EDITORIAL

A

efetividade na Justiça, sobretudo a Trabalhista, tem dois nortes
bem definidos: a execução eficaz e a conciliação. Ambas recebem
tratamento bem peculiar no Tribunal Regional do Trabalho da 1ª
Região, notadamente quando se trata de quebrar o senso comum de
que o cidadão muitas vezes “ganha mas não leva”...
De fato, não basta apenas que se diga o direito, é necessário que
se obtenha a satisfação do objeto da demanda por meio de efetivo
recebimento em pecúnia para o ressarcimento do direito lesado.
Ao longo dos anos, sobrevieram diversas modificações legislativas,
evoluções jurisprudenciais e inovações tecnológicas para o alcance
das melhores soluções para a efetiva prestação jurisdicional.
Considerando sua natureza alimentar, a efetividade da execução
trabalhista ganha cada vez mais importância no atual contexto de altos
índices de litigiosidade e de incessante busca por resultados efetivos
para a concretização da justiça.
Neste mês de setembro de 2021, em que ocorre a Semana Nacional
da Conciliação e Execução Trabalhista — evento anual que mobiliza a
Justiça do Trabalho de todo o país, com o objetivo de buscar solução
consensual aos conflitos trabalhistas e conferir maior efetividade às
decisões — o tema do encarte não poderia ser outro.
Nosso Tribunal tem buscado, de forma objetiva e com estratégica
metodologia, alavancar ambos os processos, seja na execução —
através da ação do Juiz Gestor de Execução —, seja na conciliação,
pela implementação dos Centros Judiciários de Métodos Consensuais
de Solução de Disputas (CEJUSCs).
A atual Administração não tem medido esforços nesse sentido,
uma vez que, havendo conflitos e dificuldade em solucioná-los — pois
impactam em área social sensível, por envolverem verbas de natureza
alimentar — não se pode prescindir de agilidade e eficiência.
Portanto, visando dar conhecimento aos interessados, sejam
serventuários da Justiça Laboral, como também e, sobretudo,
advogados e partes, esta edição da SGC EM REVISTA pretende
elaborar um retrato histórico das iniciativas da Presidência e
da Corregedoria sobre as novas ferramentas que estão sendo
implementadas para efetivação das decisões judiciais e sua liquidação.
Embora não seja um tema novo em si, traduz-se, hoje, em novas
ações. As atuais estratégias visam a dar maior impacto à execução,
1

mediante utilização de medidas tecnológicas inovadoras para busca de patrimônio
e enfrentamento de subterfúgios de escape do executado, proporcionando eficácia,
com presteza, nos objetivos propostos.
A execução pode, também, encontrar resposta de rápida solução pela via do
diálogo entre os interessados, a fim de solucionar a lide sem todos os desgastes
provenientes de um regime de execução forçada – REEF.
Tratando-se de essencial tentativa de dirimir conflitos entre partes através da
autocomposição, ou de formas paliativas de resolução de conflitos pelo diálogo,
também os Centros Judiciários no Tribunal Regional do Trabalho têm aplicado
força e inteligência na disseminação de uma cultura de conciliação que possa
igualmente, e de forma preventiva, eliminar barreiras e fortalecer o diálogo para
a solução do problema e o alcance da satisfação do crédito do exequente.
A implementação de política eficaz de integração entre setores faz dos Centros
Judiciários núcleos de diálogo — uma vez que são unidades administrativas
autônomas —, atuando de modo coordenado com as Varas do Trabalho para um
resultado estratégico enriquecedor para a efetividade.
A presente edição traz proveitosas entrevistas com o Juiz Gestor de Execução,
Dr. Fernando Reis, magistrado vinculado à Presidência do TRT da 1ª Região,
e com o próprio Corregedor Regional, Dr. Jorge Fonte. A Corregedoria tem se
esmerado no incentivo ao Projeto Garimpo, ao Núcleo de Pesquisa Patrimonial
(Nupep) e à ação integrada com a Presidência, para melhor dinamização da
Coordenadoria de Apoio à Execução (Caex) — subordinada à Secretaria de Apoio
à Efetividade (SAE), e esta, sucessivamente, à Secretaria Geral Judiciária (SGJ),
igualmente vinculada à Presidência.
A publicação conta ainda com a valorosa contribuição da juíza Camila Leal
Lima – supervisora do Centro Judiciário de Métodos Consensuais de Soluções
de Disputas – que apresenta artigo sobre a conciliação, ferramenta de colossal
importância para o exercício da missão da solução do conflito.
Na seção Vozes que contam nossa história, o chefe da Seção de Gestão de
Memorial, João Roberto Nunes, apresenta sua unidade, que é responsável pelas
ações pertinentes à preservação da memória e execução da memória institucional,
recapitulando o histórico da Secmei e sua equipe.
Estou certo de que será uma edificante leitura para todos.
Francisco Luiz Cardozo Pinheiro
Diretor da Secretaria de Gestão do Conhecimento
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E

DESTAQUE

leito para o biênio 2021/2023, o desembargador Jorge
Fernando Gonçalves da Fonte assumiu a corregedoria do
Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região em um momento
ímpar no cenário de crise econômica e sanitária em nosso
país.
Em 8 meses de trabalho à frente da Corregedoria e
da presidência do Comitê de Efetividade da Prestação
Jurisdicional e do Conhecimento, o desembargador
apresenta resultados das ações já realizadas e demonstra
preparo para lidar com os desafios. Sua trajetória na Justiça
do Trabalho contempla 11 anos de advocacia trabalhista,
mais de 13 na carreira do Ministério Público do Trabalho
(MPT), e outros 18 de atuação como desembargador no
TRT/RJ, onde ingressou em vaga destinada ao quinto
constitucional destinada ao MPT.
Convidado a participar desta edição de setembro, que
divulga a Efetividade da Execução Trabalhista, o Corregedor
esclarece a importância da Semana Nacional de Efetividade
na Execução Trabalhista e, ao mesmo tempo, demonstra que
a prestação jurisdicional é objeto de
preocupação e cuidado permanente
das ações da Administração.
O Corregedor ressalta, no artigo
a seguir, a importância da efetividade
da execução, considerando ser ela
fator de congestionamento dos
processos trabalhistas e relacionada
à proteção dos mais vulneráveis.
Para além das considerações
quanto aos aspectos formais e
sociais da efetividade da execução,
ressalta que a concentração de
esforços na Semana Nacional de
Efetividade da Execução Trabalhista
também favorece os devedores,
que podem espontaneamente
Dr. Jorge Fernando Gonçalves da Fonte
solicitar parcelamento da dívida ou
Desembargador Corregedor do TRT
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da 1ª Região

A efetividade da
execução

realização de audiência para um
resultado satisfatório às partes.
Em conversa com Francisco
Pinheiro, Diretor da Secretaria
de Gestão do Conhecimento, o
Corregedor expõe as tarefas mais
sensíveis inerentes à sua função e
os esforços para superar os desafios
atuais para a prestação jurisdicional.
Destacando as diversas atuações da
Administração, cita o cuidado com as
medidas relacionadas às audiências
híbridas, à digitalização de
processos físicos e ao cumprimento
de mandados pelos oficiais de
justiça. Dentre os resultados mais
relevantes do trabalho desenvolvido
na Corregedoria, ressalta o ingresso
total no PJeCor, o Programa de
Mentoria das Varas do Trabalho da
1ª Região e as novidades para a
Semana Nacional de Efetividade da
Execução Trabalhista. Conheça os
detalhes.

Aproxima-se a realização
de mais uma Semana Nacional
de Efetividade da Execução
Trabalhista, no período de 20 a
24 de setembro de 2021, que
também tem por mote a conciliação
trabalhista. Esse evento tem
por objeto direcionar todos os
esforços humanos e materiais
para a obtenção do resultado final
do processo, ou seja, a satisfação
do credor trabalhista e também o
recolhimento dos tributos devidos
à União, decorrentes dos créditos
deferidos nas sentenças emanadas
da Justiça do Trabalho.
Como se sabe, a execução
trabalhista é uma fase do processo
em que o devedor é compelido
a satisfazer as obrigações
asseguradas em decisão judicial
definitiva, quando deixar de cumprilas de forma espontânea.
As atenções nesse evento
nacional recaem sobre os juízes,
servidores, credores e devedores:
todos devem se mobilizar nessa
importante fase de cumprimento
das decisões trabalhistas,
objetivando que as execuções
sejam efetivamente satisfeitas e os
processos cheguem a seu termo
final.
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Grande
fator
de
congestionamento dos processos
que tramitam nesta Justiça do
Trabalho, a execução trabalhista
merece, portanto, essa especial
atenção. Nesse evento anual,
patrocinado pela Comissão
Nacional da Efetividade da
Execução Trabalhista do Conselho
Superior da Justiça do Trabalho,
são difundidas as boas práticas
no uso das ferramentas de busca
patrimonial dos devedores; são
realizados leilões para converter
em dinheiro os bens arrecadados,
a s s im c o m o sã o ag e n d a d a s
audiências específicas na fase
de execução, para que as partes
encontrem um caminho que culmine
na satisfação do crédito reconhecido
judicialmente.
Não se desconhece o
grave revés econômico que
atravessamos, terrivelmente
amplificado pela pandemia do
Covid-19. Mais empresas faliram,
entraram em recuperação judicial ou
simplesmente fecharam suas portas,
criando-se então um gigantesco
quadro de desempregados em
nosso País. No entanto, há de se
buscar um equilíbrio para que não
sejam frustrados de vez os direitos,
muitas vezes elementares, dos
trabalhadores que também foram
atingidos pela avassaladora crise.
Estes são indiscutivelmente mais

vulneráveis, e seus direitos foram
conquistados com muito custo e
demora no devido processo legal.
Cabe ressaltar que não estarão
em evidência apenas os atos
de força disponíveis aos órgãos
jurisdicionais. O devedor que desejar
saldar sua dívida pode, desde que
observados os parâmetros legais,
pedir ao juízo trabalhista para pagar
até de forma parcelada, ou, ainda,
que seja realizada audiência de
conciliação, para que se chegue a
um resultado satisfatório às partes
para a solução do conflito. Se não
houver essa iniciativa espontânea
do devedor, aí sim serão utilizados
os meios coercitivos de busca
patrimonial, com o emprego de todos
os meios legais disponibilizados aos
magistrados.
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Conhecendo nosso
Corregedor
SGC em Revista: 1 - Qual foi
a sua formação e qual foi seu
primeiro contato com o Direito do
Trabalho, e, especificamente, com
o Tribunal Regional do Trabalho?
Graduado pela Faculdade de
Direito de Niterói (Universidade
Federal Fluminense - UFF), fui
advogado trabalhista por 11 anos
aqui no Rio de Janeiro. Ingressei
no Ministério Público do Trabalho
em 1989, por concurso, e lá atuei
por mais de 13 anos. Em maio de
2003 ingressei no Tribunal na vaga
destinada ao quinto constitucional da
instituição.

SGC em Revista: 2 - Quais seus
maiores desafios à frente da
Corregedoria?
A atuação na Corregedoria é
sempre um grande desafio para
qualquer desembargador. É sensível
a tarefa de acompanhamento
das atividades dos magistrados
de primeiro grau e dos serviços
cartorários, assim como da análise
das questões disciplinares dos
juízes do trabalho. Atualmente, o
que vem causando grande impacto
na prestação jurisdicional é o atraso
das audiências, prejudicadas que
foram pelas dificuldades técnicas
que partes, testemunhas e alguns
poucos advogados encontraram
desde março de 2020, quando se
iniciou a pandemia do Covid-19,
e que não puderam participar
das audiências telepresenciais.
O esforço de nosso Tribunal, sob
a condução da presidente Edith
Tourinho, em destinar salas de
audiências apropriadas e equipálas adequadamente para o trabalho
seguro, vem contribuindo para
diminuir esse número represado
de processos sobrestados, com a
realização de audiências híbridas
em instalações próprias. Outras
preocupantes situações são a
digitalização e migração dos
processos físicos, e o cumprimento
de mandados pelos oficiais de
justiça avaliadores. Com a edição
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de recentes atos conjuntos pela
Presidência e pela Corregedoria, a
digitalização dos processos físicos
foi retomada, inclusive com a
valiosa colaboração da OAB/RJ. A
migração vem sendo feita em bom
ritmo e os mandados represados
estão sendo cumpridos, sem
prejuízo das diligências que chegam
diariamente aos oficiais de justiça.

plataforma, de todos os processos
que tramitavam em sistemas
legados. Conseguimos também
analisar e colocar em pautas de
julgamento todos os processos
disciplinares administrativos
contra alguns magistrados desta
Região. Além disso, instituímos o
Programa de Mentoria das Varas
do Trabalho do TRT 1ª Região,
destinado a transferir boas práticas
para as unidades jurisdicionais
que encontram maior dificuldade
organizacional no desempenho de
seus fluxos processuais. Atualmente
estamos dando apoio nesse
programa a 5 (cinco) unidades, já
conquistando ótimos resultados.

SGC em Revista: 3 - Nosso
quadro de magistrados hoje
está completo? O que os juízes
podem — e devem — esperar do
atual corregedor?
Nosso quadro de magistrados
não está completo. Temos um déficit
de mais de 40 juízes substitutos,
o que não nos permite fornecer SGC em Revista: 5 - Presidindo
um juiz auxiliar para cada Vara do o Comitê de Efetividade na
Trabalho, que seria o cenário ideal. Prestação Jurisdicional e de
Conhecimento, quais são as
SGC em Revista: 4 - Nesse principais demandas a serem
curto espaço de tempo à frente implementadas em nosso TRT?
da Corregedoria, quais são os
No Comitê de Efetividade na
resultados mais relevantes?
Prestação Jurisdicional, além do
N e s s e s p r i m e i r o s m e s e s acompanhamento dos indicadores e
de atuação na Corregedoria das metas instituídas pelo Conselho
já ingressamos totalmente no Nacional de Justiça (CNJ) para
PjeCor, sistema instituído pela nosso ramo do Judiciário, estamos
Corregedoria Nacional de Justiça s e m p r e b u s c a n d o m e l h o r e s
para centralização e tramitação de condições de trabalho para os
todos os procedimentos envolvendo juízes, e assinando convênios
as Corregedorias dos Tribunais com órgãos governamentais para
brasileiros, inclusive efetuando facilitar a busca de dados pessoais
a migração, para essa nova e patrimoniais dos devedores da
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Justiça do Trabalho. Promovemos
ainda a divulgação constante
dos processos críticos para
cumprimento das metas do CNJ e
dos resultados dos incidentes de
uniformização de jurisprudência,
para prosseguimento dos feitos
que se encontram nas caixas
de sobrestamento das Varas do
Trabalho.

dados serão fundamentais para o
desenvolvimento das atividades
jurisdicionais.
SGC em Revista: 7 - A Semana
Nacional de Execução no TRT da
1ª Região traz alguma novidade?
Quais as principais medidas
implementadas?
Na Semana Nacional de
Execução Trabalhista, de 20 a 24
de setembro de 2021, que também
tem por mote a conciliação, nosso
Tribunal traz como novidade o prévio
relacionamento com a OAB/RJ para
estimular a advocacia a identificar
processos com reais chances de
conciliação, incentivando, ainda, o
uso da ferramenta Quero conciliar.
Também serão gravados vídeos
sobre pesquisa patrimonial na
Escola Judicial do TRT da 1ª Região
(EJ1) para consulta dos magistrados
e servidores, além de ser lançado o
Projeto de Cooperação Judiciária
entre as Varas do Trabalho, para a
racionalização dos atos processuais
e um melhor desenvolvimento dos
feitos na fase de execução.

SGC em Revista: 6 - Após quase
ano e meio de pandemia, quais
são as principais lições diante
dessa dramática realidade?
Após longo período de
pandemia, cujos efeitos nefastos
ainda são sentidos atualmente
apesar da campanha de vacinação
em andamento, já é possível
tirarmos algumas lições. A primeira
delas, e voltada diretamente à
questão maior que é a proteção
de nossa saúde, trata-se da
necessidade de manutenção das
medidas de segurança mesmo
que se consiga um bom número
de pessoas imunizadas. Os
cuidados para que não haja o
recrudescimento do contágio por
uma nova variante do vírus devem
estar sempre presentes no nosso
dia a dia. Uma segunda constatação
é de que o teletrabalho e a
utilização crescente de ferramentas
tecnológicas e de transmissão de
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ENTREVISTA

Perguntas ao Juiz Gestor Regional da
Efetividade da Execução Trabalhista

O

Juiz Gestor da Execução Trabalhista, indicado pela
Presidência por meio da Portaria nº 74/2021, é de
fundamental importância para a organização e a promoção
das atividades voltadas ao alcance da efetividade da
execução.
O Juiz Gestor de Centralização é regido pelo
Provimento Conjunto nº 2/2019 e atua no Procedimento
Especial de Reunião das Execuções, que é constituído
pelo Plano Especial de Pagamento Trabalhista (PEPT),
que visa à centralização, arrecadação e distribuição dos
valores devidos por executado, e pelo Regime Especial
de Execução Forçada (REEF), que tem por objetivo a
expropriação do patrimônio dos devedores em favor de um
grupo de credores.
Nesta conversa, o Juiz Gestor
da Efetividade da Execução
Trabalhista, Fernando Reis de
Abreu, que também atua como Juiz
Gestor da Centralização junto à
Coordenadoria de Apoio à Execução
(CAEX), relata projetos e ações
que lançam novos olhares sobre a
execução, como a criação do Projeto
de Cooperação Jurisdicional, que
possui adesão voluntária e utiliza
princípio colaborativo entre as Varas
do Trabalho (VTs).
Reforçando as novidades
Dr. Fernando Reis de Abreu
sobre o tema, aponta o início da
instauração do Regime Especial de
Juiz Gestor da Efetividade da
Execução Trabalhista

9

Execução Forçada (REEF) — e os
resultados já alcançados — e cita o
planejamento da Semana Nacional
de Execução sob nova perspectiva:
estímulo às conciliações e ao maior
domínio das ferramentas disponíveis
para a efetividade da execução.
Quer conhecer mais sobre o
trabalho desenvolvido pelo Juiz
Gestor Regional da Execução,
quais são os seus desafios, as
perspectivas e as suas maiores
motivações? Confira!
SGC em Revista: 1 – Qual o maior
desafio hoje para o Juiz Gestor de
Execução?
O maior desafio consiste
em motivar os Colegas a
experimentarem novas formas
de enxergar a execução, com a
utilização do princípio colaborativo.
Para isso, foi criado o Projeto
de Cooperação Jurisdicional na
execução, com adesão voluntária
pelas Varas do Trabalho e com fulcro
no art. 69 do Código de Processo
Civil (CPC). Supondo que todas as
Varas do Trabalho do Rio de Janeiro
façam a adesão, inicialmente
separaremos 82 processos. A
VT nº 1 efetuará a execução da
empresa A; a VT nº 2, da empresa
B, e assim por diante. Assim, cada
10

uma delas ficaria com um processo
tramitando, ao invés de ter que
continuar executando 82 empresas
ao mesmo tempo. Essa competição
entre Varas do Trabalho não faz
o menor sentido, e tem deixado o
Rio de Janeiro com uma das piores
Taxas de Congestionamento de
Execução do país.
SGC em Revista: 2 – O que tem
sido realizado para proporcionar
maior efetividade na ação da
Coordenadoria de Apoio à
Efetividade – CAEX?
A grande novidade esse ano na
CAEX foi o início da instauração
do processo REEF (Regime
Especial de Execução Forçada).
Fica a cargo da CAEX executar
os grandes devedores do Tribunal
de forma coletiva, enquanto que
o NUPEP (Núcleo de Pesquisa
Patrimonial) efetua as pesquisas
avançadas em regime de urgência.
Em apenas quatro meses já estamos
obtendo muitos avanços, inclusive
com chances reais de acordos
envolvendo todos os trabalhadores
ao mesmo tempo.
Registro que os REEFs são
instaurados apenas quando há
patrimônio encontrado, de modo que
não prosseguimos com a execução

centralizada se não temos chances
reais de êxito. Melhor concentrar
esforços e energia sobre empresas,
grupos econômicos e sócios com
bens a serem executados.
SGC em Revista: 3 – O que se
espera desta Semana Nacional
de Execução?
Este ano estamos planejando que
a Semana Nacional da Execução não
seja apenas mais um aglomerado
de números, mas que efetivamente
deixe um legado e um olhar novo
sobre as execuções do Regional. A
ideia seria criar o hábito de pautas
de conciliação em execução,
separando efetivamente processos
com reais chances de acordo,
como aqueles com bloqueios de
crédito parciais e com imóveis, por
exemplo. Há, outrossim, o incentivo
a advogados, servidores e juízes
para se aprofundarem sobre os
temas das ferramentas eletrônicas
de pesquisas patrimoniais e de
efetividade da execução.

nº 7/2019. Após a homologação
do credenciamento de leiloeiros,
iniciaremos os procedimentos
para que o Leilão Unificado seja
finalmente uma realidade.

SGC em Revista: 5 – Não há receita
ou modelo para que uma medida
executória seja bem-sucedida.
Entretanto, o que poderia ser
melhorado em termos de ação nas
Varas do Trabalho para melhoria
dos índices de efetividade na
execução?
Não existe uma otimização do
processo de execução. Às vezes a
mesma Vara do Trabalho pratica o
mesmo ato em diversos processos,
mesmo sem sucesso no anterior,
enquanto que as VTs competem
entre si fazendo as mesmas
pesquisas sobre as mesmas
empresas, dezenas de vezes,
desperdiçando um tempo precioso.
Também ressalto que deveria haver
maior espaço para a realização de
conciliações em execução e melhor
utilização do CEJUSC (Centro
SGC em Revista: 4 – Existe Judiciário de Métodos Consensuais
alguma perspectiva de realização de Soluções de Disputas) para tal
de leilão centralizado?
fim, notadamente se a Vara do
O primeiro passo já foi dado. Já foi Trabalho já possui muitas pautas.
aberto o Edital para cadastramento
de Leiloeiros e Corretores de SGC em Revista: 6 – Qual
Imóveis no nosso Regional, na forma o impacto da pandemia na
do Ato Conjunto da Presidência efetividade da ação do Tribunal
e da Corregedoria Regional quanto a execução?
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O maior impacto ocorreu na
ausência de cumprimento de
mandados. Todos os demais atos
continuaram sendo executados
normalmente, mas na hora de se
efetivar uma penhora, os processos
pararam. Porém, muitas vezes
podemos pensar “fora da caixa”
e criar alternativas. No caso de
imóveis, falo a penhora por termo, na
forma do CPC, nomeio depositário
no próprio termo e determino ao
leiloeiro que avalie o imóvel pelo
seu custo inicial. O leiloeiro receberá
sua comissão quando da venda do
imóvel. Tem dado certo.
SGC em Revista: 7 – O que hoje
mais motiva o Juiz Gestor de
Execução?
Encontro minha motivação,
todos os dias, na certeza de que
conseguiremos realizar ideias
revolucionárias e contributivas,
como o Projeto de Cooperação
Judiciária em sistema colaborativo
entre as Varas do Trabalho para
médios devedores. Enquanto isto,
com os REEFs vejo as pesquisas
patrimoniais dando resultado,
processos sendo executados e
demonstrando que a CAEX consiste
no futuro da execução de grandes
devedores deste Tribunal.
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CONCILIAÇÃO

A efetividade da conciliação

A

ntes de discorrer sobre efetividade da conciliação é
preciso refletir: o que é conciliar? Conciliar é sinônimo
de acordo? É apenas um meio de solucionar um dentre
centenas de processos que aguardam o pronunciamento
judicial, de maneira mais célere? Conciliar é uma alternativa
para as partes que não querem, ou não podem esperar a
solução pela via da sentença?
O art. 1º, inciso I, da Resolução nº
174/2016, do Conselho Superior da
Justiça do Trabalho (CSJT), define
a conciliação como “meio adequado
de resolução de disputas em que as
partes confiam a uma terceira pessoa
— magistrado ou servidor público
por aquele sempre supervisionado
— a função de aproximá-las,
empoderá-las e orientá-las na
construção de um acordo quando
a lide já está instaurada, com a
criação ou proposta de opções para
composição do litígio”.
Conciliar, portanto, não é
sinônimo de acordo. Conciliar é
uma atividade complexa, que exige
conhecimento multidisciplinar.
É, acima de tudo, uma forma de
distribuir justiça com afeto!
Durante uma audiência de
conciliação, as partes podem
entender que o acordo não
representa a melhor solução para

Dra. Camila Leal Lima
Juíza Supervisora do CEJUSC de 1º
Grau
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sua demanda. Mas, se ao final
dela, tiverem conseguido dialogar,
compreender as necessidades não
atendidas, olhar o adversário de uma
maneira mais empática e menos
hostil, a conciliação terá cumprido
seu papel, e os frutos serão
colhidos no decorrer da tramitação
processual.
O acordo advindo de uma
audiência de conciliação judicial
não pode representar uma falta de
opção para as partes envolvidas no
conflito. Decidir resolver o litígio de
maneira amigável por não poder
aguardar o tempo necessário para
prolação de uma sentença, em razão
da morosidade do Poder Judiciário,
não pode se tornar uma imposição.
Investir na educação de uma
verdadeira cultura de paz, através
do fomento e manuseio adequado
dos métodos de solução amigáveis
de conflitos, dos quais é exemplo
a conciliação, é o caminho para
solucionar esses desafios. Além de
ser uma estratégia, desde 2010 é
um dever do Poder Judiciário, pois a
Resolução nº 125/2010 do Conselho
Nacional de Justiça (CNJ) instituiu
o tratamento adequado de disputas
como política judiciária nacional.
No âmbito da Justiça do Trabalho,
a Resolução nº 174/2016 do CSJT
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foi a responsável por regulamentar
a aplicação dessa Política Judiciária
Nacional de Tratamento Adequado
dos Conflitos de Interesses,
incorporando novos métodos, como
a mediação, e novos mecanismos,
como os Núcleos Permanentes de
Métodos Consensuais de Solução
de Disputas (Nupemec) e os Centros
Judiciários de Métodos Consensuais
de Solução de Disputas (Cejusc).
Desde então, a aplicação da

RAD (Resolução Adequada de
Disputas) tem ganhado novos e
importantes contornos no âmbito
desta Justiça Especializada. O
investimento na formação de
servidores e magistrados é um
ponto de destaque: a educação dos
operadores do Direito é fundamental
para garantir a adequada aplicação
dos métodos alternativos de solução
de conflitos.
Quanto à efetividade da
conciliação, pesquisas revelam que
os conflitos judiciais solucionados
pela via do acordo possuem
três vezes menos chance de
descumprimento em comparação
com a solução pela via decisória.
A maior participação das
partes na construção da solução
do litígio aumenta, portanto, o
seu comprometimento com o
cumprimento das obrigações
negociadas. Além disso, aproxima
a solução do problema à realidade
de cada envolvido. Os acordos
realizados durante a pandemia são
exemplos dos benefícios advindos
da conciliação.
O tempo necessário para solução
de conflitos através do método da
conciliação também é menor —
metade da duração pela via da
sentença.
A eficiência da conciliação
também gera um impacto
orçamentário positivo, pois o

custo de uma ação trabalhista cai
pela metade quando solucionada
através de acordo. E não é só! Se
um acordo possui três vezes menos
chances de descumprimento há,
ainda, diminuição dos custos pela
desnecessidade da fase executória
o que representa, matematicamente
falando, economia de dezenas de
milhões de reais.
A solução rápida, adequada, e
eficiente dos conflitos trabalhistas
através da conciliação também
é medida essencial para uma
sociedade economicamente
sustentável e perene. O acúmulo
de demandas judiciais trabalhistas
fragiliza emocional e financeiramente
tanto o empregado como o
empregador.
Investir na conciliação, é,
portanto, de extrema importância
para garantir direitos fundamentais
básicos dos cidadãos, neles
incluídos os direitos trabalhistas,
previstos no ordenamento jurídico
brasileiro com status de cláusulas
pétreas (art. 5º c/c art. 7º e art. 60
da Constituição Federal de 1988).
A Semana Nacional da
Conciliação, que neste ano de 2021
será realizada entre os dias 20 e 24
de setembro, concomitantemente
com a Semana Nacional de
Efetividade da Execução, representa
excelente oportunidade de promover,
incentivar e ampliar a aplicação da
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conciliação, já que durante esse
período os Tribunais Regionais do
Trabalho concentram esforços em
prol da aplicação desse método
amigável.
Em 2020 o Cejusc/Cap (Centro
Judiciário de Métodos Consensuais
de Soluções de Disputas da Capital)
de 1º grau do TRT da 1ª Região
realizou, em meio à pandemia da
COVID-19, a primeira Semana
Nacional da Conciliação de forma
100% digital. Foram designadas
mais de 90 sessões de mediação
e mais de 200 audiências de
conciliação. O trabalho rendeu a
solução amigável de mais de 150
processos.
Em 2021 não será diferente, pois
no Cejusc/Cap do Rio de Janeiro
conciliar é a nossa praia! E a sua,
qual é?
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VOZES QUE CONTAM
NOSSA HISTÓRIA

RETRATO DA SEÇÃO DE
GESTÃO DE MEMORIAL - SECMEI¹

A Seção de Gestão de Memorial (Secmei) faz parte da
Secretaria de Gestão do Conhecimento (SGC) e é vinculada à
Divisão de Gestão de Documentos e Memória (Dimei). Resultou
da transformação da antiga Seção de Acervos e foi criada por
meio da Resolução Administrativa nº 9/2006, publicada em 14
de julho do referido ano, para atuar nas atividades referentes
à preservação da memória institucional.
Desde a sua criação, a equipe da Secmei é composta
por servidores com experiência de anos de serviço neste
Regional, graduados e detentores de Mestrado e/ou
Especialização em História e Sociologia. No decorrer de seu
exercício funcional atualizam-se permanentemente por meio
da realização de cursos, eventos e leituras atinentes ao campo
da patrimonialização. Fazem parte da trajetória dessa unidade:
João Roberto Oliveira Nunes - historiador e mestre
em História pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro
(UERJ). Entrou no Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região
(TRT/RJ) em 1989, iniciando na 9ª Junta de Conciliação e
Julgamento (JCJ), agora Vara do Trabalho. Foi lotado
na Seção Especializada em Dissídios
Individuais, na antiga Seção da Revista e
na Escola de Administração e Capacitação
de Servidores (Esacs). Desde 2005 atua
na área de Memória e avaliação histórica
de documentos, sendo chefe da Seção de
Gestão de Memorial.
Marcelo Barros Leite Ferreira historiador pela Universidade Federal do
Rio de Janeiro (UFRJ), com pós-graduação
lato sensu em História e Crítica das Artes
João Roberto de Oliveira Nunes no Século XX pelo Centro Universitário
Metodista Bennett. Iniciou sua trajetória no
Chefe da Seção de
Tribunal em 1993 e trabalhou nas 1ª e 37ª
Gestão de Memorial

JCJs, hoje Varas do Trabalho, e na Secretaria da 9ª Turma.
Edna Maria de Aquino Mendes - socióloga pela UFRJ, com pós-graduação
lato sensu em Direito do Trabalho pelas Faculdades Integradas de Jacarepaguá
(FIJ). Ingressou no TRT/RJ em 1994 e, antes da lotação na Secmei, trabalhou
na 39ª JCJ, hoje Vara do Trabalho. Atualmente, está lotada na Biblioteca do
Regional e desenvolve atividades relacionadas à preservação da memória
em parceria com a Secmei.
Embora por um período mais curto, a Secmei contou também com a
contribuição dos servidores Emília Bendelak, lotada na Secmei no período
de 2013 a 2015, Angélica Libardi e André Moraes que, não obstante lotados
na Divisão de Gestão de Documentos, participaram do Programa de História
Oral, desenvolvido pela seção.
As principais atribuições da Secmei são: propor ações pertinentes à
preservação da memória do Judiciário Trabalhista do TRT da 1ª Região;
proceder à avaliação histórica do acervo institucional (documentos, mobiliário,
objetos, etc); gerenciar e divulgar o acervo documental histórico do Regional
sob guarda da Seção e administrar o Centro de Memória;
Essas atribuições se materializam em projetos e atividades que têm
como foco o resgate e a preservação da memória da Justiça do Trabalho como
um todo, e do nosso Regional em particular, dentre os quais se destacam:
• participação na organização do acervo permanente, por meio da
separação e conferência nas unidades de arquivo judiciais de autos processuais
findos autuados até 1989, e por meio da elaboração de pesquisa relacionando
a história socioeconômica do Rio de Janeiro com a história da Justiça do
Trabalho para embasamento dos critérios para a separação de parcela do
acervo judicial permanente;
• realização da Campanha Memória, que consistiu em uma série de
atividades — elaboração de cartazes e de mensagens para os contracheques,
visita às unidades organizacionais do Regional — com o intuito de divulgar a
importância da preservação da memória institucional e de mobilizar servidores
e magistrados para a doação e/ou empréstimo para digitalização de material
(documentos, objetos, fotografias), ajudando a contar a história do Tribunal.
• criação da Coleção Memória Iconográfica do TRT/RJ: seleção de
fotografias que marcam momentos específicos da trajetória histórica da
instituição. São oriundas de unidades administrativas deste Regional,
cedidas por juízes e servidores para a Secmei, que as digitalizou, e que foram
disponibilizadas na Biblioteca Digital;
• leitura e indexação da documentação permanente — análise sob o

¹ Texto elaborado pela equipe da Secmei.
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ponto de vista histórico de acórdãos e autos findos, pautada em metodologia
criada a partir do Projeto Estratégico (PE) nº 25 – Mentoring. Tal projeto uniu
os conhecimentos de um profissional da Universidade na área da História com
a experiência dos servidores no trato com a documentação judicial. Tem como
objetivo a formação de bancos de dados para facilitar o acesso à pesquisa;
• Programa de História Oral (PHO) - Sequência de entrevistas, ocorridas
nos anos 2008 e 2009, com magistrados, servidores e advogados, utilizandose da metodologia de História Oral. O Programa possibilitou a criação de um
conjunto de depoimentos, cujo conteúdo revelou-se extremamente rico no
que concerne à história do Judiciário Trabalhista e aos acontecimentos que
marcaram a história do Regional, sendo ambos mesclados por passagens
importantes da história do Brasil;
• participação na atividade de Visitas Guiadas pelas dependências do
TRT/RJ em seus espaços originalmente preservados, ou em outras palavras,
nos seus chamados locais de memória, indo ao encontro das suas atribuições
de promover a preservação da memória judiciária trabalhista.
• supervisão de estagiários de História - a partir de 2012, a Secmei passou
a contar com a participação de estagiários de História em algumas de suas
atividades, entre elas a indexação e a avaliação histórica de documentos. Sob
a orientação da equipe da unidade, os estagiários passam, inicialmente, por
um período de ambientação para conhecimento das rotinas, dos documentos e
das especificidades da Justiça do Trabalho. Um importante desdobramento do
trabalho de supervisão foi o 1º Seminário de Iniciação Científica dos estagiários
do TRT da 1ª Região — evento organizado pela Secmei em parceria com a
Esacs, no mês de novembro de 2019.
A divulgação dos conteúdos a partir da pesquisa de temas relacionados
à história da Justiça do Trabalho ocorre por modos diversos. Uma delas é
por meio do projeto Acervo de Memória Digital do TRT/RJ. São conteúdos
dispostos em páginas eletrônicas com temáticas variadas sobre a história do
TRT da 1ª Região e divulgadas no site institucional, cujo principal caminho de
acesso é: Início >Institucional > Gestão Documental e Memória >Gestão
da Memória

são partes da exposição permanente do Centro de Memória.

 A Justiça do Trabalho e seus utensílios: procura-se descrever o
funcionamento e a história da Justiça do Trabalho por meio de seus utensílios
de trabalho e dos conceitos e práticas a eles associados. Muitos desses objetos

 Acórdãos: fonte de conhecimento: Disponibiliza alguns acórdãos
deste Regional de suas primeiras décadas de existência, apresentando a
importância do documento judicial como fonte histórica para a pesquisa na
área das Ciências Humanas e em especial, para a História.
Outra forma de divulgação dos conteúdos ocorre por meio de exposições
temporárias realizadas no Centro de Memória ou em outros locais do Tribunal.
Para tanto, a Secmei se responsabiliza pela pesquisa histórica, pela seleção
de imagens e/ou material expositivo e também pela montagem. Assim foram
realizadas a mostra de comemoração dos 70 anos da Consolidação das Leis
do Trabalho (CLT) no Centro Cultural, em abril de 2013, e a exposição A Justiça
do Trabalho e seus Utensílios no Fórum Haddock Lobo, no ano de 2014.
A Secmei integrou as Comissões Organizadoras dos centenários de
nascimento de três expoentes da História da Justiça e do Direito do Trabalho:
os juristas Arnaldo Süssekind, Délio Maranhão e Geraldo Montedônio Bezerra
de Menezes. Realizou a pesquisa histórica, a coleta de materiais e participou
da montagem das respectivas mostras comemorativas.
A divulgação do resultado das pesquisas da Secmei também ocorre por
meio da produção textual para participação em eventos e contribuições na
elaboração de livros, com destaque para:
	 Memorial do TRT da 1ª Região: Tese, Realidade e Perspectivas —
artigo apresentado no II Encontro Nacional de Memória da Justiça do Trabalho,
ocorrido no TRT da 15ª Região em Campinas, no ano de 2007. Publicado em
livro no ano seguinte;
	 capítulo sobre a trajetória histórica do TRT/RJ para compor o livro A
história da Justiça do Trabalho no Brasil: multiplicidade de olhares, produzido
pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho e pelo TST na comemoração
dos 70 anos de instalação da Justiça do Trabalho, no ano de 2011;
	 redação de texto histórico, além de pesquisa iconográfica, para
composição do livro TRT da 1ª Região – História & Patrimônio 1941 - 2018,
publicado em 2018;
	 Perspectivas e desafios para a sobrevivência dos arquivos da Justiça
Trabalhista como guardiões de histórias relacionadas ao mundo do trabalho
— artigo elaborado em parceria com a arquivista Isabelle Castellini, lotada
na Divisão de Gestão de Documentos e Memória - Dimei, para apresentação
no IX Seminário Nacional do Centro de Memória - UNICAMP (Universidade
Estadual de Campinas), em 2019;
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A partir daí pode-se desfrutar de páginas eletrônicas, tais como:

	 Fontes Judiciais, História e Memória — trabalho apresentado no
Seminário Boas Práticas do Poder Judiciário Trabalhista, no VIII Encontro
Nacional da Memória da Justiça do Trabalho, ocorrido no TRT da 24ª Região,
em Campo Grande (MS) em agosto de 2016.

O Centro de Memória

A Secmei integrou a Comissão Organizadora responsável pelos
procedimentos para a criação do Centro de Memória do TRT da 1ª Região,
instituído pela Resolução Administrativa nº 14/2014, de 22 de maio de 2014,
e inaugurado em 27 de janeiro de 2015 no Fórum Ministro Arnaldo Süssekind,
sede do Regional. A partir de outubro de 2017, pela Resolução Administrativa
nº 56/2017, passou a ser administrado pela Secmei.
O Centro de Memória constitui-se em espaço destinado à exposição do
acervo histórico e memorialístico da Justiça do Trabalho. É formado por uma
exposição permanente, em que se destaca a reprodução de uma antiga sala
de audiências de Junta de Conciliação e Julgamento (como era denominada
cada Vara do Trabalho) e a de uma antiga sala de sessões de julgamento dos
recursos pelos juízes da segunda instância (togados e classistas). A esses
dois espaços principais agregam-se outros objetos, móveis e documentos
antigos, relacionados à história e à rotina judicial e administrativa de antigas
unidades deste Regional.
A maior parte do acervo que hoje compõe o Centro de Memória tem origem
em um projeto de resgate e preservação da história da instituição para a
realização da primeira exposição montada pela outrora chamada Seção de
Acervos, atual Secmei, em setembro de 2006. A temática foi a passagem dos
60 anos da Justiça do Trabalho para o Poder Judiciário.

A Secmei nos 80 anos da Justiça do Trabalho

Neste ano de 2021, em que se comemoram os 80 anos da Justiça do
Trabalho, a página da Memória Institucional contida no site do TRT da 1ª
Região recebeu nova formatação. Seus links e respectivos conteúdos foram
atualizados e podem ser acessados no link https://www.trt1.jus.br/web/guest/
gestao-da-memoria
Além das atualizações, foi lançada a página eletrônica Documentação
Judicial: Olhares para além do Direito. O produto elaborado pela Secmei,
com sugestões da Dimei e auxílio no layout da Divisão de Estruturação
do Conhecimento (Desco), apresenta o trabalho fruto da leitura do acervo
documental e bibliográfico permanente da instituição e da produção do
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conhecimento daí derivado, realizado por estagiários de nível superior da SGC.
Os trabalhos foram inicialmente apresentados no 1º Seminário de Iniciação
Científica dos estagiários do TRT da 1ª Região, e alguns deles transformaramse em artigos que estão disponibilizados na Biblioteca Digital.
E para contribuir com a preservação da memória do Judiciário Trabalhista
de maneira mais ampla, a Secmei encaminhou texto e fotografias digitalizadas
para a Coordenadoria de Gestão Documental e Memória do CSJT. O material
está sendo utilizado no lançamento da página eletrônica Memorial Virtual da
Justiça do Trabalho, no Portal do CSJT, e no lançamento de livro sobre a
trajetória histórica da Justiça do Trabalho, previsto ainda para este segundo
semestre de 2021.

Projetos futuros

a) O projeto Documentação juslaboral em foco: gestão, informação e
memória, em parceria com a Dimei e a Divisão de Biblioteca (Dibib), propõe a
formulação de conteúdos que favoreçam a divulgação do acervo documental e
bibliográfico do TRT/RJ nas redes sociais, no site institucional e/ou na Biblioteca
Digital. Dessa forma, pretende-se não apenas ratificar a importância desses
acervos, mas também contribuir para o resgate da memória do Judiciário
Trabalhista;
b) a reinstalação do Centro de Memória em local de plena acessibilidade
para o seu efetivo retorno e funcionamento. O espaço atual ficou interditado
durante a restauração da fachada do Prédio-Sede do TRT/RJ, que durou até
o fim de 2020, e permanece fechado diante dos desdobramentos da pandemia
de COVID-19;
Ao desenvolver projetos e atividades voltadas para a preservação da
memória institucional e para a análise da documentação permanente, a Secmei
contribui com o resgate e a divulgação da história da Justiça do Trabalho como
um todo e do TRT/RJ em particular, revelando à sociedade a importância
desse ramo do Judiciário.
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EQUIPE SECMEI

CONHEÇA OS COLABORADORES
DESTA EDIÇÃO

