
 
 
 
 
 

CORREGEDORIA REGIONAL 

 

PROVIMENTO CR N° 01/2019 
 

O DESEMBARGADOR DO TRABALHO-CORREGEDOR DO TRIBUNAL 
REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIÃO, no uso de suas atribuições legais e 
regimentais, 

 
RESOLVE: 
 
Art. 1º - O art. 58 do Provimento CR n° 1/2017, que passa a ter a seguinte 

redação: 
 

“Art. 58. A prolação da sentença incumbe ao Magistrado que: 
 

I – conduziu a audiência em que se configurou a revelia ou, em caso de 
revelias sucessivas, aquele que declarou a última; 
 

II – em caso de revelia, nos processos submetidos aos Centros Judiciários 
de Métodos Consensuais de Solução de Disputas de Primeiro Grau (CEJUSC-JT - 1º 
GRAU), encaminhou o processo à audiência de encerramento, dispensando a produção de 
prova; 
 

III – conduziu a audiência em que foi recebida a defesa e não houve 
produção de outras provas, ainda que tenha sido designada audiência de encerramento ou 
de prosseguimento em que não houve a produção de prova; 
 

IV – conduziu a audiência em que se configurou a confissão ficta de uma 
das partes; 
 

V – não havendo impedimento legal para o recebimento da defesa ou 
prosseguimento da audiência, e presentes as testemunhas que seriam inquiridas no ato, 
diferir a produção da prova para sessão distinta; 
 

VI – iniciou a colheita da prova oral, incluído o depoimento das partes, ainda 
que tenha ordenado o fracionamento da audiência; 
 

VII – não sendo produzida prova oral, admitiu ou determinou a produção de 
“prova oral emprestada”, em audiência ou por decisão no processo; 
 

VIII – não sendo produzida prova oral, determinou a realização de prova 
pericial, inclusive emprestada, em audiência ou por decisão no processo; 
 

IX – não sendo produzida prova oral, admitiu ou determinou a produção de 
provas complementares, em audiência ou por decisão no processo; 
 

X – converteu o julgamento em diligência; 
 



 
 

 

XI – reabriu a instrução processual; 
 

XII – prolatou sentença posteriormente anulada ou reformada pela instância 
superior, quando não realizada nova prova.  
 

§ 1º Incumbe ao juiz prolator da sentença a decisão dos respectivos 
embargos de declaração.  
 

§ 2º Excetuam-se das hipóteses previstas neste artigo os casos de acesso 
ao TRT, remoção ou permuta entre Tribunais, exoneração e aposentadoria  
 

§ 3º A responsabilidade pela prolação do passivo de sentenças oriundos do 
parágrafo anterior será definida pela Corregedoria, em decisão fundamentada, observado o 
quantitativo de sentenças, as particularidades do caso concreto e a possibilidade de 
distribuição equitativa entre os Juízes da Região, de forma a garantir a maior celeridade 
possível.  
 

§ 4º Não se vincula ao processo o juiz que conduziu as audiências de 
tentativa de conciliação perante os Centros Judiciários de Métodos Consensuais de Solução 
de Disputas de Primeiro Grau (CEJUSC-JT de 1º Grau). 
 

§ 5º Quando a adequada divisão dos trabalhos e a dinâmica específica do 
Juízo assim o recomende, as regras de vinculação previstas no presente artigo poderão ser 
objeto de modificação consensual pelos magistrados que tenham atuado no processo ou na 
Vara respectiva, sem prejuízo do prazo original para prolação da sentença. 
 

§ 6º O juiz que encerrar a instrução processual deverá proferir a sentença 
respectiva, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da conclusão, ou suscitar dúvida ou 
divergência à Corregedoria Regional, ou declinar de sua vinculação no processo, no mesmo 
prazo – sem possibilidade de prorrogação –, determinando à Secretaria que proceda o 
encaminhamento dos autos a outro magistrado em 48 (quarenta e oito) horas. Decorrido o 
prazo improrrogável de 30 (trinta) dias, o magistrado não poderá mais declinar de sua 
vinculação ao processo, estando obrigado a sentenciá-lo. 
 

§ 7º O juiz que receber o processo de outro magistrado para sentenciar 
deverá fazê-lo no prazo de 30 dias, contado da conclusão, ou suscitar dúvida ou divergência 
à Corregedoria Regional no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias.  Decorrido o prazo, o 
magistrado não mais poderá suscitar dúvida ou divergência, estando obrigado a proferir 
sentença.  
 

§ 8º As dúvidas  ou divergências suscitadas pela aplicação dos dispositivos 
anteriores devem ser relatadas circunstancialmente ao Desembargador do Trabalho-
Corregedor para decisão, no prazo previsto nos parágrafos anteriores, não sendo 
recomendável sua consignação no processo.” 

 
Art. 2º -  O art. 61 do Provimento CR n° 1/2017, que passa a ter a seguinte 

redação: 
 
“Art. 61. A publicação da sentença liquidada ocorrerá no prazo de 30 (trinta) 

dias úteis, contados do encerramento da instrução.  



 
 

 

 
§ 1º Quando necessário, o Juiz atribuirá a elaboração dos cálculos da 

 sentença, preferencialmente, aos calculistas das unidades jurisdicionais correspondentes, 
 nos termos da Resolução CSJT 63/2010 e da Recomendação nº 4/2018 do TST. 
 

§ 2º Os juízes poderão nomear Perito Judicial, em caráter estritamente 
excepcional, na hipótese de inexistência ou impossibilidade da utilização dos serviços de 
calculista em atividade na unidade ou contadoria centralizada ou, ainda, em casos de 
excesso de demanda ou complexidade dos cálculos, observadas as disposições da 
Recomendação nº 4/2018 do TST. 
 

§ 3º O prazo previsto no caput será interrompido com a assinatura digital da 
sentença, quando deverá a ela ser atribuído sigilo completo e os autos ser encaminhados ao 
calculista da unidade jurisdicional ou ao Perito Judicial, conforme art. 5º da Recomendação 
nº 4/2018 do TST e “Roteiro do Procedimento Para Sentenças Líquidas” expedido pelo 
mesmo órgão.  

§ 4º O Perito Judicial assinará Termo de Confidencialidade, o qual 
permanecerá sob guarda da Secretaria da Vara em que o expert atuar.” 

Art. 3º -  Este Provimento entra em vigor na data de sua publicação. 
 

Dê-se ciência às Unidades Judiciais. 
 
Florianópolis, 06 de junho de 2019.  

 
 
 

 
JOSÉ ERNESTO MANZI 

DESEMBARGADOR DO TRABALHO-CORREGEDOR 
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