações 
sempre quando solicitados pela AMATRA21, diretamente aos 
seus dirigentes e independentemente de autorização da 
Presidência em cada caso, ressalvadas informações 
legalmente sigilosas, é medida essencial para garantir o 
respeito à publicidade e à eficiência e para instrumentalizar a 
gestão participativa da magistratura. 
 
EMENTA 32: A edição de ato normativo pelo TRT21 
regulamentando as atribuições e demais aspectos relacionados 
à função de diretor de foro é medida urgente e necessária a 
trazer segurança ao exercício dessa função, instrumento 
importante de descentralização administrativa e gestão 
participativa, conforme enunciados já aprovados em 
encontros institucionais anteriores. 
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EMENTA 33: A realização de dois encontros da magistratura 
por ano, um em cada semestre, é medida que atende à 
formação continuada de magistrados nas cargas horárias 
mínimas estabelecidas pelas normas da ENAMAT, além de 
propiciar com maior frequência ambiente para discussão e 
troca de experiências sobre temas de interesse da magistratura 
e da Justiça do Trabalho. 
 
EMENTA 34: A realização dos encontros institucionais de 
magistrados e servidores em eventos e ocasiões distintas é 
medida necessária para reforçar a liberdade dos participantes 
dos dois eventos na expressão e debate das suas idéias para os 
rumos da Justiça do Trabalho, trazendo maior eficácia à 
finalidade desses encontros na concretização da democracia 
interna do Judiciário Trabalhista. 
 
EMENTA 35: A remessa de propostas de atos normativos do 
TRT21 (Atos da Presidência, Resoluções Administrativas 
etc.), que tenham conteúdo normativo abstrato e geral, para 
prévia manifestação da AMATRA21 pelo prazo mínimo de 15 
dias, é medida de gestão participativa essencial para permitir 
que a magistratura participe e contribua para o 
aperfeiçoamento dessas normas. 
 
EMENTA 36: Convivência e qualidade de vida dentro TRT. 
criação de ambiente de plenitude humana.  
 
EMENTA 37: Construção restaurante/lanchonete self service 
dentro do TRT. Destaque supressivo: entrega de 
refeições/lanches nas varas. 
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EMENTA 38:  POLÍTICA DE ATENÇÃO INTEGRAL À 
SAÚDE DE MAGISTRADOS E SERVIDORES - 
RESOLUÇÃO N.º 207/2015 DO CNJ.  
As condições de saúde física e mental dos magistrados e 
servidores no âmbito da 21ª Região devem ser objeto de 
atenção prioritária da gestão do Tribunal. Para tanto se faz 
necessária a criação e efetivo funcionamento do Comitê 
Gestor Local de Atenção Integral à Saúde nos moldes em que 
previsto na Resolução nº 207/2015 do CNJ. 
 
EMENTA 39: Necessário Psicólogo e/ou Psiquiatra para 
apoiar, acompanhar e dar orientação pertinente a casos 
diagnosticados de adoecimento mental no âmbito do Tribunal 
bem como orientar e dar suporte em situações pontuais de 
estresse. 
 
EMENTA 40: LICENÇA NOJO MAGISTRADO. A licença 
nojo prevista no artigo 72, II da Loman, é um direito 
assegurado no caso de falecimento de todos ascendentes e 
descendentes dos magistrados além dos demais previstos na 
Loman. Não se aplica subsidiariamente a limitação a pais e 
filhos prevista na Lei 8112/90, por haver previsão expressa a 
ascendente e descendente de forma ampla na Lei 35/79. 
 
EMENTA 41: A ética coletiva na Justiça do Trabalho 
pressupõe um olhar sobre o Direito do Trabalho antes de 
qualquer produtividade voltada a atingir estatísticas e metas 
de resultados numéricos.  
 
EMENTA 42: O diálogo e o papel social da Justiça do 
Trabalho passam pela reestruturação comportamental da 
Instituição, sendo imprescindível a criação de uma ouvidoria 
interna com a participação representativa de servidores e 
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magistrados, escolhidos respectivamente pelos mesmos, para 
atuação junto ao corpo diretivo. 
 
EMENTA 43: O registro de informações sobre causas de 
afastamentos de magistrados por licença para tratamento de 
sua saúde, bem como a relação dessas causas com o exercício 
das atividades funcionais, em sistema hábil à geração de 
relatórios e estatísticas, é medida essencial ao mapeamento de 
doenças relacionadas ao trabalho e ao enfrentamento dos 
fatores que as desencadeiam, como forma de promoção da 
saúde. 


