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PORTARIA CR Nº 157/2020 

  

“Regulamenta a realização de correições 

ordinárias pelo meio telepresencial” 

  

A DESEMBARGADORA CORREGEDORA REGIONAL DO 

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA PRIMEIRA REGIÃO – 

TRT 1, no uso das atribuições legais e regimentais, 

Considerando a declaração pública pela Organização Mundial da Saúde – OMS 

de pandemia em relação ao novo Coronavírus; 

Considerando a sinalização pelas autoridades de saúde de que a prevenção do 

contágio depende de medidas sanitárias restritivas à livre locomoção de pessoas, 

o que inviabiliza a retomada das atividades presenciais no âmbito deste Tribunal; 

Considerando o teor da Resolução nº 313 do CNJ e do Ato Conjunto 

CSJT.GP.VP e CGJT nº 006, de 4 de maio de 2020, da Resolução CNJ nº 318 de 

07 de maio de 2020, bem como os termos do Ato Conjunto Nº 5/2020 da 

Presidência e da Corregedoria Regional, que, dentre outras providências, 

suspendem a realização de atividades presencias no âmbito dos Tribunais, 

incluindo as correições ordinárias, instituindo o trabalho remoto como medida 

excepcional para continuidade das atividades a cargo das unidades judiciárias e 

administrativas; 

Considerando os termos do Ato Conjunto CSJT.GP. VP.CGJT nº 5, de 17 de 

abril de 2020, Ato Conjunto CSJT.GP.VP.CGJT nº 1, de 2020 e Ato Conjunto Nº 

5/2020 da Presidência e da Corregedoria deste Regional, que mantêm, por prazo 

indeterminado, as medidas de prevenção ao contágio pelo novo coronavírus 

(COVID-19); 

Considerando o Ato nº 11/GCGJT, de 23 de abril de 2020 e Ato Conjunto nº 6, 

de 27 de abril de 2020, da Presidência e Corregedoria deste Regional, que 

disciplinam a utilização de ferramentas tecnológicas que permitem às unidades 
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judiciárias e administrativas a continuidade de suas atividades por meio 

telepresencial;  

Considerando a atribuição legal do Corregedor Regional de realizar correições 

ordinárias com periodicidade anual, conforme disposto no artigo 682, XI, da 

Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, e nos artigos 29, I e II, e 32 da 

Consolidação dos Provimentos da Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho, nas 

Varas do Trabalho, nos Centros Judiciários de Métodos Consensuais de Solução 

de Conflitos (CEJUSCs) do 1º Grau, nos Núcleos de Pesquisa Patrimonial 

(NPPs) e nas centrais de execução; e 

Considerando, por fim, a edição do Ato Nº 13/GCGJT, de 19 de maio de 2020, 

que autoriza às Corregedorias Regionais dos Tribunais Regionais do Trabalho 

realizar correições ordinárias pelo meio telepresencial e, em especial o art. 7º da 

referida norma, que prevê a possibilidade de edição de atos locais, com vistas a 

organizar os procedimentos adotados na Correição telepresencial, 

RESOLVE: 

Art. 1º As Correições Ordinárias nas Unidades Judiciárias, durante o período da 

pandemia da COVID-19, serão realizadas, excepcionalmente, de forma 

telepresencial, por meio plataforma de videoconferência Cisco – Webex, 

instituída pela Portaria nº 61, de 31 de março de 2020, do Conselho Nacional de 

Justiça, procedimento que se estenderá enquanto perdurar a excepcionalidade 

mencionada. 

Art. 2º A realização das Correições Ordinárias telepresenciais será precedida de 

ampla divulgação e observará as datas consignadas nas respectivas Portarias, 

publicadas no Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho – DEJT, que conterão, 

ainda, o horário reservado para o atendimento aos interessados, especialmente 

partes, advogados e peritos habitualmente nomeados, a fim de tratar 

exclusivamente de assuntos afetos às Varas do Trabalho correicionadas. 

Parágrafo único. Os interessados em participar indicarão um e-mail para 

encaminhamento do convite de acesso à sala virtual, que deverá ser endereçado à 

CCIN – Coordenadoria de Correição e Inspeção, no endereço eletrônico 
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ccin@trt1.jus.br, em até 02(dois) dias antes da data agendada para a Correição 

Ordinária. 

Art. 3º   É obrigatória a participação do Juiz Titular ou Substituto no exercício da 

titularidade, bem como do Diretor de Secretaria, na Correição Ordinária 

telepresencial, salvo em casos de afastamentos legais. 

§ 1º As unidades judiciárias deverão encaminhar, juntamente com as informações 

já habitualmente solicitadas pela Corregedoria, os nomes dos Magistrados e 

Diretores participantes, para cadastramento nas respectivas salas de 

videoconferência. Deverão indicar, ainda, mais dois servidores, que comunicarão 

o número de telefone e e-mail correspondentes, para fins de contato no período 

da Correição Ordinária, durante o horário das atividades forenses, como se 

presencial fosse, sem prejuízo da participação dos demais servidores lotados na 

unidade judiciária; 

§ 2º Os demais servidores da unidade, que tiverem interesse em conversar com a 

Corregedora Regional, deverão encaminhar e-mail para a CCIN – Coordenadoria 

de Correição e Inspeção, informado do § 1º do art. 2º, indicando nome completo 

e endereço eletrônico, a fim de que possa, oportunamente, ser agendada reunião 

reservada, também pela via telepresencial. 

Art. 4º Os convites para as sessões de Correição serão feitos pela CCIN – 

Coordenadoria de Correição e Inspeção, devendo deles constar as seguintes 

informações: 

a) data e horário de sua realização; 

b) número da reunião (código de acesso); 

c) senha da reunião; 

d) endereço virtual com o caminho para acessar a videoconferência pela rede 

mundial de computadores (URL) e outros meios para contato (telefone, 

aplicativo ou sistema de vídeo).  

Art. 5º As Correições Ordinárias serão realizadas, preferencialmente, de acordo 

com o cronograma divulgado pela Portaria nº 22 - SCR/2020, disponibilizada no 

mailto:ccin@trt1.jus.br
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Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho em 23/01/2020, à exceção das visitas 

marcadas e não realizadas nos meses de março, abril e maio, que serão 

contempladas em novo calendário a ser publicado. 

Art. 6º A Corregedoria Regional, a depender dos resultados da Correição 

Ordinária remota, poderá deliberar por realizar, posteriormente, visita 

correicional presencial complementar, tão logo as atividades institucionais sejam 

completamente normalizadas. 

Art. 7º Os procedimentos previstos nesta norma poderão ser revistos a qualquer 

tempo conforme a evolução das medidas adotadas pelo TRT da 1ª Região e 

Órgãos Superiores da Justiça, adequando-os às necessidades de prevenção à 

Covid-19. 

Art. 8º Os casos omissos serão examinados e dirimidos pela Corregedora-

Regional. 

Art. 9º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

  Dê-se ciência às Varas do Trabalho e aos Juízes, Titulares e Substitutos, 

bem como aos senhores diretores de secretaria, do inteiro teor deste Provimento, 

por meio eletrônico. 

   Publique-se e cumpra-se. 

Rio de Janeiro, 29 de maio de 2020. 

  

  

MERY BUCKER CAMINHA 

Desembargadora Corregedora Regional 
 


