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"O progresso até o pleno
desenvolvimento de uma Cultura de
Paz se conquista através de valores,
atitudes, comportamentos e estilos de
vida voltados ao fomento da paz entre
as pessoas, os grupos e as nações.

(Artigo 2.º da DECLARAÇÃO SOBRE
UMA CULTURA DE PAZ - ONU, 6 de

outubro de 1999)

1. GESTÃO ESTRATÉGICA - NUPEMEC-JT2

 Como  projetos  básicos  o  NUEPEMC-JT2  busca  fomentar  a  disseminação  da
Cultura de Paz bem como enaltecer  elementos evolutivos,  como projetos específicos,
metodologias  e  inovações  benéficas  a  adequada  gestão  de  conflitos,  que  possam
melhorar  a  prestação  de  serviços  jurisdicionais  e  adequado  cumprimento  da  missão
institucional deste Regional: 

“Promover a pacificação social oferecendo uma prestação
jurisdicional  rápida,  acessível  e  efetiva  nos  litígios
trabalhistas.” 

Importante ressaltar que o NUPEMEC-JT2 busca de forma incansável o constante
aprimoramento de técnicas conciliatórias, atuando conjuntamente com a Escola Judicial -
EJUD 2 quanto a palestras e cursos de formação de conciliadores trabalhistas.

Assim,  com  todo  o  emprenho  institucional,  o  NUPEMEC-JT2,  vem  cumprindo
exemplarmente as suas atribuições previstas na Resolução 174 de 30 de setembro de
2016, que em seu artigo 5º preconiza: 

"Art.  5º.  Cada Tribunal  Regional  do Trabalho criará, no
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prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de
publicação desta Resolução, um Núcleo Permanente de
Métodos  Consensuais  de  Solução  de  Disputas  –
NUPEMEC-JT,  composto  por  magistrados  e  servidores
ativos designados, com as seguintes atribuições: 

I  -  desenvolver  a  Política  Judiciária  de  tratamento
adequado  das  disputas  de  interesses  no  âmbito  da
Justiça do Trabalho, estabelecida nesta Resolução; 

II - planejar, implementar, manter e aperfeiçoar as ações
voltadas  ao  cumprimento  da  política  e  suas  metas,
vedando-se  a  imposição  de  metas  relacionadas  à
quantidade  de  acordos  aos  magistrados  e  servidores
conciliadores e mediadores; 

III - atuar na interlocução com outros Tribunais Regionais
do Trabalho;

IV - promover, incentivar e fomentar a pesquisa, estudos
e  aprimoramento  dos  métodos  de  mediação  e
conciliação, individuais e coletivos, bem como as práticas
de gestão de conflitos; 

V  –  instalar,  havendo  autorização  do  respectivo  TRT,
Centro(s)  Judiciário(s)  de  Métodos  Consensuais  de
Solução  de  Disputas  –  CEJUSC-JT  que  realizará  as
sessões  de  conciliação  e  mediação  dos  Órgãos  por
este(s) abrangidos; 

VI – incentivar e promover a capacitação, treinamento e
atualização permanente de magistrados e servidores nos
métodos consensuais de solução de conflitos, com foco
no empoderamento das partes para a autocomposição da
disputa; 

VII - propor ao Tribunal Regional do Trabalho a realização
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de convênios e parcerias com entes públicos e privados
para atender os fins desta Resolução; 

VIII  –  instituir,  em  conjunto  com  a  Escola  Judicial
Regional,  cursos  de  formação  inicial,  formação
continuada  e  de  formação  de  formadores,  todos
específicos  nas  técnicas  de  conciliação  e  mediação
perante a Justiça do Trabalho; 

IX  –  incentivar  o  uso  e  fomentar  o  Comitê  Gestor
Regional do PJe dos requisitos necessários e regras de
negócio  para  instituição  de  sistema  que  realize  a
conciliação e mediação por meios eletrônicos; e 

X – informar semestralmente ao CSJT acerca dos dados
estatísticos de que trata o art. 3º, inciso III."

Neste contexto, pautados no normativo acima descrito, passaremos a uma breve
análise quanto as atividades realizadas no biênio 2016/2018. Vejamos:
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1.1 Do fomento à Conciliação

Resolução 174/2016 CNJT

"Art. 5º 
(...) 

I  -  desenvolver  a  Política  Judiciária  de  tratamento
adequado  das  disputas  de  interesses  no  âmbito  da
Justiça do Trabalho, estabelecida nesta Resolução;

II - planejar, implementar, manter e aperfeiçoar as ações
voltadas  ao  cumprimento  da  política  e  suas  metas,
vedando-se  a  imposição  de  metas  relacionadas  à
quantidade  de  acordos  aos  magistrados  e  servidores
conciliadores e mediadores;"

Buscando-se  o  adequado  cumprimento  da  Resolução  174/2016  do  CSJT  bem
como objetivando o desenvolvimento de Política Judiciária de tratamento adequado das
disputas de interesses no âmbito da Justiça do Trabalho foi realizado, em 2016, o Plano
Estratégico de Gestão de Conflitos Trabalhistas trazendo grandes avanços aos trabalhos
de conciliação e mediação bem como trazendo uma importante diretriz ao cumprimento
da missão institucional Regional que é a  promoção da "pacificação social  oferecendo
uma prestação jurisdicional rápida, acessível e efetiva nos litígios trabalhistas".

Em  ato  contínuo,  o  NUPEMEC-JT2  promovendo  e  fomentando  Políticas
Judiciárias  de  tratamento  adequado  das  disputas  trabalhistas,  realizou  um  novo  e
evoluído Plano de Trabalho denominado INCENTIVO À CONCILIAÇÃO TRABALHISTA -
2018, que em seu bojo técnico, trouxe estudos e novos projetos voltados a adequada
gestão de conflitos trabalhistas.

O projeto, também denominado de plano de Incentivo à Conciliação Trabalhista -
2018, além de nortear de forma estratégica os CEJUSCs-JT2, reflete precisamente os
anseios dos jurisdicionados e uma diretriz ao avanço da Política Judiciária de tratamento
adequado de disputas então adotadas pelo Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 2.a.
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Região.

A título de exemplo, foram realizados estudos voltados ao panorama judiciário do
E.  TRTSP  bem  como  estudos  específicos  para  a  composição  de  projetos  a  serem
realizados pelos NUPEMEC-JT2 e seus CEJUSCs respectivos.

Assim, de forma inovadora o Plano de Incentivo à Conciliação - 2018 criou o Atlas
da  Conciliação,  viabilizando,  desta  forma,  melhorias  em  projetos  específicos  e,
principalmente, na Gestão estratégica destas disputas trabalhistas.

O Atlas da Conciliação, por exemplo, estuda o cenário do Regional, otimizando as
atuações dos CEJUSCs em busca de mais eficiência com máxima economia, além de
otimizar a disseminação efetiva da Cultura de Paz.

Como objetivos, o Plano de Incentivo à Conciliação -  2018 trouxe os seguintes
objetivos:

Objetivo Geral:

-  Promover  a  pacificação  social  e  disseminação  da
Cultura de Paz.

Objetivos Específicos:

- Ampliar o efetivo acesso ao judiciário e exercício da
cidadania;

- Fomentar a pacificação através de meios adequados
de solução de conflitos (conciliação e mediação) interna
(servidores  e  magistrados)  e  externamente  (público  em
geral) ao Tribunal Regional;

- Reduzir o número de demandas em trâmite perante o
TRTSP e TST, oriundas do TRTSP;

-  Aprimorar  tratamento  técnico  e  especializado  às
contendas;
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-  Colaborar  para o adequado cumprimento  das Metas
CSJT e CNJ, através da mediação e conciliação,

- Visualizar a conciliação e mediação como importante
ferramenta  de  humanização  das  relações  processuais,
possibilitando a efetividade da Justiça e inclusão social;

-  Fomentar  o  intercâmbio  de  informações  entre  os
CEJUSCs-JT;

- Disseminar a Cultura de Paz no âmbito da Justiça do
Trabalho.

-  Contribuir,  mediante  conciliação  e  mediação,  ao
cumprimento  das  Metas  específicas  da  Justiça  do
Trabalho, notadamente elevando o Índice de Conciliação
em todas as fases processuais.

 
Neste  viés  ideológico  estratégico  o  NUPEMEC-JT2  desenvolveu,  como  já

mencionado,  o  Atlas  da  Conciliação  identificando  nichos  conciliatórios  e  focos  de
disputas, sobre o qual foram desenvolvidos projetos específicos aprimorando de forma
eficaz os trabalhos dos CEJUSCs-JT. 

Assim, apenas para facilitar a visibilidade de atuação, citamos alguns elementos de
análise constantes no Plano de Incentivo à Conciliação (íntegra do documento anexo):

Atlas da Conciliação
Quanto aos maiores litigantes do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região
Quantidade de processos em trâmite aguardando audiência
Quantidade  de  processos  distribuídos  no  período  referente  a  10/10/2017  a

07/02/2018
Quantidade de processos em fase de conhecimento em trâmite
Quantidade de processos em fase de execução
Quantidade de processos em trâmite perante a segunda instância
Análise gráfica TRT-SP (Fases processuais)
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Análise numérica por Regiões - TRT-SP
Visão gráfica

E ainda, alguns projetos abaixo elencados que serão melhor expostos nos tópicos
apropriados posteriores:

O plano de Incentivo à Conciliação e Mediação Trabalhista
Projeto Básico 01 - Meta 07 do Conselho Nacional de Justiça via conciliação
(e Meta 10 do CSJT) - 2018 (Maiores litigantes) 
Projeto Básico 02 - Campanha pela Conciliação - Listas de Empresas (incentivo  
publicitário) 
Projeto Básico 03 - Projeto 2ª instância
Projeto Básico 04 - Semana de Conciliação em Telecomunicações - 2018
Projeto Básico 05 -   Semanas de Conciliação Bancária - 2018 
Projeto Básico 06 - Sumaríssimo - 2018
Projeto Básico 07 - CEJUSC-JT Itinerante- 2018
Projeto básico: Integração Regional - TRT02 e TRT15
Projeto: Recurso de Revista via Conciliação

Assim,  esta  gama  de  projetos  de  grande  porte  não  excluem  outros  projetos
específicos realizados pelos CEJUSCs-JT no âmbito de sua atuação.
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1.2 Da interlocução com outros Regionais

Resolução 174/2016 CNJT

"Art. 5º 
(...) 

III - atuar na interlocução com outros Tribunais Regionais
do Trabalho;"

O NUPEMEC-JT2 vem mantendo perfeita e constante interlocução com todos os
Regionais  do  Trabalho  sempre  em  busca  de  aperfeiçoamento  e  intercambio  de
informações e técnicas de gestão e tratamento adequado de disputas.

Assim,  além  de  seus  magistrados  e  diretores  participarem  de  grupos
especializados de estudos e troca de informações relacionadas a conciliação e mediação,
também há participação efetiva em praticamente todos os eventos nacionais relacionados
à Política judiciária de tratamento adequado de disputas trabalhistas.

Neste  viés,  a  título  de  exemplo,  os  magistrados  dos  CEJUSCs  participaram,
inclusive de forma ativa em encontro de conciliadores realizados em Brasília e, também,
em cursos relacionados ao tema conciliação e mediação.

Também, cumpre ressaltar que constantemente este Regional, por intermédio do
NUPEMEC-JT2 ou mesmo seus CEJUSCs, trocam informações e experiências com os
demais Regionais.  Também, é comum os CEJUSCs receberem visitas de autoridades
gestoras de outros NUPEMECs ou CEJUSCs em busca de intercâmbio de informações
sobre o funcionamento e atuação dos CEJUSCs deste Regional Bandeirante.

Ademais, o grande número de projetos realizados por este Regional bem como ser
o pioneiro em Políticas judiciárias voltadas precisamente à gestão estratégica de disputas
trabalhistas destaca este Regional como exemplo no tratamento adequado de demandas
trabalhistas.
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1.3 Do incentivo e promoção à pesquisa, estudos e aprimoramento

Resolução 174/2016 CNJT

"Art. 5º 
(...) 
IV - promover, incentivar e fomentar a pesquisa, estudos
e  aprimoramento  dos  métodos  de  mediação  e
conciliação, individuais e coletivos, bem como as práticas
de gestão de conflitos;' 

(...)

VI – incentivar e promover a capacitação, treinamento e
atualização permanente de magistrados e servidores nos
métodos consensuais de solução de conflitos, com foco
no empoderamento das partes para a autocomposição da
disputa; "

O NUPEMEC-JT2 vem atuando de forma bastante incisiva quanto a promoção, o
incentivo e fomento à pesquisa, bem como quanto aos estudos e aprimoramento dos
métodos de mediação e conciliação e práticas de gestão de conflitos.

Assim,  o  NUPEMEC-JT2  participa  de  forma  bastante  ativa  no  curso  oficial  de
formação de conciliadores trabalhistas, sendo que magistrados e servidores participam
em atividades de coordenação e supervisão técnica o que traduz verdadeiro em crucial
incentivo,  promoção  e  fomento  a  constantes  pesquisas  e,  consequentemente,
aprimoramento em práticas de gestão de conflitos.

Importante  ressaltar  que  o  Regional  também  realizada  palestras  voltadas  a
conciliação  e  mediação,  inclusive  encontro  anuais  de  conciliadores  que  tem  notável
vertente de reciclagem aos conciliadores atuantes nos CEJUSCS.
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Também, a título de evolução científica quanto ao tema Conciliação e mediação,
dando-se  cumprimento  ao  preceito  elencado  no  inciso  IV  do  artigo  5º  da  Resolução
174/2016 do CSJT, o NUPEMEC-JT2 está analisando projeto de criação de  Centro de
Estudo e Pesquisas em Conciliação e Mediação - CEPECOM e o desenvolvimento
de uma Revista Eletrônica de Conciliação de Mediação. 

Desta feita, citamos brevemente parte do projeto que prevê a criação do Centro de
Estudo e Pesquisas em Conciliação e Mediação - CEPECOM:

"PARECER 01/2016 - CEJUSC-SEDE/NUPEMEC

Assunto:  Sugestão -  Criação do  Centro  de Estudos e
Pesquisas  do  Núcleo  Permanente  de  Métodos
Consensuais de Solução de Conflitos e Revista Eletrônica
Trimestral de Conciliação e Mediação Trabalhista da 2.a.
Região

(...)

Exma. Desembargadora Coordenadora:

01 - Introdução

Dando-se cumprimento ao Plano Estratégico de Gestão
de  Conflitos  Trabalhistas   e,  calcado  nos  Valores
defendidos por este E. Regional, notadamente quanto ao
item inovação, e ainda, sob a luz da Visão Institucional de
"Ser  reconhecido  pela  sociedade  como  instituição  de
excelência,  que  atua  com  celeridade,  credibilidade,
relevância  e  efetividade  na  prestação  jurisdicional",
apresentamos o projeto abaixo. 

Importante ressaltar que o presente projeto, além de ser
pioneiro,  adequa  o  NUPEMEC  -  JT  (2ª  Região)  aos
termos da Resolução CSJT nº 174/16.

02- Resumo do Projeto:
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 Trata-se de projeto voltado ao avanço científico e laboral
de  técnica  de  Administração  da  Justiça,
especificadamente no que tange aos métodos de gestão
de conflitos, conciliação e mediação trabalhistas.

O projeto sub analisis é composto de duas vertentes:

A)  Criação  do  Centro  de  Estudos  e  Pesquisas  de
Conciliação e Mediação Trabalhista;

B)  Criação  da  Revista  Eletrônica  Trimestral  de
Conciliação e Mediação Trabalhista da 2.a. Região;

Adequação  aos  termos  da  Resolução  174/16  e
aprimoramento do Poder Judiciário.

 03 - Objetivos:
-  promoção,  incentivo  e  fomento  à  pesquisa,  aos

estudos e ao aprimoramento dos métodos de mediação e
conciliação, individuais e coletivos, bem como as práticas
de gestão de conflitos;

- melhoria dos métodos de gestão de conflitos, técnicas
de conciliação e mediação trabalhistas;

- celeridade processual;
-  otimização  dos  trabalhos  voltados  à  Gestão  de

conflitos, conciliação e mediação trabalhistas; 
- busca pela economicidade orçamentária decorrente da

otimização dos resultados 
- melhoria do atendimento judicial aos jurisdicionados;
- disseminação científica da Cultura da Paz;
-  melhoria  da  imagem  pública  do  Poder  Judiciário

Trabalhista perante a comunidade científica e perante os
jurisdicionados;

-   participação  científica  da  EJud,  sem  prejuízo  das
atribuições gerais desta;

-  contribuição para a adequada evolução científica do
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tema conciliação e mediação como disciplina autônoma;
-  fortalecimento  do  movimento  para  a  conciliação  e

mediação  com  vistas  à  transformação  da  Cultura  do
Litígio;

-  tratamento  humanista  de  litígios  /  humanização  das
relações processuais;

- evolução dos Diretos Humanos com base no objetivo
principal do direito: pacificação social;

-  evolução  dos  Direitos  Humanos  baseado  na
disseminação  do  conhecimento  científico  (direito  à
informação e educação); 

- estudos e pesquisas avançadas no campo da gestão
de conflitos, conciliação e mediação;

- organização adequada de conhecimentos científicos;
- apoio à divulgação de estudos e pesquisas quanto ao

tema conciliação e mediação;
- intercâmbio de informações científicas entre Tribunais,

inclusive Superiores, CNJ, CSJT,  Comissão Nacional de
Promoção  à  Conciliação  –  CONAPROC,  Ordem  dos
Advogados do Brasil, Defensoria Públicas, Procuradorias
do Trabalho e Ministério Público do Trabalho, bem como
instituições  públicas  e  privadas  de  ensino,  mediante
convênios e/ou parcerias;

- realização de palestras e eventos em parceria com a
EJUD-2;

-  promoção  de  eventos  específicos,  em parceria  com
EJUD, sobre os temas: conciliação, mediação e gestão
de conflitos.

-  divulgação  de  periódicos  trimestrais  da  Revista
Eletrônica  Trimestral  de  Conciliação  e  Mediação
Trabalhista da 2.a. Região; e

-  estímulo  de  criação  de  programas  científicos  de
pacificação social;

-  instituir, em conjunto com a Escola Judicial Regional,
cursos  de  formação  inicial,  formação  continuada  e  de
formação de formadores, todos específicos nas técnicas
de conciliação e mediação perante a Justiça do Trabalho;
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04 - Fundamentos;

Resolução  CSJT  nº  174,  de  30  de  setembro  de  2016,
artigo 5º, incisos IV, VI, VII, VIII e § 3º:

“Art. 5º.  Cada Tribunal Regional do Trabalho criará, no
prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de
publicação desta Resolução, um Núcleo Permanente de
Métodos  Consensuais  de  Solução  de  Disputas  –
NUPEMEC-JT,  composto  por  magistrados  e  servidores
ativos designados, com as seguintes atribuições:

(...)

IV - promover, incentivar e fomentar a pesquisa, estudos
e  aprimoramento  dos  métodos  de  mediação  e
conciliação, individuais e coletivos, bem como as práticas
de gestão de conflitos; (grifamos)

(...)

VI –  incentivar e promover a capacitação, treinamento e
atualização permanente de magistrados e servidores nos
métodos consensuais de solução de conflitos, com foco
no empoderamento das partes para a autocomposição da
disputa; (grifamos)

VII - propor ao Tribunal Regional do Trabalho a realização
de convênios e parcerias com entes públicos e privados
para atender os fins desta Resolução;

VIII  –  instituir,  em  conjunto  com  a  Escola  Judicial
Regional,  cursos  de  formação  inicial,  formação
continuada  e  de  formação  de  formadores,  todos
específicos  nas  técnicas  de  conciliação  e  mediação
perante a Justiça do Trabalho;
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 (...)

§ 3º. Os Núcleos poderão estimular programas voltados à
pacificação  social  no  âmbito  das  relações  de  trabalho,
bem como das relações entre categorias profissionais e
econômicas, como forma de prevenir conflitos e contribuir
com a paz social, preferencialmente com o envolvimento
de  sindicatos,  federações,  confederações  e  centrais
sindicais."

5  -  Criação  do  Centro  de  Estudos  e  Pesquisas  de
Conciliação  e  Mediação  Trabalhistas  e   Revista
Eletrônica  Trimestral  de  Conciliação  e  Mediação
Trabalhista da 2.a. Região

5.1 Da organização:

O  Centro  de  Estudos  e  Pesquisas  de  Conciliação  e
Mediação Trabalhistas e a Revista Eletrônica Trimestral
de  Conciliação  e  Mediação  Trabalhista  da  2.a.  Região
terão  vinculação  administrativa-organizacional  direta  à
Exma.  Desembargadora  Coordenadora  do  Centro  de
Estudos e Pesquisas do Núcleo Permanente de Métodos
Consensuais  de  Solução  de  Conflitos   -  NUPEMEC,
apresentando o seguinte corpo diretivo e editorial:

a) Coordenadoria geral editorial: Exma. Desembargadora
Coordenadora  do  Centro  de  Estudos  e  Pesquisas  do
Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução
de Conflitos  - NUPEMEC – TRTSP;

b) Conselho consultivo e editorial:

- Exmo. Dr. Diretor da Escola Judicial - TRTSP;
- Exmo. Dr. Coordenador do NUPEMEC 2ª instância;
- Magistrados coordenadores dos CEJUSCs - TRTSP; e
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c) Editoração e publicidade;
- Parceria com setor de Comunicação e Informática

5.2 Dos artigos:

A  publicação  e  o  conteúdo  dos  periódicos  científicos
dependerão  de  aprovação  da  Coordenadoria  geral
Editorial. 

O conselho consultivo  e editorial  poderá  opinar,  fazer
sugestões, promover debates, estudos e pesquisas.

5.3 Da periodicidade:

- Publicação trimestral;

- Recebimento de artigos permanentemente.

(...)"

Independentemente  da  criação  deo  Centro  de  Estudos  e  Pesquisas  acima
mencionado,  os  conciliadores  de  forma  constante  são  fomentados  e  incentivados  a
realização de intercambio de informações e busca constante de estudos.

Desta forma, buscando o aprimoramento profissional  na seara da conciliação e
mediação, alguns conciliadores do CEJUSC-JT, além das qualificações que já possuiam,
realizaram grupo de estudo e pós graduação latu sensu em conciliação, mediação e
arbitragem  elevando de forma significativa o conhecimento científico sobre o tema. O
primeiro grupo formou-se em junho de 2018 e foi composto por oito conciliadores. 

Ressalte-se, ainda, que muitos conciliadores trabalhistas atuantes nos CEJUSCs
realizam  cursos  extras  e  publicações  de  artigos  científicos  envolvendo  a  temática
conciliação e mediação. 
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Também,  são  constantemente  orientados  cientificamente  pelos  magistrados
atuantes nos respectivos setores.

Ainda quanto ao tema fomento ao estudo e pesquisa, ressaltamos que o próprio
Plano  Estratégico  de  Gestão  de  Conflitos  Trabalhistas,  como  também,  o  Plano  de
Incentivo à Conciliação representam aprofundado estudo quanto a temática da gestão de
conflitos  servindo,  inclusive,  de  exemplo  de  atuação  perante  os  demais  CEJUSCs  e
NUPEMECs.

Também,  há  análise  de  projeto-piloto  interno  do  CEJUSC  SEDE  para  o
desenvolvimento  e  formalização  de  novos  grupos  de  Estudo  e  Pesquisa  em
conciliação  e  mediação  trabalhistas,  objetivando  o  intercambio  e  aprimoramento
constante entre os conciliadores trabalhistas.
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1.4 Da instalação de  Centros Judiciários de Métodos Consensuais de Solução de
Disputas – CEJUSC-JT

Resolução 174/2016 CNJT

"Art. 5º 

(...)

V  –  instalar,  havendo  autorização  do  respectivo  TRT,
Centro(s)  Judiciário(s)  de  Métodos  Consensuais  de
Solução  de  Disputas  –  CEJUSC-JT  que  realizará  as
sessões  de  conciliação  e  mediação  dos  Órgãos  por
este(s) abrangidos;"

O E. Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, por intermédio do NUPEMEC-
JT2, promoveu a instalação dos seguintes CEJUSCs (todos em pleno funcionamento):

-  Centro  Judiciário  de  Solução  de  Conflitos  Sede
(Cejusc-Sede)

 - Centro Judiciário de Solução de Conflitos no âmbito do
Fórum da Zona Leste (Cejusc-Leste)

- Centro Judiciário de Solução de Conflitos no âmbito do
Fórum da Zona Sul (Cejusc-Sul)

- Centro Judiciário de Solução de Conflitos ABC (Cejusc
ABC)

-  Centro  Judiciário  de  Solução  de  Conflitos  Baixada
Santista (Cejusc Baixada)

- Centro Judiciário de Solução de Conflitos da Região de
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Guarulhos (Cejusc Guarulhos)

-  Centro Judiciário de Solução de Conflitos da Região
de Barueri (Cejusc Barueri)

Observando-se  a  excelência  dos  trabalhos  realizados  pelo  E.  TRTSP,  por
intermédio  do  NUPEMEC-JT2,  apresentamos  alguns  detalhes  sobre  os  respectivos
CEJUSCS:

- Centro Judiciário de Solução de Conflitos Sede e Barueri (Cejusc-JT Sede e
Barueri)

Cejusc-JT Sede: 10 (dez) salas de conciliação

Cejusc-JT Barueri: 06 (seis) salas de conciliação

Recursos Humanos:

Dr. Mateus Hassen Jesus

Juiz do Trabalho Coordenador

Dr. Jobel Amorim das Virgens Filho

Juiz do Trabalho Coordenador

Luiz Antonio Loureiro Travain

Assistente Administrativo Chefe
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Sede: 24 servidores no total, incluído o coordenador

Barueri: compartilhamento dos servidores acima listados.

Total: 24 servidores

      Equipe CEJUSC SEDE:
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 -  Centro Judiciário  de Solução de Conflitos  no âmbito do Fórum da Zona
Leste e Guarulhos (Cejusc-JT Leste e Guarulhos)

Cejusc-JT Zona Leste:  (06) salas de conciliação

Cejusc-JT Guarulhos:  (06) salas de conciliação

Recursos Humanos:

Dr. Giovane Brzostek

Juiz do Trabalho Coordenador

Thiago Boeno Pessoa Ramos

Assistente Administrativo Chefe

Cejusc-JT Leste: 06 servidores, incluído o coordenador.

Cejusc-JT Guarulhos: 01 servidor e compartilhamento dos servidores acima listados.

Total: 07 servidores
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Equipe CEJUSC LESTE E GUARULHOS.
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- Centro Judiciário de Solução de Conflitos no âmbito do Fórum da Zona Sul
e ABC (Cejusc-Sul e ABC)

Cejusc-JT Zona Sul:  (06) salas de conciliação

Cejusc-JT ABC:   (06) salas de conciliação

Recursos Humanos:

Dra. Sandra Yuri Ykeda

Juíza do Trabalho Coordenadora

Rosana Shizue Naganishi Campanatti

Assistente Administrativo Chefe

Cejusc-JT Sul: 04 servidores, incluído o coordenador.

Cejusc-JT ABC: 03 servidores e compartilhamento dos servidores acima listados.

Total: 07 servidores
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Equipe CEJUSC SUL  e ABC

25



- Centro Judiciário de Solução de Conflitos Baixada Santista (Cejusc Baixada)

Cejusc-JT Baixada Santista: 06 (seis) salas de conciliação

Recursos Humanos:

Ricardo Koga de Oliveira

Juiz do Trabalho Coordenador

Bianca de Lima Barbosa Chohfi Salomão

Assistente Administrativo Chefe

Cejusc-JT Baixada Santista: 08 servidores, incluindo o coordenador.

Total: 08 servidores

Fonte analisada: SIGEP em 17/09/2018
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Equipe CEJUSC BAIXADA SANTISTA
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Magistrados dos CEJUSCS/NUPEMEC-JT2:
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Divisão das Competências territoriais, objetivando viabilizar e facilitar o acesso
ao  Poder  Judiciário  bem  como  conceder  de  forma  mais  ágil,  célere  e  econômica  a
prestação jurisdicional e adequado cumprimento da missão institucional de fomentar a
pacificação social. 

Vejamos:

- Amarelo: CEJUSC BARUERI

- Azul: CEJUSC GUARULHOS

- Verde: CEJUSC ABC

- Cinza: CEJUSC BAIXADA SANTISTA

- Roxo: CEJUSCS de SÃO PAULO (observando-se as competências territoriais dos
fóruns Barra Funda, Zona leste e Zona Sul, que tem os respectivos CEJUSCS).
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Competências dos CEJUSCS e seus respectivos endereços:

Cejusc-JT Sede (av. Marquês de São Vicente, 235 - Barra Funda - São Paulo), para os
feitos que tramitam no Fórum Trabalhista Ruy Barbosa, na capital paulista.

Cejusc-JT Leste (av. Amador Bueno da Veiga, 1888 - Penha - São Paulo), para os feitos
que tramitam no Fórum Trabalhista da Zona Leste, na capital paulista.

Cejusc-JT Sul (av. Guido Caloi,  1000, Santo Amaro - São Paulo), para os feitos que
tramitam no Fórum Trabalhista da Zona Sul, na capital paulista.

Cejusc-JT Baixada Santista (rua José Maria Ruivo, 125, Jd. Casqueiro, Cubatão-SP),
para feitos que tramitam perante as varas de Santos, São Vicente, Cubatão, Guarujá e
Praia Grande.

Cejusc-JT  Guarulhos (av.  Tiradentes,  1125  –  Guarulhos-SP),  para  os  feitos  que
tramitam perante as varas de Arujá, Ferraz de Vasconcelos, Guarulhos, Itaquaquecetuba,
Mogi das Cruzes, Suzano e Poá).

Cejusc-JT ABC (rua Monte Casseros,  259, Centro, Santo André-SP), para feitos que
tramitam perante as Varas do Trabalho de Diadema, Mauá, Ribeirão Pires, Santo André,
São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul.

Cejusc-JT  Barueri (alameda  Araguaia,  2096,  Barueri-SP),  para  os  processos  que
tramitem  perante  as  varas  de  Osasco,  Barueri,  Embu  das  Artes,  Franco  da  Rocha,
Itapecerica  da  Serra,  Cajamar,  Santana  do  Parnaíba,  Itapevi,  Caieiras,  Carapicuíba,
Cotia, Jandira e Taboão da Serra.
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1.5 Atuação conjunta com entidades públicas e privadas 

"Resolução 174/2016 CNJT

"Art. 5º 

(...)

VII - propor ao Tribunal Regional do Trabalho a realização
de convênios e parcerias com entes públicos e privados
para atender os fins desta Resolução;"

 
O Plano Estratégico de Gestão de Conflitos Trabalhistas, bem como o Plano de

Incentivo á Conciliação preconizam a realização de participação dos maiores litigantes,
principalmente, na atuação e consecução de projetos específicos. Assim, várias empresas
que  figuram  como  grandes  litigantes  vem  apresentando  listagens  de  processos  que
pretendem tentativa de conciliação trabalhistas por parte dos CEJUSCs deste Regional.

Como  exemplo  podemos  citar  as  seguintes  empresas  parceiras  na  política
judiciária de tratamento adequado de disputas: Banco Itaú S.A., Banco Santander S.A.,
Telefônica  S.A.  (Grupo Vivo),  Cia  Brasileira  de  Distribuição  -  Grupo  Pão  de  Açúcar),
Carrefour,  Via Varejo S.A,  dentre muitas outras. Essa atuação vem se aprimorando e
apresentando excelentes resultados estatísticos.

Vale frisar, inclusive, que como disseminação da Cultura de paz, vislumbramos a
participação mais ativa de empresas que buscam a solução pacífica de seus conflitos ou
disputas. 

Também, conforme se verá adiante, há projeto de atuação conjunta com outro(s)
Regionais do trabalho objetivando a máxima eficiência na disseminação da Cultura de
Paz.
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Há também parceria com o governo do Estado de São Paulo para a conciliação e
mediação  trabalhista  envolvendo  casos  de  precatórios  judiciais  que  apresentou,  da
mesma forma, grande êxito.

Nota: O Governo do Estado de São Paulo publicou em 04.12.2017, edital de convocação
de credores de Precatórios do Estado de São Paulo, recebendo propostas de acordo para
pagamento pelo regime especial das Emendas Constitucionais 94/2016 e 99/2017, como
disciplinado no Decreto 62.350, de 26.12.2016, regulamentado pela Resolução PGE 13,
de 26.04.2017.

Também,  houve  participação  de  prefeituras  na  atuação  de  negociação  de
precatórios com vistas a acordo.

Da mesma forma, há sindicatos que atuam perante os CEJUSCS com a indicação
de casos em que pretendem uma tentativa de conciliação e mediação.
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1.6 Incentivo do uso e fomento ao Comitê Gestor Regional do PJe

"Resolução 174/2016 CNJT

"Art. 5º 

(...)

IX  –  incentivar  o  uso  e  fomentar  o  Comitê  Gestor
Regional do PJe dos requisitos necessários e regras de
negócio  para  instituição  de  sistema  que  realize  a
conciliação e mediação por meios eletrônicos;"

O NUPEMEC-JT tem aprimorado de forma significativa a sua atuação em meios de
conciliação eletrônica.

Assim,  neste viés  ideológico  normativo,  o  NUPEMEC-JT2 adotou o mecanismo
eletrônico  popular  e  de  fácil  comunicação  denominado  Whatsapp  com o  qual  realiza
conciliações e mediações de forma eletrônica.

Ressalte-se  que,  atualmente,  estão  disponibilizadas  quatro  linhas  (canais)  de
whatsapp cada qual para atender as seguintes Regiões do TRTSP:

 - CEJUSC SEDE - RUY BARBOSA : (11) 9-9729-6332

 - CEJUSC SUL/ABC : (11) 9-8143- 7098

 - CEJUSC LESTE: (11) 9-7110-3438

 - CEJUSC BAIXADA SANTISTA: (11) 9-8143-6756

O TRTSP,  com apoio  do  NUPEMEC-JT2  adotou  também o  sistema JTe  onde
possibilita a consulta do processo e também atividade conciliatória.
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Importante  ressaltar  também que o TRTSP,  juntamente com o NUPEMEC-JT2,
desenvolveu internamente o Portal da Conciliação, já na página principal do TRTSP:
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 Exemplo ilustrativo da página do TRTSP com destaque em amarelo do Portal da
Conciliação.

 Nota: Destacamos a imagem em amarelo apenas para identificar o leitor com maior
rapidez - Na página original não está em amarelo.

Houve, também, outros projetos interessantes como a Conciliação em Bloco via
Google Drive cuja metodologia possibilita a conciliação ao mesmo tempo de inúmeros
processos envolvendo a mesma reclamada e diversos reclamantes patrocinados por um
mesmo advogado.
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2. Dos projetos realizados

2.1 O Plano de Incentivo à Conciliação e Mediação Trabalhista
(Dispute Systems Design - DSD)

Realizados os estudos panorâmicos quanto aos processos em trâmite perante o
TRTSP,  foi  apresentado  o  presente  Design de  Sistema  de  Solução  de  Disputas
consistente em um Plano de Incentivo à Conciliação que trará elementos básicos para a
adequada gestão estratégica de conflitos trabalhistas, que será composto por projetos
específicos, conforme segue:

-  Composição  (projetos  básicos)  -Todos  projetos  abaixo  estão  apresentados  na
forma resumida);

- Projeto:  Meta 07 do Conselho Nacional de Justiça via conciliação (e Meta 10 do CSJT) -
2018 (Maiores litigantes);

- Projeto: Campanha pela conciliação - Listas de Empresas (Incentivo Publicitário);

- Projeto: 2ª Instância;

- Projeto: Semanas de conciliação Bancária - 2018

- Projeto: Semana de Telecomunicação - 2018

- Projeto: Sumaríssimo - 2018;

- Projeto: CEJUSC-JT Itinerante - 2018;

- Projeto: Conciliação Paulista - 2018 (integração TRT-02 e TRT-15).

- Projeto: Recurso de Revista via Conciliação
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- Resultados Estatísticos; 

Cada CEJUSC-JT manterá os dados estatísticos dos projetos realizados, para posterior
reunião dos dados, se for o caso.

- Nota: Todos os projetos poderão sofrer alterações e adaptações para melhor atender
aos objetivos buscados e com adoção de nuances metodológicas  SWOT  e  Balanced
Scorecard (Indicadores Balanceados de Desempenho).
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2.2. Projeto básico 01

PROJETO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO

PROJETO: META 07 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA VIA CONCILIAÇÃO
(e Meta 10 do CSJT)

Exposição de motivos

Nos dias 20 e 21 de novembro de 2017, foi realizado o XI Encontro Nacional do 
Poder Judiciário, quando foram aprovadas as Metas Nacionais para o Judiciário brasileiro 
alcançar em 2018.

 O presente projeto objetiva o adequado cumprimento da META 7 do CNJ, que foi
aprovada com o seguinte teor:

"META  7  –  Priorizar  o  julgamento  dos  processos  dos  maiores
litigantes e dos recursos repetitivos (STJ, TST, Justiça do Trabalho)
· No Superior Tribunal de Justiça: Garantir tempo médio de 180 dias da
afetação  à  publicação  do  acórdão  dos  recursos  repetitivos  de  temas
afetados  a  partir  de  18/03/2016;  e  Julgar,  até  31/12/2018,  70%  do
estoque dos temas afetados até 18/03/2016.
·  No Tribunal  Superior  do  Trabalho:  Identificar  e  reduzir  em 3% o
acervo dos dez maiores litigantes em relação ao ano anterior.
· Na Justiça do Trabalho: Identificar e reduzir em 2% o acervo dos dez
maiores litigantes em relação ao ano anterior."

 Desta forma, entendendo que a conciliação e mediação é indispensável ferramenta
para a adequada Administração da Justiça, apresentamos o presente projeto.

Fase preliminar: Da Identificação dos Maiores Litigantes - TRTSP

 Objetivando a melhoria dos trabalhos do NUPEMEC-JT-2 buscamos identificar não
só os dez maiores litigantes, mas, sim, os 15 maiores litigantes para viabilizar análise
técnica e diretriz das atividades laborais dos CEJUSCs-JT.
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Assim, foi solicitado ao setor de Secretaria de Gestão da Informação, Projetos e
Normas - Coordenadoria de Estatística e Gestão de Indicadores, informações quanto aos
15 maiores litigantes. 

Do Projeto:
META 07 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA VIA CONCILIAÇÃO

(e Meta 10 do CSJT)

Resumo: Trata-se de projeto específico de gestão estratégica no qual canaliza-se
parte dos trabalhos dos CEJUSCs-JT para tentativas de conciliação em processos que
figuram os maiores litigantes do Regional, auxiliando, assim, o cumprimento das Metas 07
do CNJ e 10 do CSJT.

A propósito, citamos o Plano Estratégico da Justiça do Trabalho - CSJT, página 65,
preconiza:

Analisando-se os dados informados, passamos à análise do projeto.
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Metodologia:

A - REUNIÕES PRÉVIAS
Se possível,  realizar  reuniões com diretores ou representantes jurídicos das 10

maiores  reclamadas  (exceto  as  listadas  em  vermelho)  objetivando  a  realização  de
projetos específicos com cada reclamada, podendo realizar-se no CEJUSC-JT Sede, se
for o caso.

 Nestas reuniões serão tratados os seguintes assuntos em pautas:

a) interesse na redução de demandas via conciliação;
b) disponibilidade de apresentar listagem com propostas já pré-definida (valores e
forma de pagamento);
c) disponibilidade de advogados, prepostos e representante jurídico interno com
capacidade maior de alçada de negociação (majoração de propostas).
d) liberações de depósitos recursais e judiciais;
e) anotações em CTPS, entrega de guias FGTS/Seguro desemprego e demais
obrigações de fazer;
f) definição de prazos para apresentação de listagens:
- 1ª instância (competências dos CEJUSCs-JT sede, sul e leste)
- 2ª instância (competências dos CEJUSCs-JT sede, sul e leste) *
- TST (competências dos CEJUSCs-JT sede, sul e leste) *
* Nota: atentar-se a impossibilidade de atendimento PJE 2ª instância e TST.
g) periodicidade dos dos eventos;
h) publicidade dos eventos;

 B - DAS FASES

 Sugere-se que sejam realizados eventos periódicos (tal qual realizado no Projeto
Atento S.A. - 2016), divididos em fases.

Assim,  teríamos,  observado  o  interesse  e  condições  previstos  no  item anterior
"REUNIÕES PRÉVIAS", a seguinte divisão inicial de fases:

FASE 01: Telefônica Brasil S.A. (Vivo)
FASE 02: Itaú Unibanco S.A.
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FASE 03: Atento Brasil S/A
FASE 04: Companhia Brasileira de Distribuição (Grupo Pão de Açúcar)
FASE 05: Banco Santander (Brasil) S.A.

Nota  01: No  que  tange  aos  Bancos  e  financeiras,  sugere-se,  se  possível,  a
realização de rodadas de Semana de Conciliação Bancárias, nos moldes semelhantes ao
que realizado no ano de 2016 e 2017 e empresas de telecomunicações, as Semanas de
conciliação em Telecomunicações, também, realizadas em 2017.

Nota 02: para cada fase ou repetição de fase haverá um subprojeto específico ao
plano de trabalho levado à prática conciliatória.

Nota: 03: Todo o projeto é analisado envolvendo os 15 (quinze) maiores litigantes
a fim de facilitar o cumprimento das Metas nos anos subsequentes.

Abaixo  apresentamos  quadro  informativo  prévio  de  análise,  excluindo  (em
vermelho) as reclamadas sem política de acordo.

Na última coluna, apresentamos os números mínimos de acordo para cumprimento
da META 07 -CNJ.
 
 Acredita-se que com o prosseguimento do presente projeto, alcancemos números
muito mais significativos ao que esperado através da META 07 (2%).

Vejamos a tabela dos 15 (quinze) maiores litigantes do TRTSP:

Po
s.

15 Maiores Litigantes 1º grau - Saldo Conheci-
mento / Dezembro 2017

Saldo
1º

grau

CNPJ
(raiz)

1 Banco Bradesco S.A. 5143
60.746.9

48

2 Telefônica Brasil S.A. (Vivo) 4747
02.558.1

57

3 Itaú Unibanco S.A. 4247
60.701.1

90
4 Atento Brasil S/A 3852 02.879.2
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50

5
Companhia Brasileira de Distribuição (Grupo Pão 
de Açúcar)

3623
47.508.4

11

6 Banco Santander (Brasil) S.A. 3508
90.400.8

88

7
Volkswagen do Brasil Indústria de Veículos Auto-
motores Ltda

3238
59.104.4

22

8
 Estado de São Paulo (SP Gov Gabinete do Gover-
nador)

2512
46.379.4

00

9 Claro S.A. 2441
40.432.5

44

10
Município de São Paulo (Secretaria do Governo 
Municipal)

2439
46.395.0

00

11 Caixa Econômica Federal 2198
00.360.3

05

12 Mercedes-Benz do Brasil Ltda. 1990
59.104.2

73

13
Companhia Paulista de Trens Metropolitanos - 
CPTM

1934
71.832.6

79

14 Via Varejo S/A (Casas Bahia / Ponto Frio) 1802
33.041.2

60

15 Carrefour Comércio e Indústria Ltda 1712
45.543.9

15
Total 45386 "

Fonte: Assessoria Estatística e de Gestão de Indicadores

 Dentre  os  maiores  litigantes  realizamos  estudos  prévios  quanto  a  política  de
acordo, o que direcionará nossos trabalhos para melhor otimização dos recursos.

Vejamos:
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Sem política de acordo.*

Política de acordo variável.

Política de acordo positiva.
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*  Nota: O  Governo  do  Estado  de  São  Paulo  publicou  em  04.12.2017,  edital  de
convocação de credores de Precatórios do Estado de São Paulo, recebendo propostas de
acordo para pagamento pelo regime especial  das Emendas Constitucionais 94/2016 e
99/2017,  como  disciplinado  no  Decreto  62.350,  de  26.12.2016,  regulamentado  pela
Resolução PGE 13, de 26.04.2017.

Neste viés analítico, sugerimos a realização de incentivo à conciliação perante as
seguintes  reclamadas,  observando-se  as  respectivas  fases/posição  no  ranking  dos
maiores litigantes (quantidade de processos):
FASE 01: Telefônica Brasil S.A. (Vivo)
FASE 02: Itaú Unibanco S.A.
FASE 03: Atento Brasil S/A
FASE 04: Companhia Brasileira de Distribuição (Grupo Pão de Açúcar)
FASE 05: Banco Santander (Brasil) S.A.

 A propósito, quanto ao mapeamento e identificação dos maiores litigantes,
faz-se necessária a apresentação do quadro comparativo dos maiores litigantes de 2016
(31/12/2016) e 2017 (31/12/2017), vejamos:

Situação em junho de 2016:
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Situação em 31/12/2016:
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Situação em 31/12/2017 (parâmetros atuais)

Fonte: Assessoria Estatística e de Gestão de Indicadores
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2.3. Projeto básico 02

PROJETO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO

PROJETO: CAMPANHA PELA CONCILIAÇÃO - LISTAS DE EMPRESAS 
(INCENTIVO PUBLICITÁRIO)

Objetivo primário: fomentar a conciliação perante empresas com número elevado
de processos em trâmite (Litigantes em massa); Disseminação da Cultura de Paz.

Benefícios: melhoria ao Acesso ao Judiciário, celeridade processual, melhoria nas
negociações, melhoria quanto ao monitoramento dos resultados e políticas de acordos
referentes às reclamadas participantes, facilitação de desenvolvimento de novos projetos
voltados á conciliação e mediação em massa.

Local: Todos os CEJUSCs-JT (NUPEMEC-JT)

METODOLOGIA

O NUPMEC-JT, fomentará a Cultura da Conciliação em litigantes em massa. O
fomento se dará mediante notícia pública do projeto nas seguintes mídias:

-  Cartazes  incentivando  a  inscrição  de  listagens  de  processos
envolvendo uma mesma empresa (litigante em massa) -  Locais de
afixação:  CEJUSCs-JT,  elevadores,  etc  (conforme  orientações  do
SECOM);

- Notícia no site;

Todas  as  listagens  serão  inscritas  por  e-mail  direcionado  a  cada  CEJUSC-JT
(neste  caso,  constará  orientações informando  a  competência  de  cada CEJUSC-JT,  o
respectivo e-mail, e a necessidade de envio de listagens separadas).

Em todas as listagens deverão constar os dados do advogado subscritor, e planilha
Excel constando a numeração completa dos processos e a fase processual em que se
encontre.
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Os  CEJUSCs-JT  poderão  triá-los  e  solicitá-los,  designando,  preferencialmente,
data específica para o cumprimento do projeto relacionado a cada listagem enviada.

Os resultados estatísticos poderão seguir os parâmetros do modelo anexo a fim de
possibilitar a reunião dos dados ao final dos trabalhos.

Período do projeto: 10/05/2018 a 19/12/2018.
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2.4. Projeto básico 03

PROJETO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO

PROJETO: Projeto 2ª Instância.

Objetivo primário: fomentar  a  conciliação em processos em trâmite  perante  a
segunda instância; Disseminação da Cultura de Paz.

Benefícios: melhoria ao Acesso ao Judiciário, celeridade processual, tratamento
adequado dos conflitos pós sentença via conciliação.

Local: Todos os CEJUSCs-JT (NUPEMEC-JT)

METODOLOGIA

Atendimento pelos CEJUSCs-JT em pautas específicas, prioritárias e aglutinadas
em determinadas salas de conciliação e datas previamente estipuladas.

Os CEJUSCs-JT identificarão os processos em trâmite perante a segunda instância
do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, possibilitando a sua efetiva triagem e
conseguente solicitação e inclusão em pauta.

As  atividades  conciliatórias  poderão  ser  voltadas  aos  gabinetes  especialmente
selecionados  (maior  número  de  demandas)  e  que  pretendam  atendimento  prioritário
contribuindo para a solução dos conflitos,  contribuindo, assim, com o cumprimento da
Meta 04 do CSJT. Ademais, citamos o Plano Estratégico da Justiça do Trabalho, CSJT,
páginas 44 e 45:
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Assim, os CEJUSCs-JT atuarão colaborativamente com os gabinetes e secretarias
de Turma do Regional, possibilitando melhores resultados, via conciliação e mediação,
podendo os CEJUSCs-JT realizarem incentivos aos gabinetes e Turmas a fim de que
sejam atingidos os objetivos de pacificação social.

Observando-se  o  panorama  do  Regional,  em  31/01/2018,  apuramos  7.355
processos em segunda instância.

Período do projeto: 10/05/2018 a 19/12/2018, prorrogável.
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2.5. Projeto básico 04

PROJETO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO

PROJETO: Semana de Conciliação em Telecomunicações - 2018

Objetivo primário: Disseminação da Cultura de Paz. 

Objetivos secundários; pacificação social,  redução de demandas,  arrecadação
tributária reflexa, cumprimento de Metas CNJ e CSJT, celeridade e economia processual
e bem-estar social, dentre outros.

Benefícios: melhoria ao Acesso ao Judiciário, celeridade processual, tratamento
adequado dos conflitos selecionados por nichos de categoria de trabalhadores..

Local: Todos os CEJUSCs-JT (NUPEMEC-JT)

Extensível aos trabalhadores de telemarketing e teleatendimento.

METODOLOGIA

1 - REUNIÕES PRÉVIAS

Se possível, realizar reuniões com diretores ou representantes jurídicos de 
reclamadas interessadas em participarem do projeto.

 Nestas reuniões serão tratados os seguintes assuntos em pautas:

a) interesse na redução de demandas via conciliação;
b) disponibilidade de apresentar listagem com propostas já pré-definida (valores e
forma de pagamento);
c) disponibilidade de advogados, prepostos e representante jurídico interno com
capacidade maior de alçada de negociação (majoração de propostas).
d) liberações de depósitos recursais e judiciais;
e) anotações em CTPS, entrega de guias FGTS/Seguro desemprego e demais
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obrigações de fazer;
f) definição de prazos para apresentação de listagens:
- 1ª instância (competências dos CEJUSCs sede, sul e leste)
- 2ª instância (competências dos CEJUSCs sede, sul e leste) *
- TST (competências dos CEJUSCs sede, sul e leste) *
* Nota: atentar-se a impossibilidade de atendimento PJE 2ª instância e TST.
g) periodicidade dos eventos;
h) publicidade dos eventos;

 2 - Da divisão temporal dos eventos

Sugere-se a realização periódica do evento ao menos semestralmente, podendo
haver sua inclusão em Semanas de Conciliação CNJ e CSJT.

Dentre os 10 (dez) maiores litigantes em 31/12/2017, podemos notar que:

Reclamada: Quantidade de
processos

Posição entre os maiores litigantes:

Telefônica
S.A.

4.747 2º

Atento S.A. 3.852 4º

Claro S.A. 2.441 9º

Outras 24.710 -

Assim, as reclamadas do setor de telecomunicações atingem, juntas, 30.88% do
total de processos dos 10 (dez) maiores litigantes do Regional, trazendo importância de
análise quanto a este setor.
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Visão gráfica:

Período do projeto: 2018 - repetível para exercícios posteriores conforme a necessidade.
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2.6. Projeto básico 05

PROJETO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO

PROJETO: Semanas de conciliação Bancária - 2018

Objetivo primário: Disseminação da Cultura de Paz. 

Objetivos secundários; pacificação social,  redução de demandas,  arrecadação
tributária reflexa, cumprimento de Metas CNJ e CSJT, celeridade e economia processual
e bem-estar social, dentre outros.

Benefícios: melhoria ao Acesso ao Judiciário, celeridade processual, tratamento
adequado dos conflitos selecionados por nichos de categoria de trabalhadores.

Local: Todos os CEJUSCs-JT (NUPEMEC-JT)

Extensível aos trabalhadores de financeiras.

METODOLOGIA

A) REUNIÕES PRÉVIAS

Se possível, realizar reuniões com diretores ou representantes jurídicos de 
reclamadas interessadas em participarem do projeto.

 Nestas reuniões serão tratados os seguintes assuntos em pautas:

a) interesse na redução de demandas via conciliação;
b) disponibilidade de apresentar listagem com propostas já pré-definida (valores e
forma de pagamento);
c) disponibilidade de advogados, prepostos e representante jurídico interno com
capacidade maior de alçada de negociação (majoração de propostas).
d) liberações de depósitos recursais e judiciais;
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e) anotações em CTPS, entrega de guias FGTS/Seguro desemprego e demais
obrigações de fazer;
f) definição de prazos para apresentação de listagens:
- 1ª instância (competências dos CEJUSCs-JT sede, sul e leste)
- 2ª instância (competências dos CEJUSCs-JT sede, sul e leste) *
- TST (competências dos CEJUSCs-JT sede, sul e leste) *
* Nota: atentar-se a impossibilidade de atendimento PJE 2ª instância e TST.
g) periodicidade dos eventos;
h) publicidade dos eventos;

 B) Da divisão temporal dos eventos

Sugere-se a realização periódica do evento ao menos semestralmente, podendo
haver sua inclusão em Semanas de Conciliação CNJ e CSJT.

Dentre os 11 (onze) maiores litigantes em 31/12/2017, podemos notar que:

Reclamada: Quantidade de
processos

Posição entre os maiores litigantes:

Bradesco S.A. 5143 1ª

Itaú S.A 4.247 3ª

Santander
S.A.

3.508 6ª

CEF 2.198 11ª

Outras 37.948 -

Nesta análise, consideramos até o 11º maior litigante, para incluir a CEF.

Assim,  as  reclamadas  do  setor  bancário/financeiro  atingem,  juntas  (em
31/12/2017),  15.096  processos,  representando  39.78% do  total  de  processos  dos  11
(onze) maiores litigantes do Regional (37.948), trazendo importância de análise quanto a
este setor.
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Visão gráfica:

Período  do  projeto:  2018 -  repetível  para  exercícios  posteriores  conforme  a
necessidade.
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2.7. Projeto básico 06

PROJETO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO

PROJETO: Sumaríssimo - 2018

Objetivo primário: Disseminação da Cultura de Paz. 

Objetivos secundários; pacificação social,  redução de demandas,  arrecadação
tributária reflexa, cumprimento de Metas CNJ e CSJT, celeridade e economia processual
e bem-estar social, dentre outros.

Benefícios: melhoria ao Acesso ao Judiciário, celeridade processual, tratamento
adequado dos conflitos selecionados por nichos de rito processual.

Local: Todos os CEJUSCs-JT (NUPEMEC-JT)

METODOLOGIA

1 - Identificação

Identificação de varas do trabalho que tenham interesse para atuação conjunta aos
CEJUSCs-JT para encaminhamento de processos em trâmite sob o rito sumaríssimo.

Identificação de processos passíveis de inclusão no projeto, tendo como principal 
análise as datas de audiências designadas nas varas de origem.

Identificação de potencial conciliatório.

 2 - Da divisão temporal dos eventos

Projeto de execução constante por parte dos CEJUSCs-JT, com fomento a MAIOR
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participação das varas de origem.

3 - Da necessidade do projeto

Após análise estatística, observamos que há excelente nicho conciliatório em 
processos que tramitam sob o rito sumaríssimo.

Ressaltamos que os processos sob o rito sumaríssimo compõe cerca de 22.857 
processos em trâmite até 31/12/2017, representando 8.16% do total de processos 
distribuídos no período ainda em tramitação.

Todavia, o potencial conciliatório neste rito processual é flagrantemente melhor 
identificado que os processos dos demais ritos contenciosos.
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     Visão gráfica:
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2.8. Projeto básico 07

PROJETO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO

PROJETO: CEJUSC-JT Itinerante - 2018

Objetivo primário: Disseminação da Cultura de Paz. 

Objetivos secundários; pacificação social,  redução de demandas,  arrecadação
tributária reflexa, cumprimento de Metas CNJ e CSJT, celeridade e economia processual
e bem-estar social, dentre outros.

Benefícios: melhoria ao Acesso ao Judiciário, exercício da cidadania, celeridade
processual, tratamento adequado dos conflitos, facilitando o acesso ao Poder Judiciário e
o o exercício da cidadania.

Local: Todos os CEJUSCs-JT (NUPEMEC-JT)

METODOLOGIA

1 - Seguiremos os padrões já adotados em razão da eficácia e sucesso do projeto.

PROJETO: CONCILIAÇÃO ITINERANTE

RESUMO: Trata-se de projeto inovador voltado à atividade judicial conciliatória de forma
itinerante,  durante uma semana e com frequência mensal.  A divisão se dá em fases
mensais,  sendo realizada instalação e  atuação de Centros  Judiciários  de Solução de
Conflitos - CEJUSC - JT em cada Fórum Trabalhista pertencente ao Tribunal Regional do
Trabalho da 2ª Região. 

FINALIDADE: Como  finalidade  primordial,  busca  o  presente  projeto,  a  disseminação
efetiva da Cultura de Paz (UNESCO) como mecanismo de Administração da Justiça,
levando a atuação conciliatória específica do Poder Judiciário do Trabalho à comarca
onde  se  localizam  os  jurisdicionados  buscando-se  a  melhoria  da  atuação  do  poder
Judiciário. Cumprido este objetivo tem-se os benefícios abaixo descritos.
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BENEFÍCIOS: Pacificação  social,  tratamento  humanizado  dos  conflitos  e  relações
processuais  trabalhistas,  redução  de  demandas,  redução  de  custo  orçamentário  -
custo/demanda  (CNJ),  celeridade  e  economia  processual,  melhoria  no  atendimento
judicial,  efetividade das  decisões jurisdicionais  e  bem-estar  social,  tudo sob  a  luz  do
princípio da dignidade da pessoa humana.

METODOLOGIA GERAL: O projeto será dividido em fases. Previamente a escolha de
cada fase, será realizado estudo temático envolvendo vários setores do Regional: Núcleo
Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos Trabalhistas (NUPEMEC-
JT),  Centros  Judiciários  de  Solução  de  Conflitos  Trabalhistas  (CEJUSC-JT),
Coordenadoria  de  Infraestrutura  Predial,  engenharia,  Secretaria  de  Tecnologia  da
Informação, suporte em Tecnologia da Informação e Segurança Institucional e transporte,
bem como Secretaria de Comunicação Institucional.
A atuação destes setores continuam desde a análise prévia de escolha do Fórum a ser
atendido pelo projeto, até após a execução do mesmo.
A gestão do projeto fica  a cargo do NUPEMEC através da coordenadora  geral,  Dra.
Cândida Alves Leão.

ANALISES ESPECÍFICAS:  Para o gerenciamento de riscos do projeto são considerados
estudos estatísticos, gerenciamento de recursos humanos (conciliadores) e específicos
quanto a engenharia, Tecnologia da Informação e informática, segurança institucional e
segurança. 

EXPECTATIVAS:  Disseminação da Cultura de Paz. 

RESULTADOS ESPERADOS:  Pacificação social, tratamento humanizado dos conflitos e
relações  processuais  trabalhistas  com  máxima  satisfação  dos  usuários,  eficiência  do
poder Judiciário, redução de demandas, redução de custo orçamentário - custo/demanda
(CNJ), celeridade e economia processual, melhoria no atendimento judicial, efetividade
das decisões jurisdicionais e bem-estar social

ANÁLISES DE MELHORIA: A cada realização do projeto haverá análise de possibilidade
de melhorias e realização de subprojetos incorporados ao projeto principal.

GESTÃO DE PROJETO: 
Será pautada a gestão do projeto mediante a aplicação de conhecimentos, expertises,
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habilidades e técnicas para administração gerencial de Recursos Humanos, Materiais e
Imateriais, notadamente para iniciar, planejar, executar, controlar e encerrar as atividades
que visam atingir as necessidades ou expectativas das partes envolvidas.

ANÁLISE DE RISCOS e DIFICULDADES:  Durante  todas as  fases do projeto haverá
constante análises de riscos e dificuldades, inclusive relativas a acessibilidade integral.

FERRAMENTAS  DE  APOIO:  Além  dos  Recursos  Humanos  serão  utilizadas  várias
ferramentas  de  apoio:  sistemas  de  softwares  especiais  do  Regional,  sistemas  PJE,
equipamentos de informática  e  predial,  sistemas de logística/transporte,  dentre  outros
específicos (setor de infraestrutura predial, engenharia, secretarias judiciais envolvidas,
etc).

EXTENSÃO DO PROJETO: O projeto busca atender com dignidade e máximo alcance
social  os  jurisdicionados  de  todos  os  Fóruns  pertencentes  ao  Tribunal  Regional  do
Trabalho  trazendo  publicidade  e  disseminação  das  atividades  judiciais  em  busca
dapacificação  social  e  modernização  da  Justiça  como  um  todo  diante  da  elevada
potencialidade  de  replicabilidade  e  exportabilidade em  qualquer  esfera  do  Poder
Judiciário,  Tribunal  Federal,  Estadual  ou  mesmo  em  outro  Regional  Especializado
contribuindo claramente para uma Justiça mais moderna e eficiente.

A  DESBUROCRATIZAÇÃO:  A  prestação  dos  serviços  de  conciliação  e  mediação
trabalhistas apresentam-se de forma absolutamente desburocratizadas, garantindo-se e
primorando o princípio da validação, garantindo-se voz ativa às partes envolvidas e a
busca incansável pela Paz e bem-estar social com foco no desenvolvimento econômico
sustentável.

Síntese da prática: 

1. período de atividade da prática e os principais objetivos; Janeiro de 2017 até a
presente data (projeto contínuo); principais objetivos: Como finalidade primordial, busca
o  presente  projeto,  a  disseminação  efetiva  da  Cultura  da  Paz  (UNESCO)  como
mecanismo de Administração da Justiça, levando a atuação conciliatória específica do
Poder Judiciário do Trabalho à comarca onde se localizam os jurisdicionados buscando-
se a melhoria da atuação do poder Judiciário com eficaz acesso ao Poder Judiciário e
efetivo exercício da cidadania com máxima humanização das relações processuais.
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2. principal inovação da prática;  Os CEJUSCs-JT foram previstos nacionalmente no
âmbito da Justiça do Trabalho através da resolução 174/2016 - CSJT. Estes CEJUSCs-JT
são, em regra, fixos. Todavia, o Tribunal Regional do Trabalho trouxe notória inovação eis
que,  com  o  projeto  vertente,  desenvolveu  tecnicidade  e  know  how de  CEJUSC-JT
ITINERANTE  possibilitando  o  atendimento  localizado  na  comarca  onde  conflito  está
instalado viabilizando a disseminação da Cultura da Paz e pacificação social.
O presente  projeto é  plenamente replicável  a  todas as Justiças,  notadamente á
Justiça Federal.

3. recursos e instrumentos utilizados; Para a execução do projeto, que já se encontra
na  fase  X  (em  abril/2018),  foram  utilizados  os  seguintes  colaboradores:  01
Desembargadora  Federal  do  Trabalho  (autora);  01  Magistrada  Auxiliar  da  Vice
presidência;  03  Magistrados  Federais  do  Trabalho  (atuantes  no  CEJUSC-JT  Sede  e
Leste);  01  servidor  conciliador/coordenador  do  CEJUSC-JT  SEDE/NUPEMEC-JT2;  01
servidora  assessora  da  Vice-Presidência  Administrativa;  20  conciliadores,  equipe  de
engenharia e suporte de informática e infraestrutura.
Além dos Recursos Humanos serão utilizadas várias ferramentas de apoio: sistemas de
softwares especiais do Regional, sistemas PJE, equipamentos de informática e predial,
sistemas de logística/transporte, dentre outros específicos (setor de infraestrutura predial,
engenharia, secretarias judiciais envolvidas, etc).

4.  houve  parceria  como  alguma  instituição  ou  entidade;  As  parcerias  realizadas
abrangeram juízes e diretores de varas do trabalho atendidas, bem como empresas e
escritórios de advocacia que tenham interesse em conciliar seus processos trabalhistas.

5. valores gastos para a implantação da prática; Não houve orçamento extraordinário.

6.  houve  propagação  da  prática  para  outra  unidade  ou  setor  do  judiciário;
Internamente estendeu-se ao CEJUSC-JT Leste, que passou a atuar também de forma
itinerante,  sem  prejuízo  das  atividades  normais  do  setor,  demonstrando  perfeita
replicabilidade. em ato contínuo, próxima(s) fases estenderá ao CEJUSC-JT Sul.

7. a prática contribuiu para o aperfeiçoamento da justiça; O projeto, considerado de
grande porte, atingiu a sua 10ª Fase, trazendo notórios benefícios e aperfeiçoamento na
Gestão Estratégica de Conflitos Trabalhistas obtendo resultados como:

Pacificação  social,  tratamento  humanizado  dos  conflitos  e  relações  processuais

64



trabalhistas com máxima satisfação dos usuários, eficiência do poder Judiciário, redução
de  demandas,  redução  de  custo  orçamentário  -  custo/demanda  (CNJ),  celeridade  e
economia  processual,  melhoria  no  atendimento  judicial,  efetividade  das  decisões
jurisdicionais e bem-estar social. Esta humanização decorre da Política Judiciária Interna
de Tratamento Adequados de Disputas adotadas pelo Tribunal Regional da 2ª Região que
prioriza  a  conciliação  realizada  por  conciliadores  formados  pela  Escola  Judicial  do
Tribunal Regional do Trabalho - EJUD2 e busca atender aos jurisdicionados de forma
desburocratizada  e  profissional.  Isso  impactou  de  forma  positiva  na  metodologia
estratégia de Gestão Pública, inicialmente como experimento e, em seguida, como efetiva
Política Judiciária de Tratamento de Disputas. A satisfação pública tem sido notória a
cada evento.
O  maior  valor  defendido  pelo  projeto  é  a  efetividade  da  pacificação  social  e  a
democratização dos direitos humanos. 

Links de vídeos relacionados a prática:

Vídeos institucionais:

Vídeo explicativo inicial:

https://youtu.be/6ayrhbMiWVg 

Outros vídeos institucionais: 

https://www.youtube.com/watch?v=6ayrhbMiWVg

https://www.youtube.com/watch?v=gvZXcuPZIAM

https://youtu.be/vNf24KRnZqk

https://youtu.be/IrBHgFWwKjM

https://youtu.be/wL9PeN33nyQ

https://youtu.be/ZwyBwxl1udA
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Elogio e destaque correicional - TST:

https://www.youtube.com/watch?v=rN7ThVPrTw0

Notícias institucionais:

http://www.trtsp.jus.br/indice-de-noticias-ultimas-noticias/20858-trt-2-inaugura-projeto-
conciliacao-itinerante-em-barueri

http://www.trtsp.jus.br/indice-noticias-em-destaque/20872-eventos-sobre-conciliacao-
marcam-a-proxima-semana-do-trt-da-2-regiao

http://www.trtsp.jus.br/indice-noticias-em-destaque/20875-barueri-da-inicio-a-fase-1-do-
projeto-de-conciliacao-itinerante-do-trt-da-2-regiao

http://www.trtsp.jus.br/indice-noticias-em-destaque/20883-dois-importantes-eventos-
voltados-a-conciliacao-sao-tema-do-novo-episodio-da-serie-acordar

http://www.trtsp.jus.br/indice-noticias-em-destaque/20887-semana-de-conciliacao-
itinerante-fase-2-sera-na-vara-do-trabalho-de-aruja

http://www.trtsp.jus.br/indice-noticias-em-destaque/20904-trt-em-foco-traz-os-assuntos-
que-foram-destaque-em-fevereiro-no-tribunal

http://www.trtsp.jus.br/indice-noticias-em-destaque/20987-fase-3-do-projeto-de-
conciliacao-itinerante-sera-em-maua

http://www.trtsp.jus.br/indice-noticias-em-destaque/20991-veja-os-destaques-do-mes-de-
marco-no-trt-2

http://www.trtsp.jus.br/indice-noticias-em-destaque/21059-acordos-chegam-a-50-dos-
casos-na-semana-de-conciliacao-itinerante-em-maua

http://www.trtsp.jus.br/indice-de-noticias-ultimas-noticias/21105-confira-os-destaques-do-
mes-de-maio-no-trt-em-foco
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http://www.trtsp.jus.br/indice-noticias-em-destaque/21107-trt-2-fecha-quase-4-mil-acordos-
durante-a-3-semana-nacional-da-conciliacao-trabalhista

http://www.trtsp.jus.br/indice-noticias-em-destaque/21108-quinta-fase-da-semana-de-
conciliacao-itinerante-sera-em-cubatao

http://www.trtsp.jus.br/indice-noticias-em-destaque/21163-nupemec-2-divulga-dados-
sobre-o-projeto-conciliacao-itinerante

http://www.trtsp.jus.br/indice-noticias-em-destaque/21202-trt-2-realiza-semana-de-
conciliacao-itinerante-em-2-grau
http://www.trtsp.jus.br/indice-noticias-em-destaque/21208-trt-em-foco-veja-os-destaques-
de-julho

http://www.trtsp.jus.br/indice-noticias-em-destaque/21296-proxima-fase-do-projeto-de-
conciliacao-itinerante-sera-no-forum-de-taboao-da-serra

http://www.trtsp.jus.br/indice-noticias-em-destaque/21345-trt-2-inaugura-cejusc-jt-abc-no-
proximo-dia-6-11

http://www.trtsp.jus.br/indice-noticias-em-destaque/21416-inscricoes-para-a-semana-da-
conciliacao-itinerante-comecam-em-janeiro

http://www.trtsp.jus.br/indice-noticias-em-destaque/21433-inscricoes-para-a-semana-da-
conciliacao-itinerante-comecam-na-proxima-semana

http://www.trtsp.jus.br/indice-noticias-em-destaque/21446-inscricoes-para-a-proxima-
semana-da-conciliacao-itinerante-terminam-nesta-segunda

http://www.trtsp.jus.br/indice-noticias-em-destaque/21485-nova-oportunidade-para-
participar-da-semana-de-conciliacao-itinerante-de-barueri

http://www.trtsp.jus.br/indice-noticias-em-destaque/21503-inscricoes-para-semana-de-
conciliacao-itinerante-de-barueri-vao-ate-esta-sexta

http://www.trtsp.jus.br/indice-noticias-em-destaque/21515-proxima-edicao-da-conciliacao-
itinerante-sera-em-guarulhos
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http://www.trtsp.jus.br/indice-noticias-em-destaque/21594-iniciada-a-semana-da-
conciliacao-itinerante-em-guarulhos

http://www.trtsp.jus.br/indice-noticias-em-destaque/21874-tribunal-do-trabalho-de-sao-
paulo-aumentou-em-10-indice-de-conciliacao-em-2017

https://intranet.trtsp.jus.br/por-dentro-do-trt/eventos/evento/65/-/8-semana-da-execucao-
de-17-a-21-de-setembro

Elogio e destaque correicional - TST:

http://www.trtsp.jus.br/indice-noticias-em-destaque/21283-na-ata-de-correicao-corregedor-
geral-destaca-numero-de-conciliacoes-realizadas-no-trt-2

Algumas fotos constantes nas notícias (Fonte: notícias do site www.trtsp.jus.br):

Fase 01 - Itinerante Barueri (foto acima).
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Itinerante Santos (foto Acima).
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Fase 10 - Guarulhos (foto acima).

Equipe dos CEJUSCs-JT2 reunidas na inauguração do CEJUSC BARUERI.
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FASE 01

BARUERI

1.a. FASE: BARUERI

METODOLOGIA BÁSICA DE TRABALHO

1 - DIVISÃO DOS TRABALHOS:

Coordenadora Geral: Dra. Cândida Alves Leão (Vice Presidente do E. TRTSP)
Magistrados Designados: Dr. Diogo de Lima Cornacchione e Dr. Mateus Hassen de Jesus
Assistente Administrativo Chefe: Luiz Antonio Loureiro Travain

1.A. VT DE BARUERI:
Responsável: SALA 01
Codificação Intranet, SAP e PJE para BARUERI: MESA 1
Conciliador designado: ALEXANDRE

2.A. VT DE BARUERI:
Responsável: SALA 02
Codificação Intranet, SAP e PJE para BARUERI: MESA 2
Conciliador designado: LAÍS

3.A. VT DE BARUERI:
Responsável: SALA 03
Codificação Intranet, SAP e PJE para BARUERI: MESA 3
Conciliador designado: ROBERTO

4.A. VT DE BARUERI:
Responsável: SALA 04
Codificação Intranet, SAP e PJE para BARUERI: MESA 4
Conciliador designado: WILLIAM
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5.A. VT DE BARUERI:
Responsável: SALA 07
Codificação Intranet, SAP e PJE para BARUERI: MESA 5
Conciliador designado: IVE

MESA 06:
RESPONSÁVEL: SALA 09
Codificação Intranet, SAP e PJE para BARUERI: MESA 6
CONCILIADOR: MARCELO PIMENTEL
MESA SUPORTE: Diego (sala 10)
(Nota importante: Nomes de conciliadores designados passíveis de alteração conforme a
necessidade de serviços ou melhoria da Unidade)

2 -METODOLOGIA

As mesas responsáveis deverão triar, solicitar apenas PJE* e pautar os processos físicos
e PJE disponibilizados ao CEJUSC SEDE.
(*Houve  a  solicitação  à  vara  de  origem  para  o  adequado  envio  de  PJEs  ao  Posto
Avançado, caso necessário deverá a mesa responsável reforçar a solicitação para melhor
atender aos jurisdicionados.)

Os processos físicos serão pautados sem os autos, eis que estes estarão em Barueri
aguardando realização de audiência ) - Logística realizada com os diretores locais das
Varas atendidas).

3 - AGENDAMENTOS:

DATAS: 13 A 17 DE FEVEREIRO/2017
LOCAL: 4.O ANDAR DO FÓRUM TRABALHISTA DE BARUERI
Horários: 13hs às 17
20 em 20 min.
Horário de almoço: 11 às 12hs.
Saída às 12h10min.
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HORÁRIOS de sessão de conciliação: 13hs às 17hs.
QUANTIDADE DIÁRIA por mesa: 13 sessões
QUANTIDADE DIÁRIA TOTAL: 78 sessões
QUANTIDADE TOTAL DA FASE 01: 390 sessões
SISTEMAS DE INFORMÁTICA: Ok
IMPORTANTE: MESAS DE 01 A 06 DE BARUERI:

MESA 01 MESA 02 MESA 03 MESA 04 MESA 05 MESA 06

13/02/2017 PJE/físicos PJE/físicos PJE/físicos PJE/físicos PJE/físicos 1ª  VT
Barueri
(PJE/físicos
)

14/02/2017 PJE/físicos PJE/físicos PJE/físicos PJE/físicos PJE/físicos 2ª  VT
Barueri
(PJE/físicos
)

15/02/2017 PJE/físicos PJE/físicos PJE/físicos PJE/físicos PJE/físicos 3ª  VT
Barueri
(PJE/físicos
)

16/02/2017 PJE/físicos PJE/físicos PJE/físicos PJE/físicos PJE/físicos 4ª  VT
Barueri
(PJE/físicos
)

17/02/2017 PJE/físicos PJE/físicos PJE/físicos PJE/físicos PJE/físicos 5ª  VT
Barueri
(PJE/físicos
)

4 - Expectativas (total de acordos):
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Percentual Classificação

20% a 22% Razoável

25% Esperado

30% ou acima Superávit

5 - Estatística: 

Documento anexo 01.

6 - Estatística Gráfica:
Dispensada.

7 - Elementos de consideração (Gerenciamento BPM):

Durante a execução foram observados as seguintes:

a) dificuldades (já retificadas para a fase 02):

- falta de informações por parte de alguns servidores de Barueri (necessidade de maior 
participação dos servidores das varas participantes;
- garantia de prazo para as partes indicarem processos para conciliação;
- melhoria na seleção/indicação de processos ex officio, atentando-se a Política de acordo
e a sua mantença durante o período previsto para a realização das audiências.
- prazo exíguo entre o recebimento da notificação e o dia da sessão de conciliação.

b) Benefícios:

- quantidade de acordos e valores dentro do esperado/previsto.
- aproximação do poder Judiciário aos jurisdicionados (índice de presença bastante 
elevado);
- sistemas eletrônicos e infra estrutura muito adequada, elogiável.
- serviço de transporte excelente.
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8 - Considerações especiais:

Não há necessidade de outras considerações específicas.

09 - Do transporte:

Sugestão por economicidade: Utilitário/Minibus.
Utilizado: Minibus.

10 - Do estudo de engenharia

Após estudos aprofundados envolvendo os setores de infraestrutura e engenharia,
foi aprovado o seguinte croqui:
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FASE 02

ARUJÁ

PROJETO: CONCILIAÇÃO ITINERANTE
2.a. FASE: ARUJA

METODOLOGIA BÁSICA DE TRABALHO

1 - DIVISÃO DOS TRABALHOS:

Coordenadora Geral: Dra. Cândida Alves Leão (Vice Presidente do E. TRTSP)
Magistrados Designados: Dr. Diogo de Lima Cornacchione e Dr. Mateus Hassen de Jesus
Assistente Administrativo Chefe: Luiz Antonio Loureiro Travain

VARA ÚNICA DE ARUJÁ
Responsáveis: 

SALA 05
Codificação Intranet, SAP para ARUJÁ: MESA  01 (codificação PJE - 21)
CONCILIADOR DESIGNADO: WILLIAM

SALA 06
Codificação Intranet, SAP para ARUJÁ: MESA  02 (codificação PJE - 22)
CONCILIADOR DESIGNADO: RENATA ou Wagner
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SALA 08
Codificação Intranet, SAP para ARUJÁ: MESA  03 (codificação PJE - 23)
CONCILIADOR DESIGNADO: JÚLIO ou Gisele

SALA 10 (apenas dia 17/03/2017)
Codificação Intranet, SAP para ARUJÁ: MESA 04 (codificação PJE - 24)
CONCILIADOR DESIGNADO: DIEGO ou César

MESA SUPORTE: 09 - MARCELO P.

(Nota importante: Nomes de conciliadores designados passíveis de alteração conforme a necessidade de 
serviços ou melhoria da Unidade)

2 -METODOLOGIA

As mesas responsáveis deverão triar, solicitar e pautar nesta fase 02 apenas PJE ARUJÁ.
 
(*Houve a solicitação de envio de PJEs ao Posto Avançado, caso necessário deverá a 
mesa responsável reforçar a solicitação.)

3 - AGENDAMENTOS:

DATAS:  14 A 17 DE MARÇO/2017
LOCAL: Fórum Trabalhista de Arujá
Horários: 13hs às 17hs
20 em 20 min.
Horário de almoço: 11 às 12hs.
Saída às 12h10min.
HORÁRIOS de sessão de conciliação: 13hs às 17:00hs.
QUANTIDADE DIÁRIA por mesa: 13 sessões
QUANTIDADE DIÁRIA TOTAL:   39 sessões (exceto sexta-feira: 52)
QUANTIDADE TOTAL DA FASE 02: 169 sessões
SISTEMAS DE INFORMÁTICA: OK
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IMPORTANTE: MESAS DE 01 A 04 DE ARUJÁ:

MESA 01 MESA 02 MESA 03 MESA 4

14/03/17 PJE PJE PJE sem pauta

15/03/17 PJE PJE PJE sem pauta

16/03/17 PJE PJE PJE sem pauta

17/03/17 PJE PJE PJE PJE

4 - Expectativas (total de acordos):

Percentual Classificação TOTAL DE ACORDOS

20% a 24% Razoável 34/40

25% Esperado 42

30% ou acima Superávit + 

5 - Estatística: 
Documento anexo 02.

6 - Estatística Gráfica:
Dispensada.

7 - Elementos de consideração (Gerenciamento BPM): 
Dificuldades encontradas e relatadas no projeto Fase 01 solucionadas. Não identificada

outras dificuldades específicas nesta fase 02.
Gerenciamento e execução adequado e absolutamente dentro do esperado.

8 - Considerações especiais: 
Não há considerações especiais a relatar.

09 - Do transporte:

Sugestão por economicidade: Utilitário/Minibus.
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10 - Do estudo de engenharia

Após estudo analítico, foi aprovado o seguinte croqui (Além da utilização de sala de
conciliação já existente no Fórum):
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FASE 03

MAUÁ

PROJETO: CONCILIAÇÃO ITINERANTE
FASE 03: MAUÁ

CONSIDERAÇÕES INICIAIS

1. MELHORIA NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL

No intuito de dar cumprimento do Mapa Estratégico do CNJ, notadamente quanto aos
aspectos de eficiência operacional, acesso ao Sistema de Justiça, Responsabilidade

Social e Atuação Institucional.

2. IMPACTO SOCIO-ECONÔMICO

Diante da crise econômica por que assola o país, o projeto se apresenta como importante
ferramenta para a efetividade da prestação jurisdicional, garantindo, de um lado, a

distribuição de renda e, de outro, contribuindo com a restabilização econômica.
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3. OBJETIVOS ESPECIAIS

- Atendimento ao cidadão por meio de sessões de conciliação e mediação realizadas de
forma itinerante;

- Facilidade de acesso ao Poder Judiciário;
- Disseminação da cultura da paz;
- Eficiência do Poder Judiciário;

- Incentivo à cidadania;
- Celeridade processual;

- Redução do número de demandas;
- Economia orçamentária (custo/demanda)

- Arrecadação tributária reflexa;

OPERACIONALIZAÇÃO

1.  DIVISÃO DOS TRABALHOS 

Juízes responsáveis: Diogo de Lima CornacchionI e Mateus Hassen Jesus

1ª VT de MAUÁ:
Responsável: SALA 01 -NATALY e JANAÍNA

Codificação Intranet, SAP e PJE para Mauá: MESA 1 (PJE: sala 21)
Conciliador designado:  WILLIAM

2ª VT de MAUÁ: CAPELLA
Responsável: SALA 02

Codificação Intranet, SAP e PJE para BARUERI: MESA 2 (PJE: sala 22)
Conciliador designado: CAPELLA

3ª VT de MAUÁ: RENATA E WAGNER
Responsável: SALA 03

Codificação Intranet, SAP e PJE para BARUERI: MESA 3 (PJE: sala 23)
Conciliador designado: RENATA

MESA SUPORTE: DIEGO
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Obs.: designação de conciliadores passível de alteração conforme a necessidade de
serviços ou melhoria da Unidade.

2. METODOLOGIA

As mesas responsáveis deverão triar, solicitar (apenas PJE*) e pautar (físicos e PJE). 
(*Houve a solicitação de envio de PJEs ao Posto Avançado, caso necessário deverá a

mesa responsável reforçar a solicitação.)

Obs.: Os processos físicos serão pautados sem os autos, já que estes permanecerão em
Mauá aguardando nossa audiência.

3. AGENDAMENTOS

Datas: 17 a 20 de Abril/2017
Local: Fórum de Mauá

Horários (pauta): 13h00 às 17h00
Intervalo entre as sessões: 20 minutos.

Saída às 11h00
Horário de almoço: 12h00 às 13h00 

Quantidade diária por mesa: 14 sessões
Quantidade diária total: 42 sessões

Quantidade total da Fase 3: 126 sessões

IMPORTANTE: MESAS de 01 a 03 de Mauá:

MESA 01 MESA 02 MESA 03

17/04/2017 PJE/físicos PJE/físicos PJE/físicos

18/04/2017 PJE/físicos PJE/físicos PJE/físicos

19/04/2017 PJE/físicos PJE/físicos PJE/físicos

20/04/2017 PJE/físicos PJE/físicos PJE/físicos
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4. INFRAESTRUTURA (EQUIPAMENTOS/MATERIAIS)

- 03 mesas de conciliação e divisória;
- 01 mesa de apoio operacional (informações, adiantar audiências, apregoador, etc.);

- 03 computadores, teclados, mouses e monitores;
- 03 impressoras, devendo o computador da mesa de apoio estar compartilhando

impressora) ou 04 impressoras no caso de impossibilidade técnica;
- acesso à internet (SAP, PJE e intranet);

- ventiladores/umidificadores – Obs.: na ausência de ar condicionado;
- equipamento simples de som para apregoamento;

- materiais de escritório (papel, canetas, grampeadores e furadores); e
- placas sinalizadoras com numeração das mesas.

Obs.: guarda dos equipamentos/processos ficará a cargo e sob responsabilidade da
diretoria do Fórum de MAUÁ.

5. RECURSOS HUMANOS

04 conciliadores e um magistrado;
Obs.: já computado o servidor da mesa de apoio.

6. EXPECTATIVA (TOTAL DE ACORDOS)

Percentual Classificação

20% a 22% Razoável

25% Esperado

30% ou acima Superávit

7. ESTATÍSTICA NUMÉRICA
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Conferir Anexo.

8. ESTATÍSTICA GRÁFICA

Dispensada.

9. ELEMENTOS DE CONSIDERAÇÃO (GERENCIAMENTO BPM)

9.1. Aspectos negativos

Sem identificação de elementos negativos ou que possam prejudicar a adequada
execução do projeto.

9.2. Aspectos positivos

Satisfação dos usuários.

10. CONSIDERAÇÕES ESPECIAIS

Não há considerações especiais a registrar.

11. TRANSPORTE

Sugestão por economicidade: Utilitário/Minibus.
Utilizado: Minibus.

12 - Do estudo de engenharia

Após estudo analítico, foram aprovados os seguintes croquis: 
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FASE 04

SANTOS

PROJETO: CONCILIAÇÃO ITINERANTE
FASE 04: SANTOS

CONSIDERAÇÕES INICIAIS

1. MELHORIA NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL

No intuito de dar cumprimento do Mapa Estratégico do CNJ, notadamente quanto aos
aspectos de eficiência operacional, acesso ao Sistema de Justiça, Responsabilidade

Social e Atuação Institucional.
NOTA IMPORTANTE: Conciliação Itinerante realizada conjuntamente com a Semana

Nacional de Conciliação - CSJT.

2. IMPACTO SÓCIO-ECONÔMICO

Diante da crise econômica por que assola o país, o projeto se apresenta como importante
ferramenta para a efetividade da prestação jurisdicional, garantindo, de um lado, a
distribuição de renda e, de outro, contribuindo com a reestabilização econômica.

3. OBJETIVOS ESPECIAIS

- Atendimento ao cidadão por meio de sessões de conciliação e mediação realizadas de
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forma itinerante;
- Facilidade de acesso ao Poder Judiciário;

- Disseminação da cultura da paz;
- Eficiência do Poder Judiciário;

- Incentivo à cidadania;
- Celeridade processual;

- Redução do número de demandas;
- Economia orçamentária (custo/demanda)

- Arrecadação tributária reflexa;

OPERACIONALIZAÇÃO

1.  DIVISÃO DOS TRABALHOS 

Coordenadora Geral: Dra. Cândida Alves Leão (Vice Presidente do E. TRTSP)
Magistrados Designados: Dr. Diogo de Lima Cornacchione e Dr. Mateus Hassen de Jesus
Assistente Administrativo Chefe: Luiz Antonio Loureiro Travain

SANTOS
Responsável: SALA 01 -NATALY e JANAÍNA

Codificação Intranet, SAP e PJE para SANTOS - MESA 1 (PJE: sala 21)
Conciliador designado:  WILLIAM

Responsável: SALA 02
Codificação Intranet, SAP e PJE PARA SANTOS: MESA 2 (PJE: sala 22)

Conciliador designado: CAPELLA
 RENATA E WAGNER
Responsável: SALA 03

Codificação Intranet, SAP e PJE para SANTOS: MESA 3 (PJE: sala 23)
Conciliador designado: RENATA

MESA SUPORTE: DIEGO (Incluiu 05 PJEs por dia - em acréscimo)
Obs.: designação de conciliadores passível de alteração conforme a necessidade de

serviços ou melhoria da Unidade.

2. METODOLOGIA
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As mesas responsáveis deverão triar, solicitar (apenas PJE*) e pautar (físicos e PJE). 
(*Houve a solicitação de envio de PJEs ao Posto Avançado, caso necessário deverá a

mesa responsável reforçar a solicitação.)

3. AGENDAMENTOS

Datas: 22 A 26 de maio 2017 (SEMANA NACIONAL DE CONCILIAÇÃO - CSJT)
Local: Fórum de SANTOS

Horários (pauta): 13h00 às 17h00
Intervalo entre as sessões: 20 minutos.

Saída às 11h00
Horário de almoço: 12h00 às 13h00 

Quantidade diária por mesa: 14 sessões
Quantidade diária total: 48 sessões

Quantidade total da Fase 4: 240 sessões

IMPORTANTE: MESAS de 01 a 04 de SANTOS:

MESA
01

MESA
02

MESA 03 MESA 04

22/05/20
17

PJE PJE PJE PJE

23/05/20
17

PJE PJE PJE PJE

24/05/20
17

PJE PJE PJE PJE

25/05/20
17

PJE PJE PJE PJE
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4. INFRAESTRUTURA (EQUIPAMENTOS/MATERIAIS)

- 03 mesas de conciliação e divisória;
- 01 mesa de apoio operacional (informações, adiantar audiências, apregoador, etc.);

- 03 computadores, teclados, mouses e monitores;
- 03 impressoras, devendo o computador da mesa de apoio estar compartilhando

impressora) ou 04 impressoras no caso de impossibilidade técnica;
- acesso à internet (SAP, PJE e intranet);

- ventiladores/umidificadores – Obs.: na ausência de ar condicionado;
- equipamento simples de som para apregoamento;

- materiais de escritório (papel, canetas, grampeadores e furadores); e
- placas sinalizadoras com numeração das mesas.

Obs.: guarda dos equipamentos/processos ficará a cargo e sob responsabilidade da
diretoria do Fórum de MAUÁ.

5. RECURSOS HUMANOS

04 conciliadores e um magistrado;
Obs.: já computado o servidor da mesa de apoio.

6. EXPECTATIVA (TOTAL DE ACORDOS)

Percentual Classificação

20% a 22% Razoável

25% Esperado

30% ou acima Superávit

7. ESTATÍSTICA NUMÉRICA

Conferir Anexo 04.
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8. ESTATÍSTICA GRÁFICA
Dispensada.

9. ELEMENTOS DE CONSIDERAÇÃO (GERENCIAMENTO BPM)

9.1. Aspectos negativos

Sem identificação de elementos negativos ou que possam prejudicar a adequada
execução do projeto.

9.2. Aspectos positivos

Satisfação dos usuários.

10. CONSIDERAÇÕES ESPECIAIS

Não há considerações especiais a registrar.

11. TRANSPORTE

Sugestão por economicidade: Utilitário/Minibus.
Utilizado: Minibus.

12 - Do estudo de engenharia

Após estudo analítico, foram aprovados os seguintes croquis: 

Croqui - Santos 3º andar.
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Croqui - Santos 1º andar:
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FASE 05

CUBATÃO

PROJETO: CONCILIAÇÃO ITINERANTE
5.a. FASE: CUBATÃO

METODOLOGIA BÁSICA DE TRABALHO

1 - DIVISÃO DOS TRABALHOS:

Coordenadora Geral: Dra. Cândida Alves Leão (Vice Presidente do E. TRTSP)
Magistrados Designados: Dr. Diogo de Lima Cornacchione e Dr. Mateus Hassen de Jesus
Assistente Administrativo Chefe: Luiz Antonio Loureiro Travain

Abrangência:
Toda Baixada Santista e Cubatão:

1ª Vara de Santos
2ª Vara de Santos
3ª Vara de Santos
4ª Vara de Santos
5ª Vara de Santos
6ª Vara de Santos
7ª Vara de Santos

1ª Vara de Cubatão
2ª Vara de Cubatão
4ª Vara de Cubatão
5ª Vara de Cubatão

1ª Vara de São Vicente
2ª Vara de São Vicente
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1ª Vara de Guarujá
2ª Vara de Guarujá
3ª Vara de Guarujá

1ª Vara de Praia Grande
2ª Vara de Praia Grande

Responsáveis: 

1 - SALA 04
Codificação Intranet, SAP para CUBATÃO: MESA  01 (codificação PJE - 21)
CONCILIADOR DESIGNADO: EM ANÁLISE

2 - SALA 05
Codificação Intranet, SAP para CUBATÃO: MESA  02 (codificação PJE - 22)
CONCILIADOR DESIGNADO: EM ANÁLISE

3 - SALA 06
Codificação Intranet, SAP para CUBATÃO: MESA  03 (codificação PJE - 23)
CONCILIADOR DESIGNADO: EM ANÁLISE

4 - SALA 07 
Codificação Intranet, SAP para CUBATÃO: MESA 04 (codificação PJE - 24)
CONCILIADOR DESIGNADO: EM ANÁLISE

5 - SALA 08
Codificação Intranet, SAP para CUBATÃO: MESA 04 (codificação PJE - 25)
CONCILIADOR DESIGNADO: EM ANÁLISE

6 - SALA 09
Codificação Intranet, SAP para CUBATÃO: MESA 04 (codificação PJE - 26)
CONCILIADOR DESIGNADO: EM ANÁLISE

7 - SALA 10 - MESA SUPORTE:
Codificação Intranet, SAP para CUBATÃO: MESA 04 (codificação PJE - 27)
CONCILIADOR DESIGNADO:  EM ANÁLISE
(Nota importante: Nomes de conciliadores designados passíveis de alteração conforme a necessidade de 
serviços ou melhoria da Unidade)

2 -METODOLOGIA

As salas responsáveis deverão triar, solicitar e pautar, nesta fase 05, apenas PJE das 
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seguintes vts:

 * tabela informativa mínima interna ao setor.
VARA QUANTIDADE MÍNIMA DE ENVIO DE PJEs

1ª Vara de Santos 25 (JÁ SOLICITADO)

2ª Vara de Santos 25 (JÁ SOLICITADO)

3ª Vara de Santos 25 (JÁ SOLICITADO)

4ª Vara de Santos 25 (JÁ SOLICITADO)

5ª Vara de Santos 25 (JÁ SOLICITADO)

6ª Vara de Santos 25 (JÁ SOLICITADO)

7ª Vara de Santos 25 (JÁ SOLICITADO)

* APROVEITAMENTO DOS PJES DE SANTOS JÁ
ENCAMINHADOS.

1ª Vara de Cubatão 25

2ª Vara de Cubatão 25

4ª Vara de Cubatão 25

5ª Vara de Cubatão 25

1ª Vara de São Vicente 25

2ª Vara de São Vicente 25

1ª Vara de Guarujá 25

2ª Vara de Guarujá 25

3ª Vara de Guarujá 25

1ª Vara de Praia Grande 25

2ª Vara de Praia Grande 25

TOTAL MÍNIMO para triagem: 450 (os excedentes serão pautados no CEJUSC SEDE)
 
(Haverá a solicitação de envio de PJEs ao Posto Avançado diretamente pela 
administração do CEJUSC SEDE, caso necessário deverá a mesa responsável 
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reforçar a solicitação.)

3 - AGENDAMENTOS:

DATAS previstas para trabalhos de agendamentos e intimações: preferencialmente entre 
os dias 05 a 16 de junho/2017
LOCAL: Fórum Trabalhista de Cubatão
DATA DO EVENTO: 26 A 30 DE JUNHO/2017
Pauta dupla.
HORÁRIOS de sessão de conciliação:
Manhã:
11hs às 12hs00min. (04 sessões por mesa)
Tarde:
13hs20min às 16hs00min. (09 sessões)
Total diário por mesa: 13 sessões.
(Nota: a mesa suporte pautará, apenas, no período da tarde, das 13hs20 às 14hs40 (05 
sessões)
Tempo de sessão: 20 em 20 min.
Horário de almoço: 12hs20 às 13hs20hs.
Saída às: 09hs00.
QUANTIDADE DIÁRIA por mesa: 13 sessões (Nota: a mesa suporte pautará, apenas, no 
período da tarde, das 13hs20 às 14hs40 - 05 sessões)
QUANTIDADE DIÁRIA TOTAL: 83 sessões
QUANTIDADE TOTAL DA FASE 05: 415 sessões
SISTEMAS DE INFORMÁTICA: OK

IMPORTANTE: 
Disposição de pautamentos/VTs*

MESAS 26/06/2017 27/06/2017 28/06/2017 29/06/2017 30/06/2017

MESA 01
DE

SANTOS
TARDE

MESA 02
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DE
SANTOS
TARDE

MESA 03
DE

SANTOS
TARDE

MESA 04
DE

SANTOS
TARDE

MESA 05
DE

SANTOS
TARDE

MESA 06
DE

SANTOS
TARDE

MESA 07
(SUPORTE)

DE
SANTOS
TARDE

* Parâmetros operacionais disponibilizados em sistema apropriado para 
acompanhamento dos trabalhos.

4 - Expectativas (total de acordos):

Percentual Classificação

20% a 24% Razoável
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25% Esperado

30% ou acima Superávit

5 - Estatística:

ANEXO

6 - Estatística Gráfica:
Dispensada

7 - Elementos de consideração (Gerenciamento BPM):

Sem registro de considerações. Melhorias realizadas no local do evento.

8 - Considerações especiais:

Não há considerações especiais.

09 - Do transporte:

Sugestão por economicidade: Utilitário/Minibus.

12 - Do estudo de engenharia

Após análises e estudos específicos, foram aprovados os seguintes croquis:
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FASE 06

2ª Instância - TRTSP

PROJETO: CONCILIAÇÃO ITINERANTE
6.a. FASE: 2ª INSTÂNCIA PJE

METODOLOGIA BÁSICA DE TRABALHO

1 - DIVISÃO DOS TRABALHOS:

Coordenadora Geral: Dra. Cândida Alves Leão (Vice Presidente do E. TRTSP)
Magistrados Designados: Dr. Mateus Hassen de Jesus e Dr. Jobel Amorim das Virgens
Filho
Assistente Administrativo Chefe: Luiz Antonio Loureiro Travain

Abrangência:
TRT - SP

Evento: 
Período: TARDE: das 13hs às 16hs40
Total de processos por dia/mesa: 12
Total de mesas: 10
Total de processos por dia (total de mesas): 120
Total de processos/sessões de conciliação nesta fase: 600

RECURSOS HUMANOS:

Mínimo: 20 conciliadores.
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Responsáveis: 

Sala 01 a 10 conciliadores oficiais.

2 -METODOLOGIA

As salas responsáveis deverão triar, solicitar e pautar, nesta fase 06, apenas:

a) apenas PJEs, conforme indicado por Turmas e Gabinetes.

Sistemática especial: Gabinete ou Turma encaminhará por e-mail a listagem de processos
PJEs que pretendem a inclusão em pauta. Considerando que o sistema PJE não permite
sessão  de  conciliação  em  2.a.  instância,  será  utilizado  o  sistema  INTRANET  como
substituto do sistema para inclusão em pauta. Após, cada conciliador deverá comunicar
ao gabinete/Turma solicitante os dias e horários e mesa em que ocorrerá a audiência de
conciliação. O gabinete ou Turma certificará nos autos e intimará as partes. Todos os
conciliadores  terão  visibilidade  dos  autos  em  2.a.  instância.  Após  a  realização  das
audiências  o  conciliador  encaminhará  por  e-mail  as  atas  escaneadas  à  Turma  ou
Gabinete que anexará ao PJE.

 TOTAL MÍNIMO para triagem: 700 PJEs
 

3 - AGENDAMENTOS:

DATAS previstas para inscrição (email: itinerante@trtsp.jus.br): 

DATA DO EVENTO: 24 a 28 de julho de 2017.

LOCAL: Fórum Trabalhista de Taboão da Serra.

Pauta simples.

HORÁRIOS de sessão de conciliação:

Tarde:
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13hs00min às 16hs40min. (12 sessões)
Total diário por mesa: 12 sessões.
Tempo de sessão: 20 em 20 min.
Saída às: 11hs00 (preparativos dos trabalhos em mesa) 
12hs início almoço.
QUANTIDADE DIÁRIA por mesa: 12 sessões 
QUANTIDADE DIÁRIA TOTAL:120 sessões
QUANTIDADE TOTAL DA FASE 06: 600 sessões
SISTEMAS DE INFORMÁTICA: OK - ADAPTAÇÃO

4 - Expectativas (Total de acordos):

Percentual Classificação

20% a 24% Razoável

25% Esperado

30% ou acima Superávit

5 - Estatística:

ANEXO.

6 - Estatística Gráfica:

Dispensada.

7 - Elementos de consideração (Gerenciamento BPM):

Sem considerações especiais.

8 - Considerações especiais:

Sem considerações especiais.

09 - Do transporte:
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Sugestão por economicidade: Utilitário/Minibus.

10 - Do estudo de engenharia

Dispensada a análise.
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FASE 07

TABOÃO DA SERRA

PROJETO: CONCILIAÇÃO ITINERANTE
7.a. FASE: TABOÃO DA SERRA

METODOLOGIA BÁSICA DE TRABALHO

1 - DIVISÃO DOS TRABALHOS:

Coordenadora Geral: Dra. Cândida Alves Leão (Vice Presidente do E. TRTSP)
Magistrados Designados: Dr. Mateus Hassen de Jesus e Dr. Jobel Amorim das Virgens
Filho
Assistente Administrativo Chefe: Luiz Antonio Loureiro Travain

Abrangência:
Todas varas do trabalho da comarca de Taboão da Serra:

1ª Vara de Taboão da Serra
2ª Vara de Taboão da Serra

Data do evento: 25, 26 e 27 de outubro/2017
Período: TARDE: das 13hs às 16hs40
Total de processos por dia/mesa: 12
Total de processos por dia (total de mesas): 72
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Total de processos/sessões de conciliação: 216

RECURSOS HUMANOS:

Mínimo: 07 conciliadores.
Recomendado: 12 (dois por mesa)

Responsáveis: 

1 - SALA 08
Codificação Intranet, SAP para TABOÃO DA SERRA: MESA 01 ITINERANTE (codificação PJE - 01 
Itinerante)
CONCILIADOR DESIGNADO: EM ANÁLISE

2 - SALA 02
Codificação Intranet, SAP para TABOÃO DA SERRA: MESA 02 (codificação PJE - 02 Itinerante)
CONCILIADOR DESIGNADO: EM ANÁLISE

3 - SALA 03
Codificação Intranet, SAP para TABOÃO DA SERRA: MESA  03 (codificação PJE - 03 Itinerante)
CONCILIADOR DESIGNADO: EM ANÁLISE

4 - SALA 04 
Codificação Intranet, SAP para TABOÃO DA SERRA: MESA 04 (codificação PJE - 04 Itinerante)
CONCILIADOR DESIGNADO: EM ANÁLISE

5 - SALA 05
Codificação Intranet, SAP para TABOÃO DA SERRA: MESA 05 (codificação PJE - 05 Itinerante)
CONCILIADOR DESIGNADO: EM ANÁLISE

6 - SALA 06
Codificação Intranet, SAP para TABOÃO DA SERRA: MESA 06 (codificação PJE - 06 Itinerante)
CONCILIADOR DESIGNADO: EM ANÁLISE

7 - SALA 09 - MESA SUPORTE: APOIO
CONCILIADOR DESIGNADO: EM ANÁLISE
(Nota importante: Nomes de conciliadores designados passíveis de alteração conforme a necessidade de 
serviços ou melhoria da Unidade)

2 -METODOLOGIA

As salas responsáveis deverão triar, solicitar e pautar, nesta fase 06, apenas:
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a) Físicos indicados pelas VTs, conforme competências abaixo descrita;
Nos  casos  de  processos  físicos  os  autos  não  serão  remetidos  ao  CEJUSC  SEDE,
cabendo a vara de origem apenas indicar a numeração completa dos autos ao CEJUSC
SEDE, o qual realizará a inclusão em pauta, notificação e a sessão de conciliação. A vara
de origem solicitante deverá manter a guarda dos autos e disponibilizá-los em mesa de
conciliação na data da sessão de conciliação. Após, recolhê-los de volta a secretaria de
origem. A logística e guarda dos autos físicos ficará a cargo das varas solicitantes.

b) PJE, conforme competências abaixo descritas:

 * Tabela informativa mínima interna ao setor.
SALA  - ITINERANTE: SALA

RESPONSÁVEL:
QUANTIDADE

TOTAL DE
PROCESSOS

NECESSÁRIOS:

VT DE ORIGEM

SALA 01 ITINERANTE SALA 08 36 1ª VT de Taboão da
Serra

SALA 02 ITINERANTE SALA 02 36 1ª VT de Taboão da
Serra

SALA 03 ITINERANTE SALA 03 36 1ª VT de Taboão da
Serra

SALA 04 ITINERANTE SALA 04 36 2ª VT de Taboão da
Serra

SALA 05 ITINERANTE SALA 05 36 2ª VT de Taboão da
Serra

SALA 06 ITINERANTE SALA 06 36 2ª VT de Taboão da
Serra

TOTAL: 216

TOTAL MÍNIMO para triagem: 216
 
(Haverá a solicitação de envio de PJEs ao Posto Avançado diretamente pela 
administração do CEJUSC SEDE, caso necessário deverá a mesa responsável 
reforçar a solicitação.)
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3 - AGENDAMENTOS:

DATAS previstas para inscrição (email: itinerante@trtsp.jus.br): 25 a 27 de setembro de 
2017.

DATAS previstas para trabalhos de agendamentos e intimações: preferencialmente entre 
os dias 28/09 a 11/10/2017

DATA DO EVENTO: 25, 26 e 27 de outubro/2017.

LOCAL: Fórum Trabalhista de Taboão da Serra.

Pauta simples.

HORÁRIOS de sessão de conciliação:

Tarde:
13hs00min às 16hs40min. (12 sessões)
Total diário por mesa: 12 sessões.
Tempo de sessão: 20 em 20 min.
Saída às: 11hs00 (preparativos dos trabalhos em mesa) 
12hs início almoço.
QUANTIDADE DIÁRIA por mesa: 12 sessões 
QUANTIDADE DIÁRIA TOTAL: 36 sessões
QUANTIDADE TOTAL DA FASE 06: 216 sessões
SISTEMAS DE INFORMÁTICA: OK

IMPORTANTE: 
Disposição de pautamentos/VTs*

SALA  - ITINERANTE: SALA
RESPONSÁVEL:

QUANTIDADE
TOTAL DE

PROCESSOS
NECESSÁRIOS:

VT DE ORIGEM

SALA 01 ITINERANTE SALA 08 36 1ª VT de Taboão da
Serra

SALA 02 ITINERANTE SALA 02 36 1ª VT de Taboão da
Serra
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SALA 03 ITINERANTE SALA 03 36 1ª VT de Taboão da
Serra

SALA 04 ITINERANTE SALA 04 36 2ª VT de Taboão da
Serra

SALA 05 ITINERANTE SALA 05 36 2ª VT de Taboão da
Serra

SALA 06 ITINERANTE SALA 06 36 2ª VT de Taboão da
Serra

TOTAL: 216

* Parâmetros operacionais disponibilizados em sistema apropriado para 
acompanhamento dos trabalhos.

4 - Expectativas (Total de acordos):

Percentual Classificação

20% a 24% Razoável

25% Esperado

30% ou acima Superávit

5 - Estatística:

ANEXO.

6 - Estatística Gráfica:

Dispensada.

7 - Elementos de consideração (Gerenciamento BPM):

Sem considerações especiais.

8 - Considerações especiais:

Sem considerações especiais.
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09 - Do transporte:

Sugestão por economicidade: Utilitário/Minibus.

10 - Do estudo de engenharia

Após análises e estudos específicos, foram aprovados os seguintes croquis:
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 CROQUIS
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FASE 8

BARUERI

8.a FASE: BARUERI

METODOLOGIA BÁSICA DE TRABALHO

1 - DIVISÃO DOS TRABALHOS:

Coordenadora Geral: Dra. Cândida Alves Leão (Vice Presidente do E. TRTSP)
Magistrados Designados: Dr. Mateus Hassen de Jesus e Dr Jobel Amorim das Virgens
Filho
Assistente Administrativo Chefe: Luiz Antonio Loureiro Travain

1.A. VT DE BARUERI:
Responsável: SALA 01
Codificação Intranet, SAP e PJE para BARUERI: MESA 1
Conciliador designado: 

2.A. VT DE BARUERI:
Responsável: SALA 02
Codificação Intranet, SAP e PJE para BARUERI: MESA 2
Conciliador designado: 

3.A. VT DE BARUERI:
Responsável: SALA 03
Codificação Intranet, SAP e PJE para BARUERI: MESA 3
Conciliador designado: 

4.A. VT DE BARUERI:
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Responsável: SALA 04
Codificação Intranet, SAP e PJE para BARUERI: MESA 4
Conciliador designado: 

5.A. VT DE BARUERI:
Responsável: SALA 07
Codificação Intranet, SAP e PJE para BARUERI: MESA 5
Conciliador designado:

MESA 06:
RESPONSÁVEL: SALA 09
Codificação Intranet, SAP e PJE para BARUERI: MESA 6
CONCILIADOR: 
MESA SUPORTE: 
(Nota importante: Nomes de conciliadores designados passíveis de alteração conforme a
necessidade de serviços ou melhoria da Unidade)

2 -METODOLOGIA

As mesas responsáveis deverão triar, solicitar apenas PJE* e pautar os processos físicos
e PJE disponibilizados ao CEJUSC SEDE.
(*Houve  a  solicitação  à  vara  de  origem  para  o  adequado  envio  de  PJEs  ao  Posto
Avançado, caso necessário deverá a mesa responsável reforçar a solicitação para melhor
atender aos jurisdicionados.)

Os processos físicos serão pautados sem os autos, eis que estes estarão em Barueri
aguardando realização de audiência ) - Logística realizada com os diretores locais das
Varas atendidas).

3 - AGENDAMENTOS:

DATAS: 05 e 09 de fevereiro//2018
LOCAL: 4.O ANDAR DO FÓRUM TRABALHISTA DE BARUERI
Horários: 13hs às 17
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20 em 20 min.
Horário de almoço: 11 às 12hs.
Saída às 12h10min.
HORÁRIOS de sessão de conciliação: 13hs às 17hs.
QUANTIDADE DIÁRIA por mesa: 13 sessões
QUANTIDADE DIÁRIA TOTAL: 78 sessões
QUANTIDADE TOTAL DA FASE 01: 360 a 390 sessões
SISTEMAS DE INFORMÁTICA: Ok
IMPORTANTE: MESAS DE 01 A 06 DE BARUERI:

MESA 01 MESA 02 MESA 03 MESA 04 MESA 05 MESA 06

PJE/físicos PJE/físicos PJE/físicos PJE/físicos PJE/físicos PJE/físicos

PJE/físicos PJE/físicos PJE/físicos PJE/físicos PJE/físicos PJE/físicos

PJE/físicos PJE/físicos PJE/físicos PJE/físicos PJE/físicos PJE/físicos

PJE/físicos PJE/físicos PJE/físicos PJE/físicos PJE/físicos PJE/físicos

PJE/físicos PJE/físicos PJE/físicos PJE/físicos PJE/físicos PJE/físicos

4 - Expectativas (total de acordos):

Percentual Classificação

20% a 22% Razoável

25% Esperado

30% ou acima Superávit

5 - Estatística: 

Documento anexo 01.

6 - Estatística Gráfica:
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Dispensada.

7 - Elementos de consideração (Gerenciamento BPM):

Durante a execução foram observados as seguintes:

a) dificuldades (já retificadas para a fase 02):

- falta de informações por parte de alguns servidores de Barueri (necessidade de maior 
participação dos servidores das varas participantes;
- garantia de prazo para as partes indicarem processos para conciliação;
- melhoria na seleção/indicação de processos ex officio, atentando-se a Política de acordo
e a sua mantença durante o período previsto para a realização das audiências.
- prazo exíguo entre o recebimento da notificação e o dia da sessão de conciliação.

b) Benefícios:

- quantidade de acordos e valores dentro do esperado/previsto.
- aproximação do poder Judiciário aos jurisdicionados (índice de presença bastante 
elevado);
- sistemas eletrônicos e infra estrutura muito adequada, elogiável.
- serviço de transporte excelente.

8 - Considerações especiais:

Não há necessidade de outras considerações específicas.

09 - Do transporte:

Sugestão por economicidade: Utilitário/Minibus.
Utilizado: Minibus.
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10 - Do estudo de engenharia

Após estudos aprofundados envolvendo os setores de infraestrutura e engenharia,
foi aprovado o seguinte croqui:
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FASE 9

BARUERI

9.a FASE: BARUERI

METODOLOGIA BÁSICA DE TRABALHO

1 - DIVISÃO DOS TRABALHOS:

Coordenadora Geral: Dra. Cândida Alves Leão (Vice Presidente do E. TRTSP)
Magistrados Designados: Dr. Mateus Hassen de Jesus e Dr Jobel Amorim das Virgens
Filho
Assistente Administrativo Chefe: Luiz Antonio Loureiro Travain

1.A. VT DE BARUERI:
Responsável: SALA 01
Codificação Intranet, SAP e PJE para BARUERI: MESA 1
Conciliador designado: 

2.A. VT DE BARUERI:
Responsável: SALA 02
Codificação Intranet, SAP e PJE para BARUERI: MESA 2
Conciliador designado: 

3.A. VT DE BARUERI:
Responsável: SALA 03
Codificação Intranet, SAP e PJE para BARUERI: MESA 3
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Conciliador designado: 

4.A. VT DE BARUERI:
Responsável: SALA 04
Codificação Intranet, SAP e PJE para BARUERI: MESA 4
Conciliador designado: 

5.A. VT DE BARUERI:
Responsável: SALA 07
Codificação Intranet, SAP e PJE para BARUERI: MESA 5
Conciliador designado:

MESA 06:
RESPONSÁVEL: SALA 09
Codificação Intranet, SAP e PJE para BARUERI: MESA 6
CONCILIADOR: 
MESA SUPORTE: 
(Nota importante: Nomes de conciliadores designados passíveis de alteração conforme a
necessidade de serviços ou melhoria da Unidade)

2 -METODOLOGIA

As mesas responsáveis deverão triar, solicitar apenas PJE* e pautar os processos físicos
e PJE disponibilizados ao CEJUSC SEDE.
(*Houve  a  solicitação  à  vara  de  origem  para  o  adequado  envio  de  PJEs  ao  Posto
Avançado, caso necessário deverá a mesa responsável reforçar a solicitação para melhor
atender aos jurisdicionados.)

Os processos físicos serão pautados sem os autos, eis que estes estarão em Barueri
aguardando realização de audiência ) - Logística realizada com os diretores locais das
Varas atendidas).

3 - AGENDAMENTOS:
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DATAS: 19 a 23 de março/2018
LOCAL: 4.O ANDAR DO FÓRUM TRABALHISTA DE BARUERI
Horários: 13hs às 17
20 em 20 min.
Horário de almoço: 11 às 12hs.
Saída às 12h10min.
HORÁRIOS de sessão de conciliação: 13hs às 17hs.
QUANTIDADE DIÁRIA por mesa: 13 sessões
QUANTIDADE DIÁRIA TOTAL: 78 sessões
QUANTIDADE TOTAL DA FASE 01: 360 a 390 sessões
SISTEMAS DE INFORMÁTICA: Ok
IMPORTANTE: MESAS DE 01 A 06 DE BARUERI:

MESA 01 MESA 02 MESA 03 MESA 04 MESA 05 MESA 06

PJE/físicos PJE/físicos PJE/físicos PJE/físicos PJE/físicos PJE/físicos

PJE/físicos PJE/físicos PJE/físicos PJE/físicos PJE/físicos PJE/físicos

PJE/físicos PJE/físicos PJE/físicos PJE/físicos PJE/físicos PJE/físicos

PJE/físicos PJE/físicos PJE/físicos PJE/físicos PJE/físicos PJE/físicos

PJE/físicos PJE/físicos PJE/físicos PJE/físicos PJE/físicos PJE/físicos

4 - Expectativas (total de acordos):

Percentual Classificação

20% a 22% Razoável

25% Esperado

30% ou acima Superávit

5 - Estatística: 

Documento anexo 01.
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6 - Estatística Gráfica:
Dispensada.

7 - Elementos de consideração (Gerenciamento BPM):

Durante a execução foram observados as seguintes:

a) dificuldades (já retificadas para a fase 02):

- falta de informações por parte de alguns servidores de Barueri (necessidade de maior 
participação dos servidores das varas participantes;
- garantia de prazo para as partes indicarem processos para conciliação;
- melhoria na seleção/indicação de processos ex officio, atentando-se a Política de acordo
e a sua mantença durante o período previsto para a realização das audiências.
- prazo exíguo entre o recebimento da notificação e o dia da sessão de conciliação.

b) Benefícios:

- quantidade de acordos e valores dentro do esperado/previsto.
- aproximação do poder Judiciário aos jurisdicionados (índice de presença bastante 
elevado);
- sistemas eletrônicos e infra estrutura muito adequada, elogiável.
- serviço de transporte excelente.

8 - Considerações especiais:

Não há necessidade de outras considerações específicas.

09 - Do transporte:
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Sugestão por economicidade: Utilitário/Minibus.
Utilizado: Minibus.

10 - Do estudo de engenharia

Após estudos aprofundados envolvendo os setores de infraestrutura e engenharia,
foi aprovado o seguinte croqui:
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FASE 10

Guarulhos

10.a FASE: Guarulhos

METODOLOGIA BÁSICA DE TRABALHO

1 - DIVISÃO DOS TRABALHOS:

Coordenadora Geral: Dra. Cândida Alves Leão (Vice Presidente do E. TRTSP)
Magistrados Designados: Dr. Giovane BrZostek
Assistente  Administrativo  Chefes  -  atuação  conjunta:  Luiz  Antonio  Loureiro  Travain  e
Thiago Boeno  Pessoa Ramos

1.A. VT DE Guarulhos:
Responsável: SALA 01
Codificação Intranet, SAP e PJE para Guarulhos: MESA 1
Conciliador designado: 

2.A. VT DE Guarulhos:
Responsável: SALA 02
Codificação Intranet, SAP e PJE para Guarulhos: MESA 2
Conciliador designado: 

3.A. VT DE Guarulhos:
Responsável: SALA 03
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Codificação Intranet, SAP e PJE para Guarulhos: MESA 3
Conciliador designado: 

4.A. VT DE Guarulhos:
Responsável: SALA 04
Codificação Intranet, SAP e PJE para Guarulhos: MESA 4
Conciliador designado: 

5.A. VT DE Guarulhos:
Responsável: SALA 07
Codificação Intranet, SAP e PJE para Guarulhos: MESA 5
Conciliador designado:

6.A. VT DE Guarulhos:
Responsável: SALA 07
Codificação Intranet, SAP e PJE para Guarulhos: MESA 5
Conciliador designado:
Codificação Intranet, SAP e PJE para Guarulhos: MESA 6
CONCILIADOR: 
MESA SUPORTE: 
(Nota importante: Nomes de conciliadores designados passíveis de alteração conforme a
necessidade de serviços ou melhoria da Unidade)

2 -METODOLOGIA

As mesas responsáveis deverão triar, solicitar apenas PJE* e pautar os processos físicos
e PJE disponibilizados ao CEJUSC SEDE.
(*Houve  a  solicitação  à  vara  de  origem  para  o  adequado  envio  de  PJEs  ao  Posto
Avançado, caso necessário deverá a mesa responsável reforçar a solicitação para melhor
atender aos jurisdicionados.)

Os processos físicos serão pautados sem os autos, eis que estes estarão em Guarulhos
aguardando realização de audiência ) - Logística realizada com os diretores locais das
Varas atendidas).
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3 - AGENDAMENTOS:

DATAS: 09 a 13 de abril
LOCAL: FÓRUM TRABALHISTA DE Guarulhos
Horários: 13hs às 17
20 em 20 min.
Horário de almoço: 11 às 12hs.
Saída às 12h10min.
HORÁRIOS de sessão de conciliação: 13hs às 17hs.
QUANTIDADE DIÁRIA por mesa: 13 sessões
QUANTIDADE DIÁRIA TOTAL: 78 sessões
QUANTIDADE TOTAL DA FASE 01: 360 a 390 sessões
SISTEMAS DE INFORMÁTICA: Ok
IMPORTANTE: MESAS DE 01 A 06 DE Guarulhos:

MESA 01 MESA 02 MESA 03 MESA 04 MESA 05 MESA 06

PJE/físicos PJE/físicos PJE/físicos PJE/físicos PJE/físicos PJE/físicos

PJE/físicos PJE/físicos PJE/físicos PJE/físicos PJE/físicos PJE/físicos

PJE/físicos PJE/físicos PJE/físicos PJE/físicos PJE/físicos PJE/físicos

PJE/físicos PJE/físicos PJE/físicos PJE/físicos PJE/físicos PJE/físicos

PJE/físicos PJE/físicos PJE/físicos PJE/físicos PJE/físicos PJE/físicos

4 - Expectativas (total de acordos):

Percentual Classificação

20% a 22% Razoável

25% Esperado

30% ou acima Superávit
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5 - Estatística: 

Documento anexo 01.

6 - Estatística Gráfica:
Dispensada.

7 - Elementos de consideração (Gerenciamento BPM):

Durante a execução foram observados as seguintes:

a) dificuldades (já retificadas para a fase 02):

- falta de informações por parte de alguns servidores de Guarulhos (necessidade de maior
participação dos servidores das varas participantes;
- garantia de prazo para as partes indicarem processos para conciliação;
- melhoria na seleção/indicação de processos ex officio, atentando-se a Política de acordo
e a sua mantença durante o período previsto para a realização das audiências.
- prazo exíguo entre o recebimento da notificação e o dia da sessão de conciliação.

b) Benefícios:

- quantidade de acordos e valores dentro do esperado/previsto.
- aproximação do poder Judiciário aos jurisdicionados (índice de presença bastante 
elevado);
- sistemas eletrônicos e infra estrutura muito adequada, elogiável.
- serviço de transporte excelente.

8 - Considerações especiais:

Não há necessidade de outras considerações específicas.
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09 - Do transporte:

Sugestão por economicidade: Utilitário/Minibus.
Utilizado: Minibus.

10 - Do estudo de engenharia

Após estudos aprofundados envolvendo os setores de infraestrutura e engenharia,
foi aprovado croqui mais adequado para a fase do projeto.
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FASE  11

Guarujá

11ª FASE: Guarujá

METODOLOGIA BÁSICA DE TRABALHO

1 - DIVISÃO DOS TRABALHOS:

Coordenadora Geral: Dra. Cândida Alves Leão (Vice Presidente do E. TRTSP)
Magistrados Designados: Eduardo de paula Vieira
Assistente  Administrativo  Chefe  (Baixada  Santista):  Bianca  de  Lima  Barbosa  Chohfi
Salomão

1.A. VT DE guarujá:

2.A. VT DE guarujá:

3.A. VT DE guarujá:

Atuação com 03 (três) mesas fixas e uma suporte.

MESA SUPORTE: 
(Nota importante: Nomes de conciliadores designados passíveis de alteração conforme a
necessidade de serviços ou melhoria da Unidade)

2 -METODOLOGIA

As mesas responsáveis deverão triar, solicitar apenas PJE* e pautar os processos físicos
e PJE disponibilizados ao CEJUSC SEDE.
(*Houve  a  solicitação  à  vara  de  origem  para  o  adequado  envio  de  PJEs  ao  Posto
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Avançado, caso necessário deverá a mesa responsável reforçar a solicitação para melhor
atender aos jurisdicionados.)

Os processos físicos serão pautados sem os autos, eis que estes estarão em guarujá
aguardando realização de audiência ) - Logística realizada com os diretores locais das
Varas atendidas).

3 - AGENDAMENTOS:

DATAS: 04 a 08 de junho de 2018
LOCAL: Fórum Trabalhista de Guarujá
Horários: 13hs às 16hs40
20 em 20 min.
Horário de almoço: 11 às 12hs.
Saída às 12h10min.
HORÁRIOS de sessão de conciliação: 13hs às 17hs.
QUANTIDADE DIÁRIA por mesa:  mínimo 10 sessões
QUANTIDADE TOTAL DA FASE: 152 sessões
SISTEMAS DE INFORMÁTICA: Ok

MESA 01 MESA 02 MESA 03 MESA 04

PJE/físicos PJE/físicos PJE/físicos suporte

PJE/físicos PJE/físicos PJE/físicos suporte

PJE/físicos PJE/físicos PJE/físicos suporte

PJE/físicos PJE/físicos PJE/físicos suporte

PJE/físicos PJE/físicos PJE/físicos suporte

4 - Expectativas (total de acordos):

Percentual Classificação

20% a 22% Razoável
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25% Esperado

30% ou acima Superávit

5 - Estatística: 

Documento anexo 01.

6 - Estatística Gráfica:
Dispensada.

7 - Elementos de consideração (Gerenciamento BPM):

Durante a execução foram observados as seguintes:

a) dificuldades (já retificadas):

- falta de informações por parte de alguns servidores de guarujá (necessidade de maior 
participação dos servidores das varas participantes;
- garantia de prazo para as partes indicarem processos para conciliação;
- melhoria na seleção/indicação de processos ex officio, atentando-se a Política de acordo
e a sua mantença durante o período previsto para a realização das audiências.
- prazo exíguo entre o recebimento da notificação e o dia da sessão de conciliação.

b) Benefícios:

- quantidade de acordos e valores dentro do esperado/previsto.
- aproximação do poder Judiciário aos jurisdicionados (índice de presença bastante 
elevado);
- sistemas eletrônicos e infra estrutura muito adequada, elogiável.
- serviço de transporte excelente.
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8 - Considerações especiais:

Não há necessidade de outras considerações específicas.

09 - Do transporte:

Sugestão por economicidade: Utilitário/Minibus.
Utilizado: Minibus.

10 - Do estudo de engenharia

Após estudos aprofundados envolvendo os setores de infraestrutura e engenharia,
foi aprovado croqui mais adequado ao projeto.
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FASE 12

Santana de Parnaíba

12.a FASE: Santana de Parnaíba

METODOLOGIA BÁSICA DE TRABALHO

1 - DIVISÃO DOS TRABALHOS:

Coordenadora Geral: Dra. Cândida Alves Leão (Vice Presidente do E. TRTSP)
Magistrados Designados: Dr. Mateus Hassen de Jesus e Dr Jobel Amorim das Virgens
Filho
Assistente Administrativo Chefe: Luiz Antonio Loureiro Travain

1.A. VT DE Santana de Parnaíba:
Responsável: SALA 01
Codificação Intranet, SAP e PJE para Santana de Parnaíba: MESA 1
Conciliador designado: 

2.A. VT DE Santana de Parnaíba:
Responsável: SALA 02
Codificação Intranet, SAP e PJE para Santana de Parnaíba: MESA 2
Conciliador designado: 

3.A. VT DE Santana de Parnaíba:
Responsável: SALA 03
Codificação Intranet, SAP e PJE para Santana de Parnaíba: MESA 3
Conciliador designado: 

4.A. VT DE Santana de Parnaíba:
Responsável: SALA 04
Codificação Intranet, SAP e PJE para Santana de Parnaíba: MESA 4
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Conciliador designado: 

5.A. VT DE Santana de Parnaíba:
Responsável: SALA 05
Codificação Intranet, SAP e PJE para Santana de Parnaíba: MESA 5
Conciliador designado:

6.A. VT DE Santana de Parnaíba:
Responsável: SALA 06
Codificação Intranet, SAP e PJE para Santana de Parnaíba: MESA 5
Conciliador designado:
Codificação Intranet, SAP e PJE para Santana de Parnaíba: MESA 6
CONCILIADOR: 
MESA SUPORTE: 
(Nota importante: Nomes de conciliadores designados passíveis de alteração conforme a
necessidade de serviços ou melhoria da Unidade)

2 -METODOLOGIA

As mesas responsáveis deverão triar, solicitar apenas PJE* e pautar os processos físicos
e PJE disponibilizados ao CEJUSC SEDE.
(*Houve  a  solicitação  à  vara  de  origem  para  o  adequado  envio  de  PJEs  ao  Posto
Avançado, caso necessário deverá a mesa responsável reforçar a solicitação para melhor
atender aos jurisdicionados.)

Os processos físicos serão pautados sem os autos, eis que estes estarão em Santana de
Parnaíba aguardando realização de audiência ) -  Logística realizada com os diretores
locais das Varas atendidas).

3 - AGENDAMENTOS:

DATAS: 30/07 a 03/08 de 2018 
LOCAL: FÓRUM TRABALHISTA DE Santana de Parnaíba
Horários: 13hs às 17
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20 em 20 min.
Horário de almoço: 11 às 12hs.
Saída às 12h10min.
HORÁRIOS de sessão de conciliação: 13hs às 17hs.
QUANTIDADE DIÁRIA por mesa: 13 sessões
QUANTIDADE DIÁRIA TOTAL: 78 sessões
QUANTIDADE TOTAL DA FASE 01: 360 a 390 sessões
SISTEMAS DE INFORMÁTICA: Ok
IMPORTANTE: MESAS DE 01 A 06 DE Santana de Parnaíba:

MESA 01 MESA 02 MESA 03 MESA 04 MESA 05 MESA 06

PJE/físicos PJE/físicos PJE/físicos PJE/físicos PJE/físicos PJE/físicos

PJE/físicos PJE/físicos PJE/físicos PJE/físicos PJE/físicos PJE/físicos

PJE/físicos PJE/físicos PJE/físicos PJE/físicos PJE/físicos PJE/físicos

PJE/físicos PJE/físicos PJE/físicos PJE/físicos PJE/físicos PJE/físicos

PJE/físicos PJE/físicos PJE/físicos PJE/físicos PJE/físicos PJE/físicos

4 - Expectativas (total de acordos):

Percentual Classificação

20% a 22% Razoável

25% Esperado

30% ou acima Superávit

5 - Estatística: 

Documento anexo 01.

6 - Estatística Gráfica:
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Dispensada.

7 - Elementos de consideração (Gerenciamento BPM):

Durante a execução foram observados as seguintes:

a) dificuldades (já retificadas para a fase 02):

- falta de informações por parte de alguns servidores de Santana de Parnaíba 
(necessidade de maior participação dos servidores das varas participantes;
- garantia de prazo para as partes indicarem processos para conciliação;
- melhoria na seleção/indicação de processos ex officio, atentando-se a Política de acordo
e a sua mantença durante o período previsto para a realização das audiências.
- prazo exíguo entre o recebimento da notificação e o dia da sessão de conciliação.

b) Benefícios:

- quantidade de acordos e valores dentro do esperado/previsto.
- aproximação do poder Judiciário aos jurisdicionados (índice de presença bastante 
elevado);
- sistemas eletrônicos e infra estrutura muito adequada, elogiável.
- serviço de transporte excelente.

8 - Considerações especiais:

Não há necessidade de outras considerações específicas.

09 - Do transporte:

Sugestão por economicidade: Utilitário/Minibus.
Utilizado: Minibus.
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10 - Do estudo de engenharia

Após estudos aprofundados envolvendo os setores de infraestrutura e engenharia,
foi aprovado croqui adequado.
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2.9. Projeto básico 08

PROJETO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO

PROJETO: Integração Regional - TRT02 e TRT15 (em análise)

Objetivo primário: Disseminação da Cultura de Paz e intercâmbio de trabalhos e
informações. 

Objetivos secundários; pacificação social,  redução de demandas,  arrecadação
tributária reflexa, auxílio no cumprimento de Metas CNJ e CSJT, celeridade e economia
processual e bem-estar social, dentre outros.

Benefícios: melhoria ao Acesso ao Judiciário, exercício da cidadania, celeridade
processual,  tratamento  adequado  dos  conflitos  selecionados  por  nichos  de  rito
processual.

Local: Todos os CEJUSCs-JT (NUPEMEC-JT2 e NUPEMEC-JT15)

RESUMO: 

Trata-se de projeto voltado para a identificação dos maiores litigantes em comum
de cada Regional (TRT02 e TRT15) e fomento de trabalho conjunto na pacificação dos
conflitos e adequada distribuição de justiça.

Com o projeto, poderá haver maior interlocução na gestão de conflitos trabalhistas
no  Estado  de  São  Paulo,  divisão  de  trabalhos,  análises  estatísticas  e,  enfim,
compartilhamento  integrado  de  informações  para  o  fim  comum  do  poder  Judiciário:
pacificação social.

METODOLOGIA

Objetivando a identificação dos maiores litigantes em comum, Meta 07 CNJ e Meta
10 do CSJT os Regionais da 2ª e 15ª Regiões realizam a identificação dos 15 (quinze)
maiores litigantes em comum que tenham potencial conciliatório.
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Após  reuniões  com  os  representantes  dos  maiores  litigantes  em  comum,  os
Regionais  designam  eventos  voltados  à  conciliação  em  mesas  especiais  para  estes
litigantes.

Cada Regional organizará meios de incentivo à conciliação, buscando designar as
sessões  em datas  especialmente  selecionadas  em comum pelos  NUPEMECs-JT  em
regime de mutirão ou força tarefa conjunta, utilizando, cada Regional de seus próprios
conciliadores e capacidade de atendimento das demandas.

Além da estatística individual de cada NUPEMEC-JT, haverá, também, a estatística
conjunta.

Havendo expressividade do projeto, as mídias dos Regionais poderão utilizar os
eventos como promoção à conciliação e maior integração mútua nas Políticas Judiciárias
de tratamento  adequado de conflitos  trabalhistas  com a realização de seminários,  se
assim entenderem.

Abrangência: Todo Estado de São Paulo

Período: a definir

Litigantes selecionados: a definir

Datas de sessões: a definir

Quantidade de sessões: a definir
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2.10. Projeto básico 09

PROJETO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO

PROJETO: Conciliação nos processos em que pende recurso de revista

Objetivo primário: Disseminação da Cultura de Paz.

Objetivos secundários; pacificação social,  redução de demandas,  arrecadação
tributária reflexa, auxílio no cumprimento de Metas CNJ e CSJT, celeridade e economia
processual e bem-estar social, dentre outros.

Benefícios: melhoria ao Acesso ao Judiciário, exercício da cidadania, celeridade
processual,  tratamento  adequado  dos  conflitos  selecionados  por  nichos  de  fase
processual, humanização das relações processuais.

Local: Todos os CEJUSCs-JT (NUPEMEC-JT2)

RESUMO: 

Projeto  destinado  a  atender  mediante  tentativa  de  conciliação  e  mediação,
processos  que  se  encontram em trâmite  perante  a  Secretaria  de  Processamento  de
Recursos aos Tribunais Superiores.

Assim, passamos para breve análise: 

Total de Recursos de Revista, divididos em:
- Suspensos ou sobrestados: 852
- Exceto suspensos e sobrestados: 16.771
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(Fonte: e-gestão - Assessoria Estatística e de Gestão de Indicadores e SVPJ)

METODOLOGIA

Identificar processos com potencial conciliatório em trâmite perante a Secretaria de
processamento de Recursos aos Tribunais Superiores.

Estipular períodos para tipos de demandas a serem atendidas, dando-se ênfase
aos casos em que os valores dos depósitos recursais se aproximem do valor devido,
ainda que sem cálculos oficiais prévios, adotando-se as máximas de experiência para
seleção dos processos. Sugerimos que, nesta fase inicial, os trabalhos sejam focados em
PJEs apenas, passando a atuar em processos físicos num segundo momento. 

Após,  haverá designação de datas específicas para designação de sessões de
conciliação  em períodos  e  salas  de  conciliação  especificamente  selecionadas  para  a
execução do projeto.

Momento  para  o  encaminhamento  aos  CEJUSCs-JT:  Sugere-se  o  envio  no
momento  após  o  protocolo  do  RR ou,  conforme o  caso,  no  momento  em que  há  a
prolação de  despacho  recebendo  o  recurso  de  revista  ou  agravo de  instrumento  em
recurso de revista, eis que presume-se uma maior economia de atos processuais.

Abrangência: Todo TRTSP

Período: a definir

Datas de sessões: a definir

Quantidade de sessões: a definir

*  O presente  projeto  tem sido  realizado  consoante  a  necessidade  do setor  de
processamento  recursal  que  pode  encaminhar  facultativamente  os  processos  para
tentativa de conciliação.
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3. DA PARTICIPAÇÃO DO NUMEPEC-JT2 EM TODOS OS EVENTOS NACIONAIS DE
CONCILIAÇÃO.

O  NUPEMEC-JT2  participou  de  todas  as  atividades  nacionais  voltadas  á
conciliação, tanto em encontros de gestores de NUPEMECS e, principalmente, em todas
as Semanas Nacionais de Conciliação promovidas pelo CSJT como também pelo CNJ, e
ainda por todas as Semanas Nacionais de Execução promovidas pelo CSJT.

Os resultados dos trabalhos advindos consagraram ao TRTSP,  além de outras
premiações, duas premiações seguidas no prêmio Conciliar é legal do CNJ, em razão do
maior índice de conciliação.

Importante frisar que a cada evento multiplicam-se as empresas e reclamantes que
pretendem participar dos projetos realizados pelo NUPEMEC-JT2 e seus CEJUSCS-JT.

Isso mostra a transformação de cultura no meio jurídico-trabalhista. Da Cultura de
Sentença/conflito a uma cultura de Paz (UNESCO).

As atividades do NUPEMEC-JT2 e seus CEJUSCS-JT demonstram que, de fato, a
atuação insistente e consciente no modelo transformador social é possível e que a Cultura
da Paz não é uma utopia.
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3.1 PREMIAÇÕES, ELOGIOS E HONRARIAS.

O CEJUSC SEDE viabilizou que o TRTSP fosse vitorioso em duas categorias do
"Prêmio Conciliar  é Legal  -  ano 2015 -  VI  Edição"  -  categoria  de maiores índices de
composição  na  Semana Nacional  de  Conciliação  –  2015,  tanto  pelo  critério  absoluto
(número de acordos efetuados) como relativo (número de acordos efetuados/população) e
categoria  Demandas  Complexas  e  Coletivas tornando-o  exemplo  e  colocando-se  na
vanguarda em gestão de conflitos em geral. 

Também venceu o Prêmio Conciliar é Legal - 2014 - V Edição.

Importante  ressaltar  que  o prêmio  tem  como  objetivo  identificar,  disseminar  e
estimular  a  realização de ações de modernização na área da Justiça,  principalmente
aquelas que contribuem para pacificação de conflitos, assim como para o aprimoramento
do Poder Judiciário.

Equipe CEJUSC SEDE:

 Diante dos trabalhos realizados o CEJUSC-JT SEDE vem recebendo constantes

145



elogios e até mesmo honraria perante este E. Regional.

Diante dos trabalhos anteriormente realizados, buscamos ampliar ao máximo os
projetos  voltados  para  a  disseminação  efetiva  de  uma  Cultura  de  Paz  e,  por
consequência, ampliar os resultados, sempre com otimização de trabalhos garantindo a
máxima eficiência na gestão pública e a excelência em prestação jurisdicional.

Ademais,  os  resultados  auferidos  beneficiam  não  só  a  sociedade  (clientes
externos)  mas  também,  nossos  conciliadores  e  demais  colaboradores  que  compõe a
equipe deste Regional, pois podem sentir os resultados de suas atividades de pacificação.

Também recebeu os Prêmios Conciliar é Legal VII Edição - 2016, nas categorias: 

- Tribunal Regional do Trabalho, com o projeto Plano Estratégico de Gestão de
Conflitos Trabalhistas;

- Maior índice de conciliação;

Vejamos a notícia: 

"TRT-2 recebe os  prêmios conquistados no Conciliar  é
Legal, do CNJ 

O TRT da 2ª Região recebeu, nessa terça-feira (14), os
dois prêmios conquistados na sétima edição do Conciliar
é  Legal,  premiação  do  Conselho  Nacional  de  Justiça
(CNJ) que reconhece as práticas inovadoras da Justiça
com foco na conciliação. 

O  presidente  do  TRT-2,  desembargador  Wilson
Fernandes,  e  a  vice-presidente  administrativa  e
coordenadora  do  Núcleo  de  Solução  de  Conflitos
(Nupemec-2),  desembargadora  Cândida  Alves  Leão,
representaram o Tribunal na cerimônia, ocorrida durante
a 34ª sessão extraordinária  do CNJ, em Brasília-DF. A
desembargadora  do  TRT-2  Silvana  Abramo  Margherito
Ariano também esteve presente à cerimônia. 
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Veja abaixo a foto da entrega.

 O  prêmio  principal  do  TRT-2  foi  obtido  na  categoria
Tribunal  Regional  do  Trabalho,  por  conta  do  Plano
Estratégico  de  Gestão  de  Conflitos  Trabalhistas
desenvolvido pelo núcleo (veja aqui todos os detalhes do
projeto  vencedor).  O segundo foi  por  atingir  os  índices
mais  elevados  de  composição,  pelo  critério  relativo  à
população  atendida,  na  XI  Semana  Nacional  da
Conciliação, realizada em 2016.

“Hoje, aqui, temos a oportunidade de premiar as boas
práticas que buscam fazer com que a Justiça realmente
se concretize no seio da sociedade”, disse a presidente
do Conselho Nacional  de  Justiça  (CNJ)  e  do  Supremo
Tribunal  Federal  (STF),  ministra  Cármen  Lúcia,  na
solenidade.

O Prêmio Conciliar é Legal está alinhado à Resolução
CNJ nº 125/2010, que dispõe sobre a Política Judiciária
Nacional  de  Tratamento  Adequado  dos  Conflitos  de
Interesse no Âmbito do Poder Judiciário.
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Informações mais detalhadas e a relação dos premiados
podem ser obtidas diretamente no portal do CNJ. 
(Fonte:  http://www.trtsp.jus.br/indice-noticias-em-
destaque/20878-trt-2-recebe-os-premios-conquistados-no-
conciliar-e-legal-do-cnj)

Este enfoque estratégico e de melhoria dos serviços de pacificação de disputas foi
bastante  ampliado,  tanto  pelo  desenvolvimento  de  novos  projetos  (pequeno,  médio  e
grande  portes)  como pela  multiplicação  de  CEJUSCs-JT2  a  fim de  atender  todas  as
regiões deste Tribunal Especializado.
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4.  DA  ATUAÇÃO  DO  NUPEMEC-JT2  FRENTE  AS  HOMOLOGAÇÕES  DE
TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAIS

O NUPEMEC-JT2 de forma pioneira, por intermédio de seus magistrados atuantes
nos CEJUSCS, realizaram notável  estudo jurídico acerca do tema, cominando em um
conjunto de diretrizes técnicas a ser seguidas como metodologia de uniformização dos
trabalhos dos CEJUSCS.

Vejamos, portanto, o constante na página do e. TRTSP:

"A entrada em vigor da Lei 13.467/2017, que promoveu a
reforma trabalhista no país, trouxe a novidade do acordo
extrajudicial.  Com  base  nos  artigos  855-B  e  855-E  da
CLT, as partes agora podem fazer o acordo fora do juízo
e apresentar a petição para homologação em uma vara
do  trabalho.  A  vara  envia  os  autos  para  o  Centro
Judiciário  de  Métodos  Consensuais  de  Solução  de
Disputas  (Cejusc-JT-2),  que  analisará  o  pedido  de
homologação.

Os  juízes  dos Cejuscs-JT-2  seguem algumas diretrizes
para o julgamento dessas petições. Conheça, abaixo, os
itens com as principais regras para a apreciação desses
pedidos.

Vale  ressaltar  ainda  que,  para  a  regular  tramitação do
processo, é necessária a habilitação dos advogados das
duas  partes.  Não  basta  os  advogados  assinarem  as
petições: ambos precisam se habilitar no PJe do TRT-2. A
falta  dessa  habilitação  dos  dois  advogados  impede  a
marcação de audiência e a intimação das partes.

Diretrizes dos Cejuscs-JT-2 nos processos de jurisdição
voluntária:
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Os juízes podem indeferir as petições iniciais por conta de
acordos ilegais ou inadmissíveis; deferir a homologação;
determinar  o  saneamento  de  defeitos  processuais;  ou
marcar audiência para oitiva dos requerentes.

As  custas  de  2% sobre  o  valor  do  acordo  devem ser
adiantadas  pelos  requerentes  e  rateadas  entre  os
interessados. O recolhimento de custas será determinado
no despacho que receber a petição inicial,  pelo juiz do
Cejusc-JT-2.

A petição inicial deverá conter a identificação do contrato
ou  relação  jurídica,  as  obrigações  pactuadas  (valor,
tempo e modo de pagamento), a cláusula penal, os títulos
negociados e os valores respectivos, o valor da causa,
bem  como  a  atribuição  de  responsabilidade  pelos
recolhimentos fiscais e previdenciários.

A  audiência  não  é  obrigatória,  mas o  Cejusc-JT-2,  em
regra, deverá marcá-la.

Os juízes poderão atuar diretamente nas audiências, ou
por intermédio de conciliadores, sempre com supervisão
do magistrado que é o único competente para homologar
o acordo.

A  ausência  injustificada  de  qualquer  requerente  na
audiência  provocará  o  arquivamento  do  processo,  com
extinção sem resolução do mérito.

A petição inicial deverá discriminar as parcelas objeto da
transação,  definindo  a  natureza  jurídica  respectiva,
respeitados  direitos  de  terceiros  e  matérias  de  ordem
pública.

A quitação envolvendo sujeito estranho ao processo ou
relação  jurídica  não  deduzida  em  juízo  somente  é
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possível no caso de autocomposição judicial em processo
contencioso. 

A  quitação  deve  ser  limitada  aos  direitos  (verbas)
especificados na petição de acordo.

A existência ou não de vínculo de emprego não está ao
arbítrio dos requerentes. Quanto a questões processuais,
o juiz poderá determinar aos requerentes a emenda da
petição  inicial,  previamente  ou  na  audiência,  mediante
redesignação.  Quanto  ao  mérito,  não  cabe  dilação,
devendo o processo ser resolvido pela homologação ou
não.

Não serão expedidos alvarás para liberação de FGTS e
seguro-desemprego.  Por  não  se  tratar  de  jurisdição
contenciosa,  cabe  ao  empregador  assegurar  ao
empregado acesso aos respectivos benefícios.

Após a audiência,  a  critério  do juiz  do Cejusc-JT-2,  os
autos poderão ser conclusos para prolação da sentença.

O  processamento  de  eventual  recurso  será  apreciado
pelo juiz da vara do trabalho de origem.

Os acordos homologados são títulos executivos judiciais.
A execução deve ser processada perante o juiz da vara
do trabalho de origem."

(fonte: http://www.trtsp.jus.br/institucional/conciliacao/conciliacao-2)

Importante ressaltar que estas diretrizes tornaram-se modelo para outros Regionais
que adotaram os entendimentos. 

Outro  fator  de  especial  importância  é  que  foram  proferidas  mais  de  1500
sentenças em Homologações de Transação Extrajudicial  e  realizadas  mais de 2000
audiências  de  ratificação  e  de  julgamento  com  movimentações  financeiras  que
ultrapassam a casa de 10 milhões de reais.
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5 - NUPEMEC-JT2 EM NÚMEROS

Em regra, cada sala de conciliação realiza de 10 a 12 sessões de conciliação por
dia útil, durante toda a semana.

Atentando-se a composição dos CEJUSCS-JT, estima-se que o NUPEMEC-JT2
tenha realizado mais  de  25 mil  sessões de conciliação por  ano.  Se observado o
último  biênio,  pode  atingir  cerca  de  50  mil  sessões  de  conciliação,  o  que
movimentou mais de 500 milhões de reais no biênio.

Além deste número, cumpre frisar que as listagens de processos inscritos pelas
partes ou encaminhados via  e-mail  (projetos especiais)  que são disponibilizadas para
triagens pode atingir números muito superiores as sessões de conciliação efetivamente
realizadas.

Importante ressaltar que em projetos especiais, como Semanas de Conciliação, o
NUPEMEC-JT2  chega  a  realizar  em  apenas  cinco  dias  mais  de  2000  sessões  de
conciliação por evento.

Outro  fator  de  especial  importância  é  que  foram  proferidas  mais  de  1500
sentenças em Homologações de Transação Extrajudicial  e  realizadas  mais de 2000
audiências  de  ratificação  e  julgamento  com  movimentações  financeiras  que
ultrapassam a casa de 10 milhões de reais.

Um aspecto notável, também, é a opinião pública positiva quanto aos trabalhos
dos  CEJUSCS-JT  que  constantemente  recebem  elogios até  mesmo  oficialmente  via
canal da ouvidoria.

Assim, o NUPEMEC-JT2 por intermédio de seus CEJUSCS-JT compõe importante
e  eficiente  ferramenta  de  Administração  da  Justiça,  tendo  como  principais  fatores  a
efetivação da pacificação social,  a celeridade e economia processual,  além de muitos
outros benefícios, como arrecadação tributária reflexa (Previdência e Imposto de Renda,
por exemplo) e recolhimento de custas.
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Estatística anual CEJUSC-JT SEDE - 2017 (exemplo):

Imagem acima - modelo.
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6. RELATÓRIO DE ACORDOS REALIZADOS EM PRECATÓRIOS - NUPEMEC-JT2 e
SECRETARIA DE ASSESSORIA EM PRECATÓRIOS - TRTSP

O  NUPEMEC-JT2  e  Secretaria  de  Precatórios  realizaram  conjuntamente  uma
gama de acordos envolvendo entes públicos.

Assim, passamos a expor o relatório da Secretaria de Precatórios:
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7. Composição Administrativa

NUPEMEC-JT2

Dra. Cândida Alves Leão
Desembargadora coordenadora

Dra. Adriana Maria Battistelli Varellis
Juíza Auxiliar

Hilda Maria Francisca de Paula
Assessora 

CEJUSC-JT SEDE

Dr. Mateus Hassen Jesus
Juiz do Trabalho Coordenador

Dr. Jobel Amorim das Virgens Filho
Juiz do Trabalho Coordenador

Luiz Antonio Loureiro Travain
Secretário Administrativo /Diretor

CEJUSC-JT BARUERI

Dr. Mateus Hassen Jesus
Juiz do Trabalho Coordenador

Dr. Jobel Amorim das Virgens Filho
Juiz do Trabalho Coordenador

Luiz Antonio Loureiro Travain
Secretário Administrativo /Diretor
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CEJUSC-JT LESTE

Dr. Giovane Brzostek
Juiz do Trabalho Coordenador

Thiago Boeno Pessoa Ramos
Secretário Administrativo /Diretor

CEJUSC-JT GUARULHOS

Dr. Giovane Brzostek
Juiz do Trabalho Coordenador

Thiago Boeno Pessoa Ramos
Secretário Administrativo /Diretor

CEJUSC-JT SUL

Dra. Sandra Yuri Ykeda
Juíza do Trabalho Coordenadora

Rosana Shizue Naganishi Campanatti
Secretária Administrativo /Diretora

CEJUSC-JT ABC

Dra. Sandra Yuri Ykeda
Juíza do Trabalho Coordenadora

Rosana Shizue Naganishi Campanatti
Secretária Administrativo /Diretora
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CEJUSC-JT BAIXADA SANTISTA

Ricardo Koga de Oliveira
Juiz do Trabalho Coordenador

Bianca de Lima Barbosa Chohfi Salomão
Secretária Administrativo /Diretora
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