
 

ATA DA 36ª INSPEÇÃO CORRECIONAL ORDINÁRIA, REALIZADA 
NOS DIAS 13 E 14 DE MAIO DE 2019, NA 1ª VARA DO 

TRABALHO DE LAGES E 2ª NO SETOR DE APOIO À GESTÃO 
ADMINISTRATIVA DO FORO E DA CENTRAL DE MANDADOS DE 

LAGES 
 

 

Aos treze dias do mês de maio do ano de dois mil e 

dezenove, o Excelentíssimo Desembargador do Trabalho-Corregedor 

José Ernesto Manzi, presidiu a correição ordinária na 1ª Vara 

do Trabalho e no Foro de Lages, conforme o Edital CR nº 

03/2019, disponibilizado no DEJT em 04-4-2019, afixado 

previamente em locais próprios na Vara do Trabalho, bem assim 

encaminhado ao Ministério Público do Trabalho e à Subseção da 

OAB de Lages, tendo sido recebido pelos Ex.mos Juízes do 

Trabalho Patrícia Pereira de Sant’Anna, Titular e Diretora do 

Foro, e Antonio Carlos Facioli Chedid Junior. Os processos, na 

Unidade, tramitam em meio físico e eletrônico. Assim, com base 

nas informações prestadas pela Vara do Trabalho e pelo Setor de 

Apoio à Gestão Administrativa do Foro e da Central de Mandados, 

nos autos de processos analisados e nos dados dos Sistemas 

disponíveis, apurou-se o seguinte: 

 

1 DADOS DA UNIDADE JUDICIÁRIA 

1.1 Lei de criação nº: 4.537/64 

1.2 Data da instalação: 16-10-1965 

1.3 Jurisdição: o respectivo Município e os de Anita Garibaldi, 
Bocaina do Sul, Bom Jardim da Serra, Bom Retiro, Capão Alto, 

Campo Belo do Sul, Celso Ramos, Cerro Negro, Correia Pinto, 

Otacílio Costa, Painel, Palmeira, Rio Rufino, São Joaquim, São 

José do Cerrito, Urubici e Urupema. 

1.4 Juízes 
(fonte: SGP) 
 

Juíza Titular Desde 
Reside fora da 
jurisdição? 

Patrícia Pereira de Sant’Anna 31-3-2009 Não 

 

Juiz Substituto Desde 

Antonio Carlos Facioli Chedid Junior 26-10-2015 

 

1.5 Servidores 
(fonte: SGP) 

Servidor Cargo Função 
Exercício na 

lotação 
Aldrovando Sebastiao de 

Oliveira 
AJ 

Diretor de Secretaria de VT 

CJ-03 
14-3-2012 

Ana Claudia Gasparin AJ  10-8-1998 

Antonio Celio Raitz de Lima TJ Assist. Chefe Apoio 25-9-2000 

Documento 14 do PROAD 2969/2018. Para verificar a autenticidade desta cópia,
acesse o seguinte endereço eletrônico e informe o código 2019.BJMP.WMDC:
https://www.trt12.jus.br/proad/pages/consultadocumento.xhtml
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Administrativo FC-04 

Geraldo Jose Balbinot Filho TJ  3-10-2016 

Gisele Nogueira Felix Brum TJ 
Assist. Chefe Apoio e 

Preparo de Audiências FC-04 
9-12-2014 

Gislaine Gonzaga Guedes Zocche TJ Assistente FC-04 2-12-2016 

Heloisa Gomes Omizzolo TJ  12-11-2018 

Marco Antonio Pereira Madruga TJ 
Assist. Chefe Apoio à 

Execução FC-04 
28-9-1987 

Marcos Aurelio Felimberti AJ 
Assessor de Juiz Titular de 

Vara CJ-01 
20-1-1997 

Mariela Tedesco TJ Assistente FC-02 9-7-1997 

Vinicius Eduardo Granemann AJ Assistente de Juiz FC-05 15-8-2011 

Total de servidores: 11 

Lotação paradigma: 11 servidores. Considerando a Resolução nº 219 de 26-04-2016, do 

Conselho Nacional de Justiça e determinação da Presidência no expediente de PROAD nº 

4429/2016 a Unidade está com a lotação paradigma. 

Legenda: TJ - Técnico Judiciário; AJ - Analista Judiciário. A Unidade conta com duas 

estagiárias. 

 

2 AUDIÊNCIAS  
 

Conforme informações do Diretor de Secretaria, a pauta 

de audiências funciona da seguinte forma: “De segunda a sexta-

feira. Nas sextas, geralmente, são marcadas e realizadas as 

audiências no Município de São Joaquim (deslocamento da sala de 

audiências itinerante), conforme autorizado pelo PROAD 

12153/10, para os autores que residem nos municípios de São 

Joaquim Urubici e Bom Jardim da Serra. São incluídos nestas 

pautas, ainda, CPs para inquirição de testemunhas que residam 

nestes Municípios.” 

 

2.1 Pauta de audiências 
(fonte: Pautas e atas na internet e PJe) 

Unidade Judiciária 
Datas mais distantes das audiências futuras 
Iniciais Instrução Una 

Data Prazo Data Prazo Data Prazo 

1ª Vara do Trabalho de Lages 03-6-2019 31 19-6-2019 47 17-6-2019 45 

2ª Vara do Trabalho de Lages 03-6-2019 31 04-6-2019 32 06-6-2019 34 

3ª Vara do Trabalho de Lages 03-6-2019 31 05-6-2019 33 29-5-2019 26 

Observações: Consulta às pautas de audiências em 03-5-2019.  
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Abaixo, a evolução dos prazos anualmente:  

 
 

 
 

 
Obs.: Prazos verificados na data da inspeção correcional de cada ano e, em 2019, foi 

verificado em 03-5-2019. 
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2.2 Prazos Médios 
(fonte: e-Gestão) 

Unidade Judiciária / Média 

Prazo do ajuizamento da 
ação até a realização da 

1ª audiência 

Prazo da realização da 1ª 
audiência ao encerramento 
da instrução processual 

Rito 
sumaríssimo 

Exceto rito 
sumaríssimo 

Rito 
sumaríssimo 

Exceto rito 
sumaríssimo 

1ª Vara do Trabalho de Lages 68,53 45,60 57,61 186,05 

2ª Vara do Trabalho de Lages 59,70 79,24 54,63 236,27 

3ª Vara do Trabalho de Lages 54,17 48,43 67,26 224,78 

Média da 12ª Região 85,92 94,33 75,94 361,94 

Observação: Dados de janeiro a março de 2019. 

 
2.3 Audiências realizadas  
(fonte: e-Gestão) 

Unidade Judiciária / Média 
Quantidade de audiências 

2017 2018 
1ª Vara do Trabalho de Lages 2.086 1.322 

2ª Vara do Trabalho de Lages 2.118 1.582 

3ª Vara do Trabalho de Lages 1.974 1.417 

Média da 12ª Região 2.597 1.938 

Observação: Dados até dezembro de 2018. 

A quantidade de audiências realizadas na Unidade em 

2018 foi de 616 audiências a menos que a média da 12ª Região. 

Verifica-se, ainda, que esta quantidade vem caindo desde 2016. 

 

 

3 MOVIMENTAÇÃO PROCESSUAL  
 

Os quadros estatísticos apresentam dados da Vara, bem 

como média das Varas de mesma faixa de movimentação processual 

(porte), média do Foro e a média de todas as Varas da 12ª 

Região. As faixas de movimentação observam a Resolução CSJT nº 

63, considerando-se os processos recebidos. 
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As Varas do Trabalho de Lages estão enquadradas na 

faixa de movimentação processual entre 1.001 a 1.500 processos. 

Os dados de 2019 referem-se ao acumulado até o mês de março. 

 

3.1 Fase de conhecimento 
(fonte: e-Gestão) 

Unidade Judiciária / 
Média 

Ano 

Recebidos 
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1ª Vara do Trabalho de 
Lages 

2018 1.866 2 1.868 1.814 577 1.013 2.062 

2019 184 0 184 229 535 427 1.820 

Média do Foro 
2018 1.905 4 1.909 1.576 818 1.159 1.962 

2019 274 1 275 580 507 526 1.707 

Média do Porte 
2018 984 5 990 1.351 681 1.301 1.592 

2019 217 1 218 310 591 316 1.493 

Média da 12ª Região 2018 1.077 6 1.083 1.529 725 1.486 1.705 

Observações: (1)Solucionados: processos com sentença; (2)Finalizados: processos que 

saíram da fase de conhecimento, por entrarem na fase de liquidação ou execução ou 

pelo arquivamento definitivo.(3)Pendentes de finalização: processos com sentença 

aguardando o trânsito em julgado, ou em grau de recurso ou aguardando prazos.  

 

Destaca-se, no gráfico abaixo, a quantidade de 

processos pendentes de solução, que de 2015 a 2018 aumentou, 

tendo reduzido em 2019. 

Verifica-se que foram ajuizados 1.866 processos em 

2018, sendo que somente em dezembro houve o ajuizamento de 

1.099, resultando no ajuizamento de 767 processos de janeiro a 
novembro daquele ano. 

Verifica-se que a Unidade solucionou 1.814 processos de 

conhecimento em 2018, sendo que somente em dezembro solucionou 

811, resultando em 1.003 processos solucionados de janeiro a 
novembro daquele ano. 

Considerando que houve a entrada, em dezembro de 2018, 

de cerca de mil processos a mais que a média dos demais meses 

do ano, bem como que a quantidade de processos julgados foi de 

1.003 nos meses anteriores, pode-se inferir que, caso não 

houvesse esta grande quantidade de processos ajuizados, a 

quantidade de pendentes seria cerca de 200 processos a menos. 
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3.2 Fase de execução 
(fonte: e-Gestão) 

Unidade Judiciária / 
Média 

Ano 

Movimento processual - fase de 
execução 

Pendentes de 
Execução 
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1ª Vara do Trabalho de 
Lages 

2018 291 541 4 0 89 65 626 676 1.302 

2019 95 69 4 0 60 9 737 593 1.330 

Média do Foro 
2018 349 404 1 1 56 81 480 375 855 

2019 88 57 1 1 27 14 528 345 873 

Média do Porte 
2018 441 425 0 0 55 120 708 441 1.149 

2019 110 89 0 0 23 33 727 442 1.169 

Média da 12ª Região 2018 467 457 1 1 84 126 762 441 1.203 

 

Destaca-se, no gráfico abaixo, a quantidade de 

processos pendentes de execução, subdividindo-se em processos 

que tramitam na fase e que estão no arquivo provisório. 

Verifica-se que a quantidade de processos pendentes em 

execução vem se mantendo constante desde 2014, em cerca de 

1.300 processos. 

Conforme se verifica pelos dados do IGEST, esta 

quantidade de processos pendentes influencia na taxa de 

congestionamento na execução que, nos últimos 12 meses foi de 

76,81%. 
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3.3 Processos recebidos e variação anual 
(fonte: e-Gestão) 

Ano Quantidade Variação em relação ao ano anterior 

2016 1.175 6,43% 

2017 1.129 -3,91% 

2018 1.866 65,28% 

 

4 PROCESSOS EM TRÂMITE 
(fonte: e-Gestão) 

Tipo Situação 
Quantidade de 
processos 

Conhecimento 

Aguardando primeira audiência 347 

Aguardando encerramento da instrução 169 

Aguardando prolação de sentença 19 

Aguardando cumprimento de acordo 222 

Com sentença aguardando finalização na fase 1.063 

Subtotal 1.820 

Liquidação 

Pendentes de liquidação 25 

Liquidados aguardando finalização na fase 48 

No arquivo provisório 7 

Subtotal 80 

Execução 

Pendentes de execução 737 

Com execução encerrada aguardando finalização na 

fase 
57 

No arquivo provisório 593 

Subtotal 1.387 

Total 3.287 

Observações: Dados de 31-3-2019. Total de processos em trâmite quando da inspeção 

correcional anterior: 2.597. 

 

5 PRAZOS MÉDIOS 
(fonte: e-Gestão) 

 

Os dados de prazos médios referem-se ao período de 

janeiro a março de 2019. 
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5.1 Fase de conhecimento 
Do ajuizamento da ação até 1ª Vara 2ª Vara 3ª Vara 12ª Região 

a realização 

da 1ª 

audiência 

Rito Sumaríssimo 69 60 54 86 

exceto Rito 

Sumaríssimo 
46 79 48 94 

o 

encerramento 

da instrução 

Rito Sumaríssimo 88 67 62 113 

exceto Rito 

Sumaríssimo 
165 55 49 333 

a prolação 

da sentença 

Rito Sumaríssimo 91 78 62 122 

exceto Rito 

Sumaríssimo 
180 63 46 369 

 

5.2 Fase de liquidação 
Do início ao encerramento da 
liquidação 

1ª Vara 2ª Vara 3ª Vara 12ª Região 

Rito Sumaríssimo 78 36 44 90 

exceto Rito Sumaríssimo 468 106 96 173 

 

5.3 Fase de execução 
Do início ao encerramento da 
execução 

1ª Vara 2ª Vara 3ª Vara 12ª Região 

Ente Privado 547 1.169 623 1.432 

Ente Público 131 1.121  - 1.318 

 

5.4 Do ajuizamento ao arquivamento 
Do ajuizamento da ação até o 
arquivamento 

1ª Vara 2ª Vara 3ª Vara 12ª Região 

Rito Sumaríssimo 74 95 105 329 

exceto Rito Sumaríssimo - Ente 

Privado 
559 558 152 843 

exceto Rito Sumaríssimo - Ente 

Público 
888 1.437 342 1.756 

 

6 TAXA DE CONCILIAÇÃO E DE CONGESTIONAMENTO 
 

6.1 Taxa de conciliação 
(fonte: e-Gestão) 

Unidade Judiciária / Média Ano Solucionados Conciliados Taxa 

1ª Vara do Trabalho de Lages 
2018 1.814 495 27,29% 

2019 229 118 51,53% 

Média do Foro 

2018 1.576 531 33,69% 

2019 580 135 23,26% 

Média do Porte 

2018 1.351 569 42,13% 

2019 310 112 36,01% 

Média da 12ª Região 2018 1.529 691 45,17% 
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6.2 Taxa de congestionamento na fase de conhecimento 
(fonte: e-Gestão) 

Unidade Judiciária / Média Ano 
Baixados em 
Conhecimento 

Pendentes de 
baixa em 

Conhecimento 
Taxa 

1ª Vara do Trabalho de Lages 
2018 1.045 1.478 58,58% 

2019 416 1.253 75,07% 

Média do Foro 
2018 1.089 1.411 56,43% 

2019 515 1.155 69,14% 

Média do Porte 
2018 1.384 916 39,82% 

2019 312 826 72,60% 

Média da 12ª Região 2018 1.557 954 37,99% 

Fórmula: 100*[Pendentes de baixa em Conhecimento/(Pendentes de baixa em Conhecimento 

+ Baixados em Conhecimento)]. 

 

6.3 Taxa de congestionamento na fase de execução 
(fonte: e-Gestão) 

Unidade Judiciária / Média Ano 
Baixados em 
Execução 

Pendentes de 
baixa em 
Execução 

Taxa 

1ª Vara do Trabalho de Lages 
2018 466 1.315 73,83% 

2019 75 1.348 94,73% 

Média do Foro 
2018 416 860 67,37% 

2019 83 878 91,39% 

Média do Porte 
2018 486 1.158 70,42% 

2019 105 1.177 91,81% 

Média da 12ª Região 2018 539 1.205 69,08% 

Fórmula: 100*[Pendentes de baixa em Execução/(Pendentes de baixa em Execução + 

Baixados em Execução)]. 

 
7 PRODUTIVIDADE DOS JUÍZES NA UNIDADE 
 

A movimentação processual apresentada se refere à 

produtividade dos Juízes na 1ª Vara do Trabalho de Lages, em 

2018 e até março de 2019. Os dados de audiências realizadas no 

ano de 2019 apresentaram inconsistências no e-Gestão, razão 

pela qual não serão considerados nesta ata. 

 

7.1 Prazo médio para julgamento, produtividade dos Juízes e 
processos conclusos para prolação de sentença 
(fonte: e-Gestão) 

 
Ano: 2018 

Magistrado 

Prazo médio entre a 
conclusão e a 
prolação da 
sentença 

Produtividade 

Conclusos para 
prolação de 
sentença em 
31-12-2018 

Rito 
Sumarís
-simo 

exceto Rito 
Sumarís-
simo 

Solucio- 
nados 

Concili- 
ados 

Total 
Prazo 
vencido 

Patricia Pereira de 

Sant´Anna (Titular) 
3,01 8,51 1.181 160 9 0 

Antonio Carlos Facioli 

Chedid Junior 
26,1 35,78 501 258 4 0 

Glaucio Guagliariello 5,64 14,57 42 19 0 0 
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Herika Machado da 

Silveira Cecatto 
1,6 27,63 28 19 0 0 

Michelle Adriane 

Rosario Arruda Araldi 
58 59,27 62 39 2 0 

 
Ano: 2019 

Magistrado 

Prazo médio entre a 
conclusão e a 
prolação da 
sentença 

Produtividade 

Conclusos para 
prolação de 
sentença em 
31-3-2019 

Rito 
Sumarís
-simo 

exceto Rito 
Sumarís-
simo 

Solucio- 
nados 

Concili- 
ados 

Total 
Prazo 
vencido 

Patricia Pereira de 

Sant´Anna (Titular) 
5,47 14,02 174 82 10 0 

Antonio Carlos Facioli 

Chedid Junior 
33 39,25 28 11 9 0 

Karem Mirian Didoné - - 20 20 0 0 

Michelle Adriane 

Rosario Arruda Araldi 
82,5 - 7 5 0 0 

Observações: Conforme regra constante no manual do e-Gestão, os prazos médios devem 

considerar dias corridos, sem desconto dos afastamentos definidos em normas legais ou 

regimentais. 

 

7.2 Audiências realizadas pelos juízes 
(fonte: e-Gestão) 

 
Ano: 2018 

Magistrado 

Audiências Realizadas 

Una Inicial 
Instru- 
ção 

Julga- 
mento 

Conciliação 
Total Conheci- 

mento 
Execução 

Patricia Pereira de 

Sant´Anna (Titular) 
101 144 122 2 8 134 511 

Antonio Carlos Facioli 

Chedid Junior 
141 128 246 1 51 64 631 

Glaucio Guagliariello 25 3 19 0 0 0 47 

Herika Machado da 

Silveira Cecatto 
9 3 18 0 0 4 34 

Michelle Adriane 

Rosario Arruda Araldi 
42 22 22 0 7 5 98 

Não identificado pelo 

e-Gestão 
0 0 0 0 0 1 1 

 
Ano: 2019 

Magistrado 

Audiências Realizadas 

Una Inicial 
Instru- 
ção 

Julga- 
mento 

Conciliação 
Total Conheci- 

mento 
Execução 

Patricia Pereira de 

Sant´Anna (Titular) 
4 0 0 1 0 0 5 

Antonio Carlos Facioli 

Chedid Junior 
16 17 8 1 1 0 43 

 

8 ÍNDICE NACIONAL DE GESTÃO DE DESEMPENHO – IGEST 
 

O IGEST é um índice que sintetiza diversas informações 

das Unidades Judiciárias de 1º Grau em um único indicador, 

objetivando retratar o desempenho das Varas do Trabalho, de 
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modo a espelhar a realidade observada em cada uma delas. Para 

tanto, são utilizados vários indicadores, como taxa de 

congestionamento, prazos e produtividade por exemplo, e de 

pessoal, como servidores em atividade, para se obter a melhor 

visão de desempenho de uma Unidade Judiciária. 

O indicador de produtividade varia de 0 a 1, sendo que 

quanto mais próximo de 0, melhor é a situação geral da Unidade. 

A 1ª Vara do Trabalho de Lages, considerando o período 

de ABR/18 a MAR/19, apresentou o IGEST de 0,5212 que indica que 
a Unidade está na 39ª colocação na Região e 19ª de 29 no seu 
porte. 

O gráfico abaixo apresenta a evolução da Unidade 

Judiciária em relação à sua posição desde o início do 

levantamento: 

 
 

No quadro abaixo, identificam-se os mesoindicadores que 

compõem o IGEST e o resultado no último levantamento:  

 

Acervo Celeridade Produtividade 
Taxa de 

Congestionamento 
Força de 
Trabalho 

0,3670 0,3170 0,5790 0,7223 0,6209 
Fonte: e-Gestão/IGEST 

 

Analisando o IGEST, identificou-se que a Unidade 

Judiciária está entre as 25% com desempenho menos satisfatório 
na 12ª Região nos mesoindicadores e “Produtividade”, “Taxa de 

Congestionamento” e “Força de Trabalho”. 

Verificando a composição dos mesoindicadores, conclui-

se que os seguintes indicadores são os que mais influenciaram 
negativamente. Para facilitar a comparação da evolução de cada 
um desses mesoindicadores, consta abaixo também os índices e 

valores do primeiro levantamento: 

Indicador 
jan-dez/2017 Abr/18-mar/2019 

Índice Valor Índice Valor 
Pendentes 0,3365 2053 0,6098 2626 

Prazo médio na fase de liquidação 0,5652 133 0,8587 266 

Taxa de Conciliação 0,4667 47,34 0,7527 28,84 

Taxa de Solução 0,2878 114,35 0,7391 96,78 

Taxa de Congestionamento no 

Conhecimento 
0,22916 23,75 0,7199 49,72 

Taxa de Congestionamento na Execução 0,6013 73,81 0,7247 76,81 

Fonte: e-Gestão/IGEST 
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Analisando os dados do IGEST, identifica-se que os 

seguintes indicadores influenciaram negativamente: 
1. Pendentes: A 1ª Vara aumentou a quantidade de 

processos pendentes de baixa nas fases de conhecimento, 

liquidação e execução, do primeiro levantamento para este 

último. A Unidade possuía, em 31-3-2019, 2.626 processos 

pendentes de baixa (1.253 em conhecimento, 25 em liquidação e 

1,348 em execução), enquanto que a média da 12ª Região é de 

2.133 processos. Pode-se inferir que este aumento é 

consequência da autuação de cerca de mil processos em dezembro 

de 2018. 

2. Prazo médio na fase de liquidação: O prazo médio 

aumentou com relação ao primeiro levantamento, de 133 para 266 

dias, enquanto que a média do Estado é de 150 dias. 

3. Taxa de Conciliação: Esta taxa mede a quantidade de 
acordos realizados pelo total de processos solucionados. A 1ª 

Vara piorou muito a taxa, de 47,37% para 28,84%, estando abaixo 

da média da 12ª Região, que é de 44,96%. Foram conciliados 537 

processos, dos 1.862 solucionados. Pode-se inferir que esta 

distorção se deu por causa das decisões nos processos de 

notificação judicial autuadas em dezembro de 2018, que 

aumentaram a quantidade de processos solucionados, que é o 

divisor da fórmula. 

4. Taxa de Solução: Esta taxa mede a quantidade de 

processos solucionados pela quantidade de processos recebidos. 

A Unidade solucionou 1.862 processos enquanto que foram 

ajuizados 1.924 no mesmo período. A taxa de solução foi de 

96,78%, enquanto que a média do Estado foi de 136,83%. Pode-se 

inferir, também, que a elevada quantidade de processos 

ajuizados em dezembro/18 influenciou para a redução da taxa de 

solução. 

5. Taxa de Congestionamento no Conhecimento: Esta taxa 
apresenta os processos represados na fase de conhecimento. A 

Unidade mais que dobrou a taxa em relação ao primeiro 

levantamento, de 23,75% para 49,72%, enquanto que a média do 

Estado é de 34,25%. Pode-se inferir, também, que o grande 

aumento neste indicador se deve pela grande quantidade de 

processos autuados em dezembro de 2018. Foram baixados 1.267 

processos de conhecimento no período, restando 1.253 pendentes 

em 31-3-2019. 

6. Taxa de Congestionamento na Execução: Esta taxa 

apresenta os processos represados na fase de execução. A 

unidade aumentou um pouco a taxa, de 73,81% para 76,81%, 

enquanto que a média do Estado é de 65,99%. Foram baixados 407 

processos de execução no período, restando 1.348 pendentes em 

31-3-2019. 

Portanto, com base nestes indicadores, para uma melhora 
no índice, considerando que a piora nos índices provavelmente 
se deu em pela autuação de uma grande quantidade de processos 

em dezembro de 2018, os magistrados devem concentrar esforços 

para solucionar estes processos, bem como aumentar os esforços 
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na baixa de processos na fase de execução. 

Destacam-se, ainda, os indicadores que influenciaram 
positivamente o IGEST: 

1. Taxa de conclusos com prazo vencido: Esta taxa 

apresenta a relação de processos conclusos com prazo vencido do 

total de conclusos. No dia 31-3-2019 a 1ª Vara possuía 19 

processos conclusos, nenhum com prazo vencido. 

2. Prazo médio na fase de conhecimento: O prazo médio 
da Unidade foi de 90 dias, enquanto que a média do Estado foi 

de 265 dias. 

3. Taxa de execução: Esta taxa representa a quantidade 
de execuções encerradas pela quantidade de execuções iniciadas. 

A taxa de execução foi de 140,62%, enquanto que a média do 

Estado foi de 98,32%. A Unidade encerrou 40,62% execuções a 

mais do que a que iniciaram, tendo encerrado 457 execuções, 

enquanto 325 iniciaram. 

 
9 METAS TRT-SC 2019 
(fonte: SEGEST) 

Metas TRT-SC 2019 
Grau de cumprimento 

da meta (até 
março/19) 

Meta 1: Baixar quantidade maior de processos de 
execução do que o total de casos novos de execução no 
ano corrente. 

39,11% 

Meta 1.1: Aumentar em 8% o número de audiências 
realizadas na fase de execução com relação ao ano base 
2014. 

Não disponibilizado 

até o momento por 

problema na 

extração.  

Meta 4: Identificar e reduzir em 2% o acervo dos 10 
maiores litigantes em relação ao ano anterior. 

128,28% 

Meta 5: Julgar quantidade maior de processos de 
conhecimento do que os distribuídos no ano corrente. 

124,46% 

Meta 5.1: Identificar e julgar pelo menos 92% dos 
processos distribuídos até 31/12/2017 no 1º grau, até 
31/12/2019. 

102,47% 

Meta 5.2: Julgar 98% das ações coletivas distribuídas 
até 2016, no 1º grau. 

Não disponibilizado 

até o momento.  

Meta 7: Reduzir o prazo médio em relação ao ano base 
de 2016 em 4%, no 1º grau. 

97,19% 

Meta 9: Manter, em 2019, o Índice de Conciliação na 
Fase de conhecimento, em relação à média do biênio 
2016/2017. 

54,06% 

Fonte: http://www.trt12.jus.br/portal/areas/pe/intranet/Metas%202018/Metas2019.jsp 

 

10 CADASTRO DE LIQUIDAÇÃO E EXECUÇÃO - CLE 
 

O Cadastro de Liquidação e Execução – CLE (Resoluções 

CSJT nº 136/2014 e 185/2017) tem os parâmetros neste Regional 

estabelecidos pela Portaria SEAP/CR nº 92/2017, Recomendação CR 

nº 01/2018 e o Provimento 02/2019 da CGJT. 

A 1ª Vara do Trabalho de Lages implantou o CLE em abril 
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de 2017 e, segundo informações prestadas pelo Diretor de 

Secretaria, estão convertendo em média, 5 processos por semana, 

mas a meta é duplicar esse número, para que, num prazo de 20 

semanas, estejam todos convertidos. 

 

Quantidade incluída do CLE 
desde a implantação 

Quantidade pendente de inclusão no CLE em 31-3-2019 

Sem pendências 
estatísticas 

Com pendências 
estatísticas 

155 184 48 

Fonte: SEESTP 

 

Cumpre recomendar à Secretaria que nos processos do 

arquivo provisório que não tiveram a declaração de prescrição 

intercorrente, sejam todos convertidos em PJe, na forma do 

Provimento 2/2019 da CGJT. 

 

11 DETERMINAÇÕES DA CORREIÇÃO ANTERIOR 
 

Conforme consta nos itens 15 e 16 da ata da inspeção 

correcional realizada na Unidade em 2018, PROAD nº 2.969/2018, 

durante a inspeção correcional verificou-se o pleno cumprimento 

das determinações específicas. 

De acordo com a letra “j” do item 18 da referida ata, a 

Corregedoria verificaria, no prazo de 120 dias, a adoção dos 

procedimentos determinados/recomendados. 

A Corregedoria analisou as determinações/recomendações 

gerais (item 18 da ata da correição de 2018) e verificou que as 

seguintes não foram cumpridas ou cumpridas parcialmente: 

Determinação/Recomendação  Análise 

a) Que fossem envidados esforços para 
conversão de processos físicos em 

PJe. 

Foram convertidos 133 processos 

desde a última correição, sendo em 

média 10 por mês. 

g) Que nas ações de baixa 

complexidade sejam proferidas 

sentenças líquidas ou 25% das 

sentenças sejam líquidas 

De maio/18 a março/19 foram 

prolatadas apenas 7 sentenças 

líquidas, conforme o e-Gestão 

 

12 PROCESSOS ANALISADOS ANTECIPADAMENTE NA SECRETARIA DA 
CORREGEDORIA 

Nº dos Processos  

RTOrd 0162800-91.2003.5.12.0007, RTOrd 0000762-44.2017.5.12.0007, RTOrd 

0000268-48.2018.5.12.0007, RTOrd 0000739-03.2015.5.12.0029, RTOrd 0000269-

04.2016.5.12.0007, RTOrd 0000139-15.2017.5.12.0060, RTOrd 0001022-

58.2016.5.12.0007, RTOrd 0000620-45.2014.5.12.0007, RTOrd 0000855-

41.2016.5.12.0007 e RTOrd 0000352-88.2014.5.12.0007 

 
13 OBSERVAÇÕES 

 

Após a análise dos processos e relatórios da Unidade 

Judiciária, complementadas pelo Sr. Diretor de Secretaria, em 

cumprimento ao art. 26 da Consolidação dos Provimentos da CGJT, 
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constatou-se que:  

a) Há pronunciamento sobre a admissibilidade dos recursos. 

b) A Ex.ma Juíza Titular e/ou o Substituto lotado estão 

presentes na Unidade Jurisdicional em todos os dias da semana. 

c) As audiências são realizadas nos dias da semana conforme 

informado no item 2 da presente ata. 

d) Os principais prazos da Vara do Trabalho (iniciais, 

instrução e julgamento) são informados no item 2.2; o número de 

processos aguardando sentença na fase de conhecimento é 

informado no item 3.1 e incidentais à fase de execução no item 

5 da presente ata. 

e) Há o exaurimento das iniciativas do juiz objetivando tornar 
exitosa a execução mediante a utilização dos convênios, o 

registro fidedigno no sistema informatizado dos principais atos 

processuais e a inclusão em pauta de processos na fase de 

execução. 

f) Em caso de desconsideração da personalidade jurídica da 

empresa executada, é feita, tanto por pedido da parte, quanto 

de ofício, por decisão fundamentada nos próprios autos, não 

sendo aberto o incidente. 

g) O Ex.mo Juiz Substituto lotado na Unidade Judiciária conta 
com a garantia de um assistente jurídico, em observância à 

Portaria Conjunta nº 113/09 da Presidência e Corregedoria deste 

Regional. 

h) Durante a inspeção correcional verificou-se que há processos 
parados nas tarefas “Prazos vencidos” desde 11-5-2019 em 

conhecimento, 09-5-2019 em liquidação e 09-5-2019 em execução. 

No GIGS, no relatório de prazos vencidos, há processos desde 

08-5-2019. 

i) Foi verificada, em 6-5-2019, a existência de 59 processos 

fora de pauta. 

j) Foi verificada a autuação de cerca de 436 processos da 

Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil e da Federação 

da Agricultura e Pecuária do Estado de Santa Catarina no 

período do recesso forense, sendo 54 pela Secretaria da Vara, 

sem se tratar de assunto urgente, que demanda o trabalho em dia 

de plantão judiciário. No dia 31-12-2018, por exemplo, foram 

autuados 33 processos pela Secretaria da Vara, O mesmo 

aconteceu em diversos processos autuados nos dias anteriores ao 

recesso. 

 

14 RECOMENDAÇÕES E/OU DETERMINAÇÕES ESPECÍFICAS 
 

As recomendações e/ou determinações específicas 

realizadas nos processos analisados e os procedimentos a serem 

observados foram encaminhados à Unidade Judiciária em 30-4-2019 
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e, durante a inspeção correcional, verificou-se o pleno 

cumprimento, ficando mantidos apenas como registro. 

 

14.1 Tarefa: Aguardando cumprimento de acordo: analisado em 05-
4-2019. 

Problema 
encontrado 

Havia 174 processos em conhecimento e 15 em execução. Embora 

essa nova tarefa proporcione automatização quanto ao decurso 

de prazo do acordo, a Secretaria precisa alimentar 

corretamente o AUD, quando o acordo ocorrer em audiência, 

lançando a data do vencimento no campo específico, ou após 

encaminhá-lo para a tarefa, quando o acordo for homologado 

por decisão, tornando-se dispensável o lançamento no GIGS. 

Verificou-se que alguns processos estão alimentados 

corretamente, mas outros não. 

Recomendação/
Determinação 

DETERMINA-SE à Secretaria que insira todos os dados que essa 
tarefa proporciona, principalmente a "data de vencimento do 

acordo" de modo que o sistema, decorrida essa data, encaminhe 

o processos para a tarefa "Acordos vencidos", de modo a 

evitar que permaneçam em tarefas inadequadas, bem como 

proporcionar o arquivamento no tempo correto. 

Exemplo 

RTOrd 0000344-06.2018.5.12.0029, RTOrd 0000461-

63.2018.5.12.0007, RTOrd 0000977-20.2017.5.12.0007, RTOrd 

0000390-03.2014.5.12.0007, RTSum 0000320-44.2018.5.12.0007 e 

RTOrd 0000945-46.2017.5.12.0029 

 
14.2 Tarefa: Cumprimento de Providências e Cumprimento de 
providências: analisado em 08-4-2019. 

Problema 
encontrado 

Havia 626 processos em conhecimento e 273 em execução, sendo 

que dentre eles há processos aguardando acordo, suspensão de 

prazo, dentre outros. A concentração de processos nesta 

tarefa, quando há outras específicas, causa retrabalho, uma 

vez que somente nas específicas é possível alimentar o 

sistema para que ocorra a automatização de decurso de prazo. 

Como exemplo, cita-se a tarefa aguardando cumprimento de 

acordo que permite o controle de prazo e o cadastro de 

valores. Ou seja, manter processos de acordo no cumprimento 

com controle pelo GIGS se torna bastante inapropriado, porque 

o controle pode ser falho. 

Recomendação/
Determinação 

DETERMINA-SE a revisão dessas tarefas a fim de encaminhar 

para tarefas específicas (Acordo, Suspensão, etc.), se for o 

caso, evitando-se, assim, acúmulo de processos e atrasos 

desnecessários por dificuldade de gerenciamento em tarefas 

com grande número de processos. 

Exemplo 

RTSum 0000872-09.2018.5.12.0007 (acordo), RTSum 0000880-

83.2018.5.12.0007 (acordo), ExFis 0000048-89.2014.5.12.0007 

(suspensão), RTOrd 0000352-20.2016.5.12.0007 (acordo), RTOrd 

0000196-61.2018.5.12.0007 (acordo), RTOrd 0000671-

51.2017.5.12.0007 (acordo) e RTOrd 0000456-75.2017.5.12.0007 

(acordo) 

 
Problema 
encontrado 

Subcaixa Renajud. Havia 15 processos alocados nesta subcaixa, 
sendo os mais antigos desde 14-02-2019. 

Recomendação/
Determinação 

DETERMINA-SE à Secretaria que dê andamento aos processos 

alocados nesta subcaixa, no prazo de cinco dias, devendo 

evitar demora no trâmite processual. 

Exemplo 
RTOrd 0261100-25.2002.5.12.0007, RTOrd 0002776-

74.2012.5.12.0007, RTSum 0000059-79.2018.5.12.0007, RTOrd 

0000963-70.2016.5.12.0007 e RTOrd 0000493-05.2017.5.12.0007 
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14.3 Tarefa: SerasaJud: analisado em 08-4-2019. 

Problema 
encontrado 

Subcaixas "CONFERIR" e " FAZER". 

Havia 43 processos alocados nas subcaixas, sendo o mais 

antigo desde 20-9-2018. 

Recomendação/
Determinação 

DETERMINA-SE à Secretaria que, no prazo de dez dias, dê 

andamento aos processos alocados nestas subcaixas, 

priorizando os que nela se encontram há mais de trinta dias. 

Exemplo 
RTOrd 0001084-98.2016.5.12.0007, RTOrd 0000571-

96.2017.5.12.0007, RTOrd 0288200-76.2007.5.12.0007, RTOrd 

0000247-15.2015.5.12.0060 e RTOrd 0112800-97.1997.5.12.0007 

 
14.4 Tarefa: Triagem Inicial: analisado em 22-4-2019. 

Problema 
encontrado 

Havia 77 processos nessa tarefa, sendo o mais antigo pendente 

desde 25-3-2019. 

Recomendação/
Determinação 

DETERMINA-SE que a Secretaria dê encaminhamento aos 

processos, no prazo de dez dias, a fim de evitar atrasos 

desnecessários. DETERMINA-SE, ainda, que a Secretaria se 

abstenha de acumular processos nesta tarefa, de modo que não 

fiquem sem andamento por mais de 48 horas. 

 
14.5 Determinações específicas em processos: analisados de 5 a 
11-4-2019. 

Processo RTOrd 0162800-91.2003.5.12.0007 

Tarefa InfoJud 

Problema 
encontrado Processo pendente na tarefa desde 23-11-2018. 

Recomendação/
Determinação 

DETERMINA-SE à Secretaria que faça consulta ao convênio, no 
prazo de dez dias, devendo evitar demora na prática dos atos 

processuais como a ora constatada. 

 
Processo RTOrd 0000762-44.2017.5.12.0007 

Tarefa Aguardando término dos prazos (conhecimento) 

Problema 
encontrado 

Processo pendente na tarefa desde 13-02-2019, aguardando 

remessa à Instancia Superior. 

Recomendação/
Determinação 

DETERMINA-SE à Secretaria que dê andamento ao feito, no prazo 
de cinco dias. 

 
Processo RTOrd 0000268-48.2018.5.12.0007 

Tarefa Controle de pericia - Lais Hencke 

Problema 
encontrado 

Em que pese a celeridade (cerca de 3 horas) entre o protocolo 

da petição inicial, a decisão de id. be87fc9 e o 

protocolamento de nova ação pela Secretaria (id. 7f98c75), 

verifica-se que o único pedido além da doença ocupacional e 

do adicional de insalubridade foi o de horas extraordinárias. 

A decisão de desmembramento acarretou atos desnecessários e 

designação de pauta igualmente desnecessária, haja vista que 

na ata de audiência desta ação houve pedido de desistência 

das horas extras (ação desmembrada), o que foi homologado, 

tendo sido a ação arquivada em audiência. 
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Recomendação/
Determinação 

Verifica-se o desmembramento de ações por parte do Juízo, o 

que possui vedação no provimento. Ademais, é faculdade da 

parte desistir dos pedidos, antes da sentença, mormente 

aqueles relacionados a perícias, se entender que estes 

prejudicarão a celeridade do processo, sem prejuízo de 

protocolamento de nova ação, oportunamente, se assim 

entender. 

DETERMINA-SE, a observância do art. 3º do Provimento, pois 
novas ações é ato privativo de advogados, conforme art. 3º do 

Provimento CR nº 1/2017. 

   

 
Processo RTOrd 0000139-15.2017.5.12.0060 

Tarefa Cumprimento de providências (Execução) 

Problema 
encontrado 

Processo sem movimentação desde a juntada do comprovante de 

entrega de id. 4e274bc, em 28-11-2018. Não há lançamento de 

informações e prazos no GIGS. 

Recomendação/
Determinação 

DETERMINA-SE à Secretaria que dê andamento ao feito, no prazo 
de cinco dias, nos termos do despacho de id. 48ed5c0 e 

ATENTE-SE para o lançamento de informações e prazos no GIGS, 

a fim de evitar demora na prática dos atos processuais como 

ora contatado. 

 

Processo RTOrd 0001022-58.2016.5.12.0007 

Tarefa Cumprimento de providências (Execução) 

Problema 
encontrado 

Processo sem movimentação desde a juntada do comprovante de 

entrega de id. 558baf3, em 07-12-2018. Não há lançamento de 

informações e prazos no GIGS. 

Recomendação/
Determinação 

DETERMINA-SE à Secretaria que dê andamento ao feito, no prazo 
de cinco dias, nos termos do despacho de 06-11-2018 (id. 

4f853d5) e ATENTE-SE para o lançamento de informações e 

prazos no GIGS, a fim de evitar demora na prática dos atos 

processuais como ora contatado. 

 
Processo RTOrd 0000620-45.2014.5.12.0007 

Tarefa Cumprimento de providências (Execução) 

Problema 
encontrado 

Processo sem movimentação desde a sua devolução do CEJUSC, em 

09-11-2018. Não há lançamento de informações e prazos no 

GIGS. 

Recomendação/
Determinação 

DETERMINA-SE à Secretaria que dê andamento ao feito, no prazo 
de cinco dias, nos termos do despacho de 31-10-2018 (id. 

089add9) e ATENTE-SE para o lançamento de informações e 

prazos no GIGS, a fim de evitar demora na prática dos atos 

processuais como ora contatado. 

 
Processo RTOrd 0000855-41.2016.5.12.0007 

Tarefa Cumprimento de providências (Execução) 

Problema 
encontrado 

Em que pese o cálculo pericial apresentar o reclamante como 

devedor, o despacho de id. d4c1d5f determinou que o autor 

deveria requerer a execução. A reclamada, por óbvio, 
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solicitou o início da execução e o autor permaneceu inerte. A 

decisão de id. cb63267 homologou os cálculos sem observar o 

requerimento da reclamada para iniciar a execução contra o 

autor e determinou a citação da ré. Novamente a reclamada 

peticionou apresentando os fatos (id. 9ffedc8), mas o 

processo não foi concluso ao magistrado e está sem 

movimentação desde 28-11-2018 e sem prazo cadastrado no GIGS. 

Recomendação/
Determinação DETERMINA-SE a conclusão ao magistrado para decisão. 

 
Processo RTOrd 0000352-88.2014.5.12.0007 

Tarefa Aguardando cumprimento de acordo ou pagamentos 

Problema 
encontrado 

Verificou-se que foi certificado o decurso de prazo do acordo 

em 04-02-2019, tendo sido intimado o reclamado para comprovar 

quitação de recolhimento previdenciário, bem como demais 

créditos, cujo prazo decorreu em 10-02-2019, estando o 

processo parado desde então. 

Recomendação/
Determinação 

DETERMINA-SE à Secretaria que dê andamento ao processo, no 
prazo de cinco dias. 

 

15 CUMPRIMENTO DAS DETERMINAÇÕES NOS PROCESSOS ANALISADOS 
 

Lista-se abaixo a determinação constante no item acima, 

cumprida parcialmente, bem como o despacho do Ex.mo 

Desembargador do Trabalho-Corregedor: 

Item DESPACHO 

14.2 Tarefa: 
Cumprimento de 
Providências e 
Cumprimento de 
providências 

Apesar do cumprimento da determinação, verifica-se que a 

RTSum 0000872-09.2018.5.12.0007 foi encaminhada para a 

tarefa “Acordos vencidos”, pois a data do vencimento do 

acordo foi cadastrada de forma equivocada, estando o 

processo de fato ainda aguardando o cumprimento do acordo.  

DETERMINA-SE a retificação do cadastro das parcelas do 

acordo, no prazo de cinco dias.  

 
16 RECOMENDAÇÕES E/OU DETERMINAÇÕES GERAIS  

 

a) Determina-se a observância ao Ofício Circular CR nº 

16/2019, que trata de procedimentos que devem ser adotados em 

razão do acordo realizado entre esta Corregedoria e a OAB/SC 

sobre liberação de valores, cabendo aos magistrados observar a 

ratificação ou apresentação dos dados do exequente na fase de 

execução, dentre eles o RG, CPF, endereço residencial, telefone 

e, se existente, o e-mail. Caso o advogado opte pela 

transferência na sua conta bancária, RECOMENDA-SE expedir 

intimação ao exequente diretamente informando os valores 

liberados. 

b) Na forma do Provimento 02/2019, DETERMINO a imediata 

migração dos processos que tramitam em execução e arquivo 

provisório, caso não seja declarada a prescrição intercorrente, 
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na forma do art. 6º do Provimento 02/2019 da CGJT. Os demais 

processos em liquidação e conhecimento, deverão ser migrados 

até final de novembro de 2019. 

c) Recomenda-se que seja priorizado o julgamento dos 

processos: 0000018-88.2013.5.12.0007, 0001988-

26.2013.5.12.0007, 0082300-38.2003.5.12.0007, 0000003-

82.2015.5.12.0029, 0000039-59.2016.5.12.0007, 0000115-

83.2016.5.12.0007, 0000194-62.2016.5.12.0007, 0000224-

98.2017.5.12.0060, 0000423-85.2017.5.12.0007, 0000500-

94.2017.5.12.0007, 0000569-29.2017.5.12.0007, 0000763-

64.2017.5.12.0060, 0000892-68.2016.5.12.0007, 0000893-

53.2016.5.12.0007, 0000894-38.2016.5.12.0007, 0000907-

03.2017.5.12.0007, 0000909-79.2017.5.12.0004, 0000957-

29.2017.5.12.0007, 0000988-49.2017.5.12.0007, 0001040-

45.2017.5.12.0007, 0001052-59.2017.5.12.0007, 0001090-

08.2016.5.12.0007, 0001212-22.2017.5.12.0060, 0001409-

70.2017.5.12.0029, autuados até 31-12-2017. 

d) Com base no resultado do IGEST, para uma melhora no índice, 

considerando que a piora nos índices provavelmente se deu em 

pela autuação de uma grande quantidade de processos em dezembro 

de 2018, os magistrados devem concentrar esforços para 

solucionar estes processos, bem como aumentar os esforços na 

baixa de processos na fase de execução. 

e) Atentar para o correto preenchimento de TODAS informações 

referentes aos acordos na tarefa “aguardando cumprimento de 

acordo”, como datas de vencimentos, valores de todas as 

parcelas, inclusive honorários periciais, INSS, custas, dentre 

outras, para que as informações estatísticas de valores pagos e 

arrecadados sejam corretamente informados ao e-Gestão. 

f) Considerando a recomendação 04/2018 da Corregedoria 

Nacional, REITERA-SE A RECOMENDAÇÃO para que, nas ações de 

baixa complexidade, sejam proferidas sentenças líquidas ou que 

o equivalente a pelo menos 20% das sentenças seja proferido de 

forma líquida, pois comprovado que reduz consideravelmente o 

prazo médio e a taxa de congestionamento na execução. 

g) Que nos processos da CNA seja a parte autora intimada a 

apresentar o correto endereço dos réus e informar se houve a 

tentativa de notificação prévia, sob pena de extinção, visto 

que tem causado tumulto, com prejuízo às demais execuções. 

h) Determinar a compensação de processos acertada entre os 

magistrados, na forma do Proad 14848/2018, suspendendo-se o 

desmembramento de ações pelo Juízo.  

i) A unidade deverá responder o atendimento das recomendações 

e determinações, em 45 dias, e a SECOR verificará a 

continuidade na adoção dos procedimentos em 120 dias.  
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CENTRO JUDICIÁRIO DE MÉTODOS CONSENSUAIS DE DISPUTAS 
DO FORO TRABALHISTA DE LAGES 

 
 

Inaugurado em 26 de outubro de 2018, e instaurado pela 

Portaria Conjunta nº 01/2018, do Foro Trabalhista de Lages 

dispôs sobre, o CEJUSC de Lages é coordenado atualmente pela 

Juíza Karem Mirian Didoné e conta com um Chefe do Centro, 

conforme quadro abaixo: 
 
 

Servidor Cargo Função 
Exercício na 

lotação 

Tarcisio Muniz Barbosa TJ Chefe do Centro FC-05 26-10-2018 

Fonte: SGP 

 
 

SETOR DE APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FORO E DA 
CENTRAL DE MANDADOS DE LAGES 

 
17 SERVIDORES 
(fonte: SGP) 

Servidor Cargo Função 
Exercício na 

lotação 

Alessandro Roveda 
AJ - Execução 

de Mandados 
 1º-12-2017 

Clair Raithz de Lima TJ – Segurança  1º-12-2017 

João Paulo Lopes Lange 
AJ - Execução 

de Mandados 
 2-5-2018 

Maria Cristina dos 

Santos Miranda 

AJ - Execução 

de Mandados 
 1º-12-2017 

Nélvio Angelo Burati 

Filho 

AJ - Execução 

de Mandados 
 1º-12-2017 

Sebastião Pereira Alves TJ 
Assistente Chefe de Setor 

FC-04 
1º-12-2017 

Total de servidores (inclui 4 Oficiais de Justiça): 6 

A Resolução CNJ nº 219/2016 não prevê lotação paradigma para os SEGECEM. Em relação 

à lotação dos Oficiais de Justiça Avaliadores Federais, considerando o disposto na 

resolução nº 219 do Conselho Nacional de Justiça e expediente de PROAD nº 4429/2016, 

a unidade está com déficit de 2 servidores.   

Legenda: Analista Judiciário– AJ; Técnico Judiciário – TJ. AJ – Execução de Mandados 

(Oficial de Justiça). 

 

18 CASOS NOVOS  
(fonte: e-Gestão) 

Unidade Judiciária / Média 
Casos Novos 

2018 2019 

1ª Vara do Trabalho de Lages 1.866 184 

2ª Vara do Trabalho de Lages 1.885 299 

3ª Vara do Trabalho de Lages 1.965 339 

Média da 12ª Região: 1.113 260 
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19 PRODUTIVIDADE E PRAZOS DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA AVALIADORES  
 

Os dados de produtividade e prazos apresentados do ano de 

2018, à exceção dos itens 19.1 e 19.2, cuja consulta e 

relatório datam de 7-5-2019, referem-se ao acumulado até o mês 

de março. 

 

19.1 Registro de mandados pendentes de distribuição no PJe 
(fonte: PJe) 

 

Conforme verificado no PJe em 7-5-2019, encontravam-se 

pendentes de distribuição para os Oficiais de Justiça 89 
mandados, sendo o mais antigo de 4-2-2019.  

 

19.2 Registro de mandados com Oficiais de Justiça 
(fonte: SAP1 e PJe) 

 
Oficial de Justiça 

 

Quantidade 
mandados 

No prazo 
Prazo 

excedido 

Alessandro Roveda 43 25 18 

João Paulo Lopes Lange 53 23 30 

Maria Cristina dos Santos Miranda 154 95 59 

Nélvio Angelo Burati Filho 105 51 54 

Total 355 194 161 

 

19.3 Diligências realizadas e mandados cumpridos por ano 
(fonte: Publicação SEEST) 

Ano 
Diligências 
positivas 

Diligências 
negativas 

Total 
diligências 

Mandados 
cumpridos 

2018 2.222 1.697 3.919 2.970 

2019 837 577 1.414 1.127 

 

19.4 Diligências realizadas em 2019 
(fonte: Publicação SEEST) 

Oficial de Justiça 
Quantidade de diligências 

realizadas 

Alessandro Roveda 343 

João Paulo Lopes Lange 421 

Maria Cristina dos Santos Miranda 180 

Nélvio Angelo Burati Filho 470 

Média de diligências por OJ da 12ª Região 228 

 
19.5 Prazo Médio para Cumprimento dos Mandados em 2019 
(fonte: Publicação SEEST) 

Oficial de Justiça Prazo médio 

Alessandro Roveda 1,53 

João Paulo Lopes Lange 3,07 

Maria Cristina dos Santos Miranda 3,85 

Nélvio Angelo Burati Filho 8,04 

Prazo Médio dos OJs da 12ª Região  8,08 
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20 REUNIÃO COM OS OFICIAIS DE JUSTIÇA 
 
O Ex.mo Desembargador do Trabalho-Corregedor reuniu-se 

com os Oficiais de Justiça, ocasião apresentaram suas 

dificuldades, bem como possíveis soluções, conforme abaixo: 

Dificuldades: 

- Grande número de notificações, em localidades rurais 

distantes e sendo as propriedades de difícil localização, pois 

não há endereço detalhado ou pontos de referência e as 

localidades rurais são extensas e com poucas propriedades ao 

longo do caminho, dificultando os pedidos de informações, mesmo 

porque há várias bifurcações; 

- Dados da região da jurisdição: 18 municípios, com 

área de 16.752,078 km2, equivalente a 17% da região de todo o 

TRT-12, que é atendida por apenas quatro Oficiais de Justiça 

quando todos em exercício, pois ainda há férias e outros 

afastamentos legais no decorrer do ano; 

- Prejuízo ao cumprimento dos mandados em ações 

trabalhistas típicas, diante do alto número de notificações a 

serem realizados (aproximadamente duas mil); 

- Ausência de prova de que a CNA efetivamente tentou 

realizar as notificações de forma extrajudicial antes de 

acionar a JT; 

- Custo elevado paras os Oficias de Justiça 

realizarem as diligências, pois a indenização de transporte 

(valor de R$ 76,80 por dia, até o limite de vinte dias) é 

insuficiente, devido às distâncias, precariedade das estradas e 

grande número de mandados. Por vezes, percorre-se mais de 100 

km apenas para se chegar a determinada cidade e mais até 40km 

de estrada não pavimentada, por vezes precária, para a 

intimação de apenas uma pessoa, motivo pelo qual em um dia não 

é possível fazer um número considerável de notificações; 

Possíveis soluções: 

- Possibilidade de a CNA fornecer veículo com 

condutor que saiba a localização das propriedades, presumindo-

se que a CNA saiba onde estas ficam; 

- Possibilidade de as demais notificações e 

intimações serem feitas por SPE, a fim de possibilitar que os 

Oficiais possam voltar sua força de trabalho para o cumprimento 

das comunicações processuais que não possam ser remetidas por 

esse meio, bem como para o cumprimento de mandados de penhora, 

arresto, etc. 

- Possibilidade de retirada das notificações para que 

sejam feitas pela própria CNA, a exemplo do que é permitido 

para testemunhas da parte (art. 21, § 2º, I e II, Provimento 
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1/2017 da Corregedoria), face ao interesse da parte na 

notificação e economia processual; 

- Possibilidade de revisão da lotação padrão dos 

Oficias de Justiça do SEGECEM Lages, considerando a área 

territorial e a peculiaridade de existir grandes extensões 

rurais para o cumprimento dos mandados, 

- Possibilidade de nomeação de Oficiais de Justiça ad 

hoc, ao menos nas férias (art. 2º, I, Resolução 99/2012 do 

CSJT), durante o cumprimento das ações da CNA, considerando a 

situação excepcional; 

- Possibilidade de fornecimento de carro pelo 

Tribunal para o cumprimento de mandados expedidos nos processos 

da CNA. 

 

21 AUDIÊNCIA COM OS ADVOGADOS, PARTES E DEMAIS JURISDICIONADOS 
 

O Ex.mo Desembargador do Trabalho-Corregedor recebeu os 

advogados Rodrigo Goetten de Almeida (OAB/SC 20458), Fernanda 

Furlan Erpen Martins (OAB/SC 18870), respectivamente Presidente 

e vice-Presidente da Seccional de Lages, João Gabriel Testa 

Soares (OAB/SC 6578) e Juliane Petry (OAB/SC 27369), 

oportunidade em que relataram a dificuldade da Caixa Econômica 

Federal em autorizar o levantamento do FGTS mesmo quando após a 

reforma trabalhista, a empresa fez a baixa da CTPS, bem como no 

CAGED, o que permitiria o imediato levantamento sem a 

necessidade de ação trabalhista. O Corregedor orientou que a 

OAB da seccional ingressasse com um pedido de providências 

junto ao Ministério Público Federal para que a CEF passe a 

cumprir o dispositivo legal. 

Relataram também a dificuldade de realizar o 

levantamento de valores junto ao Banco do Brasil, que tem 

demorado de 10 a 40 dias para realizar a transação. O 

Corregedor sugeriu que a OAB encaminhe ofício ao Corregedor, 

que o enviará ao BB pedindo providências, para agilizar as 

liberações. 

Após a reunião com os advogados, o Ex.mo Corregedor 

recebeu o reclamante de um processo, ocasião em que reclamou 

que já solicitou à SEGECEM uma senha para acompanhar o 

processo, tendo sido informado que não há este recurso na 

Justiça do Trabalho de Santa Catarina, ao contrário do que 

ocorre na Justiça Federal e na Justiça Estadual. S. Ex.a 

informou que não há essa possibilidade no momento, mas que 

enviará à Presidência do Tribunal a solicitação da parte. 
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22 REUNIÃO COM A CONFEDERAÇÃO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA DO 
BRASIL E COM A FEDERAÇÃO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA DO ESTADO DE 
SANTA CATARINA 

 

No dia 14 de maio de dois mil e dezenove o Ex.mo 

Corregedor recebeu membros da direção da Confederação da 

Agricultura e Pecuária do Brasil e da Federação da Agricultura 

e Pecuária do Estado de Santa Catarina para tratar das cerca de 

2.800 ações protocoladas e da enorme quantidade de trabalho 

ocasionado às Varas e especialmente aos Oficiais de Justiça. 

De acordo com informações obtidas na reunião com os 

Oficiais de Justiça do Foro, a maior parte dos processos está 

com o endereço incompleto ou de difícil localização, indicando 

“chácara X, linha y”, o que torna muito difícil a sua citação. 

A Jurisdição de Lages é muito grande e todos os processos 

autuados pelas reclamantes foram contra produtores rurais e que 

qualquer notificação é mais difícil que a urbana. 

Ao diligenciar na área rural, com endereço vago, o 

gasto para o Oficial de Justiça acaba se tornando maior do que 

o valor que recebe de auxílio para este trabalho. 

As ações ajuizadas pelas empresas tem como objeto 

principal a cobrança de contribuição sindical, que tem natureza 

tributária, sendo secundários quando comparados com créditos 

trabalhistas, que tem natureza alimentar. Assim, o Foro de 

Lages não pode deixar de lado o trabalho nos demais processos, 

que tem crédito alimentar, para focar na realização de 

notificações em processos de Notificação Judicial ou citação 

inicial nas ações de cobrança de contribuição sindical.  

Por estes motivos, o Ex.mo Corregedor sugeriu algumas 

soluções para estes problemas, apontadas pelos Oficiais de 

Justiça, conforme item 20 desta ata, além de que as reclamantes 

contatem a empresa que entrega a conta de luz aos reclamados, 

para que usem GPS e tirem a foto das coordenadas do GPS junto 

com a cópia da conta de luz, com o nome do reclamado, o que 

facilitará ao Oficial de Justiça fazer a citação/notificação.  

Estas soluções devem ser tratadas com a Direção do Foro 

de Lages. 

 

23 REUNIÃO COM O DIRETOR DE SECRETARIA 

 

Eu, Secretário da Corregedoria, reuni-me com o Diretor 

de Secretaria, Aldrovando Sebastião de Oliveira, para tratar de 

assuntos relativos aos procedimentos de Secretaria. Informei 

que a atuação da Corregedoria, mais do que apenas apontar os 

erros, é de disseminar as boas práticas encontradas nas 

Unidades Judiciárias. Parabenizei-o, assim como os demais 

servidores, pelo bom desempenho da Unidade. Destaquei a 

necessidade de adoção de sentenças líquidas, como forma de 
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evitar o congestionamento na fase de execução, preparando as 

Secretarias para o futuro, sem a reposição de servidores. 

Abordamos a fraude ocorrida em Criciúma e a necessidade 

de adoção dos procedimentos estabelecidos no Ofício Circular 

30/2018, vez que comprovado que a liberação de alvará judicial 

já se demonstrou permissivo à fraudes, como constatado já em 8 

Estados da Federação. 

Por fim, em conjunto com os demais Diretores, debatemos 

a listagem de processos fornecida pela Corregedoria, de 

processos autuados por servidores, o qual quantifica o número 

de desmembramentos de ações principais, e permite que as 

Unidades acordem um número de ações para resolver eventual 

compensação de ações entre as Varas do Foro de Lages. 

Os valores encontrados foram de 402 e 307 processos a 

serem distribuídos a mais, para a 1ª e 3ª Vara do Trabalho. 

 

24 REUNIÃO COM OS JUÍZES 

 
O Ex.mo Desembargador do Trabalho-Corregedor reuniu-se 

com os Ex.mos Juízes Patrícia Pereira de Sant’Anna, Titular, e 

Antonio Carlos Facioli Chedid Junior, Substituto. Sua Ex.a 

parabenizou os Magistrados pelo prazo de designação de 

audiências. Destacou o bom relacionamento com os demais 

magistrados, servidores, advogados e jurisdicionados. 

Solicitou, ainda, que evitem dar andamento a processos não 

urgentes durante o recesso forense. 

O Ex.mo Corregedor apresentou à Ex.ma Juíza Titular e 

Diretora da Foro as dificuldades e possíveis soluções 

apresentadas pelos Oficiais de Justiça. 

A Ex.ma Juíza Titular solicitou o seguinte:  

- Fórum. Segurança. Instalação de escada nos fundos do 

prédio do Fórum, a fim de possibilitar que os juízes tenham 

acesso direito às Varas do Trabalho sem que tenham contato 

direto com o público. Trata-se de questão de segurança, na 

medida em que houve ameaça a juízes nos últimos tempos. 

- Trabalhadoras terceirizadas. No ano passado, por 

conta do corte orçamentário, houve a redução de três para duas 

trabalhadoras que prestam serviços no Fórum Trabalhista de 

Lages. Isso ocasionou deficiência no serviço de limpeza, além 

disso, no último mês, as trabalhadoras (Tatiane e Rosi) 

apresentaram problemas de saúde, com afastamentos, tendo 

inclusive a trabalhadora Tatiane iniciado um período de 

afastamento hoje, 14-5-2019. A trabalhadora Tatiane sente dores 

na mão e está inchada. A trabalhadora Rosenilda está com dores 

fortes nas costas (nervo ciático e hérnia de disco). Para a 

limpeza de todo o ambiente do Fórum Trabalhista de Lages, duas 

trabalhadoras é número insuficiente. 

- Local para armário para terceirizados. Existem cerca 
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de dez empregados terceirizados que circulam, em média, no 

Fórum Trabalhista de Lages. Não há espaço físico para que 

coloquem seus pertences, tendo que acomodá-los de forma 

precária. O PROAD nº 14.614/2018 trata do assunto. O único 

espaço disponível é o do arquivo que tem os processos 

arquivados. Solicitou que os processos do arquivo sejam 

retirados, enviados para local próprio em Florianópolis e que o 

espaço seja disponibilizado para colocação do armário dos 

terceirizados e, aproveitando, a montagem de um ambiente para 

auditório, onde poderão ser realizados curso da Escola Judicial 

para juízes e servidores. 

O Ex.mo Corregedor informou que encaminhará tais 

pleitos à Presidência do Tribunal. 

 

25 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

O Ex.mo Desembargador do Trabalho-Corregedor enfatizou 

a importância das correições ordinárias por oportunizarem o 

diálogo direto com Magistrados e servidores, permitindo 

aprimorar as boas práticas dos procedimentos na Unidade. 

Ressaltou a importância do CLE na unificação dos sistemas, 

permitindo a centralização dos bancos de dados na capital, da 

adoção do PJe-Calc, contribuindo para a redução de despesas no 

Tribunal. Solicitou engajamento dos servidores em participação 

de cursos de conciliação com o fim de auxiliar os magistrados 

na realização deste mister. Salientou que os resultados 

positivos da Vara decorrem do esforço coletivo e comprometido 

dos Magistrados e servidores lotados na Unidade, parabenizando 

todos. Destacou a importância de a Unidade ter servidores 

capacitados para ocupar as funções da Secretaria, o que garante 

o bom funcionamento da Vara. Por fim, o Ex.mo Desembargador do 

Trabalho-Corregedor agradeceu a acolhida e solicitou a todos a 

leitura da ata. 

 

26 ENCERRAMENTO  

 

Aos quatorze dias do mês de maio de dois mil e dezenove 

foi encerrada a inspeção correcional, tendo sido 

disponibilizada a presente ata no PROAD nº 2.696/2018 em vinte 

e oito de junho de dois mil e dezenove, tendo a Magistrada o 
prazo de 10 (dez) dias, a partir de sua ciência no PROAD, para 
manifestar-se, o que deverá ser realizado em um único ato, 
sendo consideradas preclusas quaisquer manifestações ou 
complementações posteriores. Fica desde logo esclarecido que 

eventual retificação constará no referido PROAD e na página da 

Corregedoria no sítio eletrônico deste Regional. Esta ata vai 

assinada eletronicamente pelo Ex.mo Desembargador do Trabalho-

Corregedor José Ernesto Manzi, e por mim, Cesar Augusto Bedin, 

Secretário da Corregedoria, que a lavrei. 

Equipe da Corregedoria: Cesar Augusto Bedin, Geison 
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Alfredo Arisi, e Zélio dos Santos, em trânsito, e Natália da 

Costa, Eduardo de Miranda Ribeiro Quintiere, Elise Haas de 

Abreu, Iran Edson de Castro, Roberto Ortiz e Suzi Gonçalves da 

Silva Silveira, que integram a equipe fixa desta Corregedoria. 

 

 

JOSÉ ERNESTO MANZI 
Desembargador do Trabalho-Corregedor 

 

 

CESAR AUGUSTO BEDIN 
Secretário da Corregedoria 
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