
 
PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA DO TRABALHO DA 12ª REGIÃO 

CORREGEDORIA REGIONAL 
 

ATA DA 6ª INSPEÇÃO CORRECIONAL ORDINÁRIA, REALIZADA 
NOS DIAS 20 A 22 DE AGOSTO DE 2019, NA 3ª VARA DO 

TRABALHO DE CHAPECÓ 
 

 
Aos vinte dias do mês de agosto do ano de dois mil e 

dezenove, o Excelentíssimo Desembargador do Trabalho-Corregedor 
José Ernesto Manzi, presidiu a correição ordinária na 3ª Vara 
do Trabalho de Chapecó, conforme o Edital CR nº 10/2019, 
disponibilizado no DEJT em 24-7-2019, afixado previamente em 
locais próprios na Vara do Trabalho, bem assim encaminhado ao 
Ministério Público do Trabalho e à Subseção da OAB de Chapecó, 
tendo sido recebido pela Ex.ma Juíza do Trabalho Vera Marisa 
Vieira Ramos, Titular. Os processos, na Unidade, tramitam em 
meio 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: 12.658/12 

1.2 Data da instalação: 10-5-2013 

1.3 Jurisdição: o respectivo Município e os de Águas de 
Chapecó, Águas Frias, Arvoredo, Bom Jesus do Oeste, Caibi, 
Caxambu do Sul, Cordilheira Alta, Coronel Freitas, Cunhataí, 
Guatambu, Jardinópolis, Modelo, Nova Erechim, Nova Itaberaba, 
Paial, Palmitos, Pinhalzinho, Planalto Alegre, Quilombo, São 
Carlos, Saudades, Serra Alta, Sul Brasil e União do Oeste. 

1.4 Juízes 
(fonte: SGP) 

Juíza Titular Desde 
Reside fora da 
jurisdição? 

Vera Marisa Vieira Ramos 10-5-2013 NÃO 

 

Juiz Substituto Desde 

Vago 

 
1.5 Servidores 
(fonte: SGP) 

Servidor Cargo Função 
Exercício 

na 
lotação 

Darlan Bonadiman AJ Assistente FC-04 20-5-2014 

Geremias Fernandes Irassoque TJ Assistente FC-02 30-1-2017 

Isabel Vanzin TJ 
Assist. Chefe Apoio 
Administrativo FC-04 

24-2-2014 
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Liliane Toldo Cunha Oldra TJ 
Diretor de Secretaria de VT 
CJ-03 

10-5-2013 

Mari Regina Hajdasz Nickelle TJ  10-5-2013 

Nestor Matias Schneider TJ 
Assist. Chefe Apoio à 
Execução FC-04 

10-5-2013 

Raquel Folchini TJ Assistente FC-02 24-9-2015 

Rosane Salete Frarre AJ 
Assessor de Juiz Titular  
de Vara CJ-01 

10-5-2013 

Silas Santos Oliveira AJ 
Assist. Chefe Apoio Prep. 
de Audiências  FC-04 

28-6-2019 

Thiago Pires Azzolin TJ Assistente de Juiz FC-05 6-3-2015 

Total de servidores: 10 

Lotação paradigma: 9 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 superávit de 1 servidor. 
Legenda: TJ - Técnico Judiciário; AJ - Analista Judiciário. A Unidade conta com 1 
estagiária. 

 
2 AUDIÊNCIAS  

 
Conforme informações do Diretor de Secretaria, a pauta 

de audiências funciona da seguinte forma: “São designadas 
audiências na 3ª VT de Chapecó da seguinte forma: 2ª e 3ª feira 
– “Sala ímpar” (quando há Juiz Substituto) com a seguinte 
formatação: 03 audiências iniciais Rito Ordinário; 03 
audiências iniciais Rito Sumaríssimo; 03 audiências de 
instrução; 01 CPI. 4ª e 5ª feira – “Sala par” – responsável 
Juíza Titular, com a seguinte formatação, de acordo com a 
demanda: tentativas de conciliação, de ações indenizatórias; 
audiências iniciais de ações indenizatórias; audiências de 
instrução de ações indenizatórias; audiências iniciais Rito 
Ordinário; audiências iniciais Rito Sumaríssimo; acordos 
prontos – conhecimento e execução; CPIs.” 

 
2.1 Pauta de audiências 
(fonte: PJe) 

Unidade Judiciária 

Datas mais distantes das audiências futuras 

Iniciais Instrução Una 

Data Prazo Data Prazo Data Prazo 

1ª Vara do Trabalho de Chapecó 20-9-2019 66 22-8-2019 37 28-8-2019 43 

2ª Vara do Trabalho de Chapecó 2-8-2019 17 25-7-2019 9 8-10-2019 84 

3ª Vara do Trabalho de Chapecó 7-10-2019 83 8-8-2019 23 28-8-2019 43 

4ª Vara do Trabalho de Chapecó 31-7-2019 15 2-12-2019 139 6-8-2019 21 

Observação: Consulta às pautas de audiências em 16-7-2019. 
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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 16-7-2019. 
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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 Chapecó 45,84 42,98 15,50 188,95 

2ª Vara do Trabalho de Chapecó 35,77 33,02 14,24 121,61 

3ª Vara do Trabalho de Chapecó 54,55 71,10 9,94 121,63 

4ª Vara do Trabalho de Chapecó 54,37 50,85 11,97 319,94 

Média da 12ª Região 74,38 70,81 41,91 315,07 

Observação: Dados de janeiro a julho de 2019. 

 
2.3 Audiências realizadas  
(fonte: e-Gestão) 

Unidade Judiciária / Média 
Quantidade de audiências 

2018 2019 

1ª Vara do Trabalho de Chapecó 1.690 815 

2ª Vara do Trabalho de Chapecó 1.344 729 

3ª Vara do Trabalho de Chapecó 1.202 393 

4ª Vara do Trabalho de Chapecó 1.591 944 

Média da 12ª Região 1.938 868 

Observação: Dados até julho de 2019. Os dados de audiências realizadas em 
janeiro/2019 poderão sofrer atualização devido a inconsistências técnicas que estão 
sendo apuradas no e-Gestão. 

 
A quantidade de audiências realizadas na Unidade em 

2018 foi de 736 audiências a menos que a média da 12ª Região. 

 
Obs.: Não foram apresentados dados de 2019 por inconsistências no e-Gestão. 
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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. 

As Varas do Trabalho de Chapecó 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 julho. 

 
3.1 Fase de conhecimento 
(fonte: e-Gestão) 

Unidade Judiciária / 
Média 

Ano 

Recebidos 
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3ª Vara do Trabalho de 
Chapecó 

2018 780 5 785 940 250 1.016 713 

2019 562 0 562 423 387 453 822 

Média do Foro 
2018 784 2 787 1.099 370 1.126 1.016 

2019 566 0 566 659 288 678 905 

Média do Porte 
2018 984 5 990 1.351 681 1.301 1.592 

2019 548 1 549 763 475 786 1.342 

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 reduziu de 2015 a 2018, 
tendo aumentado em 2019 para 387, mas estando abaixo da média 
do Estado que, em 31-7-2019, era de 560. 
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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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3ª Vara do Trabalho de 
Chapecó 

2018 302 281 0 0 20 70 256 94 350 

2019 117 106 0 0 9 19 258 104 362 

Média do Foro 
2018 289 371 1 1 88 96 327 186 513 

2019 186 208 0 0 92 107 304 170 474 

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

2019 296 278 1 1 81 96 736 365 1.100 

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 aumentando desde sua instalação, em 10-5-2013. No 
entanto, se mantém muito abaixo da média do Estado, que é de 
1.166 processos. 
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3.3 Processos recebidos e variação anual 
(fonte: e-Gestão) 

Ano Quantidade Variação em relação ao ano anterior 

2016 1.739 11,62% 

2017 1.479 -14,95% 

2018 780 -47,26% 

 
4 PROCESSOS EM TRÂMITE 
(fonte: e-Gestão) 

Tipo Situação 
Quantidade de 
processos 

Conhecimento 

Aguardando primeira audiência 215 

Aguardando encerramento da instrução 147 

Aguardando prolação de sentença 25 

Aguardando cumprimento de acordo 130 

Com sentença aguardando finalização na fase 305 

Subtotal 822 

Liquidação 

Pendentes de liquidação 1 

Liquidados aguardando finalização na fase 6 

No arquivo provisório 1 

Subtotal 8 

Execução 

Pendentes de execução 258 

Com execução encerrada aguardando finalização na 
fase 

2 

No arquivo provisório 104 

Subtotal 364 

Total 1.194 
Observações: Dados de 31-7-2019. Total de processos em trâmite quando da inspeção 
correcional anterior: 1.086. 

 
5 PRAZOS MÉDIOS 
(fonte: e-Gestão) 

 

Os dados de prazos médios referem-se ao período de 
janeiro a julho de 2019. 



Ata da 6ª Correição Ordinária realizada na 3ª Vara do Trabalho de Chapecó 

 
8

 
5.1 Fase de conhecimento 
Do ajuizamento da ação até 1ª Vara 2ª Vara 3ª Vara 4ª Vara 12ª Região 

a realização 
da 1ª 
audiência 

Rito 
Sumaríssimo 

46 36 55 54 74 

exceto Rito 
Sumaríssimo 

43 33 71 51 71 

o 
encerramento 
da instrução 

Rito 
Sumaríssimo 

70 51 78 62 114 

exceto Rito 
Sumaríssimo 

219 138 152 375 330 

a prolação 
da sentença 

Rito 
Sumaríssimo 

82 50 79 68 120 

exceto Rito 
Sumaríssimo 

259 142 157 389 356 

 
5.2 Fase de liquidação 
Do início ao 
encerramento da 
liquidação 

1ª Vara 2ª Vara 3ª Vara 4ª Vara 12ª Região 

Rito Sumaríssimo 21 52 12 70 79 

exceto Rito Sumaríssimo 135 91 30 160 160 

 
5.3 Fase de execução 
Do início ao encerramento 
da execução 

1ª Vara 2ª Vara 3ª Vara 4ª Vara 12ª Região 

Ente Privado 2.028 2.494 803 759 1.388 

Ente Público -  1.960  - -  1.230 

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

1ª Vara 2ª Vara 3ª Vara 4ª Vara 
12ª 

Região 

Rito Sumaríssimo 215 262 158 141 333 

exceto Rito Sumaríssimo - Ente 
Privado 

917 1125 523 759 896 

exceto Rito Sumaríssimo - Ente 
Público 

2.435 2.659 632 1.155 1.680 

 
6 TAXA DE CONCILIAÇÃO E DE CONGESTIONAMENTO 

 

6.1 Taxa de conciliação 
(fonte: e-Gestão) 

Unidade Judiciária / Média Ano Solucionados Conciliados Taxa 

3ª Vara do Trabalho de Chapecó 
2018 940 622 66,17% 

2019 423 295 69,74% 

Média do Foro 
2018 1.099 619 56,29% 

2019 659 366 55,52% 

Média do Porte 
2018 1.351 569 42,13% 

2019 763 313 41,05% 

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 

3ª Vara do Trabalho de Chapecó 
2018 893 295 24,83% 

2019 427 415 49,29% 

Média do Foro 
2018 1.105 458 29,29% 

2019 659 351 34,75% 

Média do Porte 
2018 1.384 916 39,82% 

2019 803 666 45,35% 

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 

3ª Vara do Trabalho de Chapecó 
2018 279 327 53,96% 

2019 122 327 72,83% 

Média do Foro 
2018 357 495 58,09% 

2019 241 455 65,40% 

Média do Porte 
2018 486 1.158 70,42% 

2019 342 1.101 76,30% 

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 3ª Vara do Trabalho de Chapecó, no 
ano de 2018 e de janeiro a julho de 2019. Observe-se que, em 
relação aos dados de quantidade de audiências, item 7.2, do ano 
de 2019, há possibilidade de alterações futuras devido a 
inconsistências no mês de janeiro, que estão em apuração no e-
Gestão. 

 
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 

Vera Marisa Vieira 
Ramos (Titular) 

19,05 25,09 456 352 3 1 
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Fabio Moreno Travain 
Ferreira 

10 19,36 51 33 1 0 

Glaucio Guagliariello 7,46 14,67 124 89 6 0 

Kismara Brustolin 27,67 34,25 11 5 0 0 

Osmar Theisen 5,88 9,5 298 143 1 0 

 
Ano: 2019 

Magistrado 

Prazo médio entre a 
conclusão e a 
prolação da 
sentença 

Produtividade 

Conclusos para 
prolação de 
sentença em 
31-7-2019 

Rito 
Sumarís
-simo 

exceto Rito 
Sumarís-
simo 

Solucio- 
nados 

Concili- 
ados 

Total 
Prazo 
vencido 

Vera Marisa Vieira 
Ramos (Titular) 

19,21 26,19 233 188 11 6 

Deisi Senna Oliveira - - 4 4 0 0 

Fabio Moreno Travain 
Ferreira 

3,22 2,94 31 17 0 0 

Glaucio Guagliariello 28 39,17 8 0 1 1 

Kismara Brustolin 20,19 30,18 143 86 13 0 

Osmar Theisen 6 68 4 0 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 

Vera Marisa Vieira 
Ramos (Titular) 

127 165 115 0 183 36 626 

Fabio Moreno Travain 
Ferreira 

25 34 13 0 1 0 73 

Glaucio Guagliariello 67 54 38 0 9 3 171 

Kismara Brustolin 4 7 6 0 0 0 17 

Osmar Theisen 53 89 149 0 23 1 315 

 
Ano: 2019 

Magistrado 

Audiências Realizadas 

Una Inicial 
Instru- 
ção 

Julga- 
mento 

Conciliação 
Total Conheci- 

mento 
Execução 

Vera Marisa Vieira 
Ramos (Titular) 

2 69 42 0 133 5 251 

Deisi Senna Oliveira 0 0 0 0 6 0 6 

Kismara Brustolin 0 52 52 0 31 1 136 
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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 
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 3ª Vara do Trabalho de Chapecó, considerando o 
período de JUL/18 a JUN/19, apresentou o IGEST de 0,4331 que 
indica que a Unidade está na 29ª posição na Região. 

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:  

Acervo Celeridade Produtividade 
Taxa de 

Congestionamento 
Força de 
Trabalho 

0,4151 0,2294 0,4661 0,4734 0,5816 
Fonte: e-Gestão/IGEST 

 
Analisando o IGEST, identificou-se que a Unidade 

Judiciária está entre as 25% com desempenho mais satisfatório 
na 12ª Região no mesoindicador “Celeridade”. 

Verificando a composição dos mesoindicadores, conclui-
se que os seguintes indicadores foram o que mais influenciaram 
negativamente. Para facilitar a comparação da evolução dos 
indicadores, consta abaixo também os índices e os valores do 
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primeiro levantamento: 

Indicador 
jan-dez/2017 jul/18-jun/2019 

Índice Valor Índice Valor 
Taxa de conclusos com prazo vencido 0,3227 5,56 1,0000 50 
Taxa de Solução 0,4389 104,10 0,8303 82,53 
Taxa de Congestionamento no Conhecimento 0,2706 22,05 0,6031 37,5 
Fonte: e-Gestão/IGEST 
 

Analisando os dados do IGEST, identifica-se que os 
seguintes indicadores influenciaram negativamente. Os demais 
indicadores estão com índice menor que 0,5: 

1. Taxa de conclusos com prazo vencido: Esta taxa mede 
a relação entre o total de processos conclusos para sentença e 
a quantidade fora do prazo no último dia do período. A 
magistrada possuía, em 30-6-2019, 14 processos conclusos para 
sentença, sendo 7 além do prazo legal. 

2. Taxa de solução: Esta taxa apresenta a relação entre 
a quantidade de processos solucionados e a quantidade de 
processos recebidos. A Unidade solucionou 751 processos, tendo 
recebido 910 de jul/18 a jun/19, que resultou na taxa de 
82,53%, enquanto que a média do Estado foi de 131,03%. 

3. Taxa de congestionamento no conhecimento: Esta taxa 
mede a relação entre a quantidade de processos baixados no 
conhecimento durante o período e a quantidade de processos 
pendentes de baixa no último dia do período. A Unidade baixou, 
de jul/18 a jun/19, 730 processos de conhecimento, possuindo, 
em 30-6-2019, 438 processos pendentes de baixa, o que resultou 
na taxa de 37,5%. A média do Estado foi de 32,63%. 

Portanto, com base nestes indicadores, e considerando 
que a Ex.ma Magistrada está atuando sem Juiz Substituto, para 
uma melhora no índice, a Ex.ma Magistrada deve evitar manter 
processos conclusos além do prazo legal, bem como deve envidar 
esforços para aumentar a quantidade de processos solucionados. 
A Secretaria deve continuar com o excelente trabalho que vem 
realizando. 

 
Destacam-se, ainda, os indicadores que influenciaram 

positivamente o IGEST (com índice menor de 0,3): 
1. Idade média do pendente de julgamento: Considerando 

que a Unidade foi instalada em 2013, não possui muitos 
processos antigos pendentes de julgamento. Segundo o e-Gestão, 
em 31-7-2019, possuía apenas 4 processos autuados antes de 31-
12-2017 e pendentes de solução. 

2. Pendentes: A Unidade possui 764 processos pendentes 
de baixa, sendo 438 em conhecimento, 0 em liquidação e 326 em 
execução. A média do Estado é de 2.037 processos pendentes de 
baixa. 

3. Prazo médio na fase de conhecimento: A Unidade 
apresentou o prazo médio de 126 dias, sendo que a média do 
Estado foi de 261 dias. 

4. Prazo médio na fase de liquidação: A Unidade 
apresentou o prazo médio de 36 dias, sendo que a média do 
Estado foi de 142 dias. 
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5. Taxa de conciliação: A Unidade conciliou 541 dos 751 
processos solucionados, o que resultou na taxa de 72,04%, a 
terceira maior taxa de conciliação do Estado. A média da 12ª 
Região foi de 45,20%. Destaca-se que a 3ª Vara de Chapecó foi a 
9ª com a maior taxa de conciliação do país. 
 
9 METAS TRT-SC 2019 
(fonte: SEGEST) 

Metas TRT-SC 2019 
Grau de cumprimento 

da meta (até 
julho/19) 

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

94,74% 

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

35,00% 

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

61,34% 

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

76,22% 

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

107,62% 

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

100,00% 

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

106,36% 

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

135,77% 

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

 
10 DETERMINAÇÕES DA CORREIÇÃO ANTERIOR 

 

Conforme consta no item 14 da ata da inspeção 
correcional realizada na Unidade em 2018, PROAD nº 9684/2018, 
durante a inspeção correcional verificou-se o pleno cumprimento 
das determinações específicas. 

De acordo com o item 16 da referida ata, a Corregedoria 
verificaria, no prazo de 120 dias, a adoção dos procedimentos 
determinados/recomendados, tendo-se verificado que a seguinte 
não foi cumprida: 

Determinação/Recomendação  Análise 

e) Recomendada a utilização do GIGS 
para controle de prazos 

Verifica-se, conforme item 13, 
abaixo, que ainda há processos sem 
controle de prazo por esta 
ferramenta, ou qualquer outra, 
podendo ocasionar o “esquecimento” 
de processos. 
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11 PROCESSOS ANALISADOS ANTECIPADAMENTE NA SECRETARIA DA 
CORREGEDORIA  

Nº dos Processos  

RTSum 0000331-83.2019.5.12.0057, RTSum 0000787-67.2018.5.12.0057, RTOrd 
0000431-38.2019.5.12.0057, RTOrd 0000333-53.2019.5.12.0057, RTOrd 0000469-
50.2019.5.12.0057, RTOrd 0000443-52.2019.5.12.0057, RTOrd 0000471-
20.2019.5.12.0057, RTOrd 0000473-87.2019.5.12.0057, RTOrd 0000479-
94.2019.5.12.0057, RTOrd 0000485-04.2019.5.12.0057, RTOrd 0000493-
78.2019.5.12.0057, RTOrd 0000453-96.2019.5.12.0057, RTOrd 0000455-
66.2019.5.12.0057, RTOrd 0000459-06.2019.5.12.0057, RTOrd 0000451-
29.2019.5.12.0057, RTOrd 0000445-22.2019.5.12.0057,  RTSum 0000843-
71.2016.5.12.0057 e RTOrd 0001453-73.2015.5.12.0057 

 
12 OBSERVAÇÕES 

 

Após a análise dos processos e relatórios da Unidade 
Judiciária, complementadas pela Sra. Diretora de Secretaria, em 
cumprimento ao art. 26 da Consolidação dos Provimentos da CGJT, 
constatou-se que:  

a) Há pronunciamento sobre a admissibilidade dos recursos. 

b) A Ex.ma Juíza Titular e/ou o(a) Substituto(a) quando 
lotado(a) 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, ocorre a requerimento do credor, com decisão 
fundamentada. 

g) Quando designado, o(a) Ex.mo(a) Juiz(a)Substituto(a) conta 
com a garantia de um assistente jurídico, em observância à 
Portaria Conjunta nº 113/09 da Presidência e Corregedoria deste 
Regional. 

h) A Unidade informou no questionário que está certificando os 
prazos em 8 dias. Durante a inspeção correcional verificou-se 
que há processos parados nas tarefas “Prazos vencidos” desde 
16-8-2019. No GIGS, no relatório de prazos vencidos, há 
processos desde 02-8-2019. 
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i) Foi verificada, em 5-8-2019, a existência de 51 processos 
fora de pauta.  

j) A Unidade está juntando o extrato bancário com as 
movimentações, certificando que está de acordo com os 
documentos dos autos e que não subsistem valores disponíveis. 
 
13 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 7-8-2019 
e, durante a inspeção correcional, verificou-se o cumprimento 
parcial, sendo que aqueles cumpridos ficam mantidos apenas como 
registro. 

 
13.1 Tarefa: Triagem Inicial: analisado em 15-7-2019. 

Problema 
encontrado 

Havia 36 processos alocados nesta tarefa, sendo o mais antigo 
pendente desde 02-5-2019 

Recomendação/
Determinação 

DETERMINA-SE dar andamento aos processos, evitando acumular 
nessa tarefa expressivo número de processos, consoante 
orientação expendida no item “a” do Ofício Circular CR nº 
16/2014. 

Exemplo 
RTSum 0000327-46.2019.5.12.0057, RTSum 0000351-
74.2019.5.12.0057, RTSum 0000489-41.2019.5.12.0057, RTSum 
0000461-73.2019.5.12.0057 

 
13.2 Tarefa: Cumprimento de Providências: analisado em 16-7-
2019. 

Problema 
encontrado 

Havia 55 e 120 processos nessa tarefa, respectivamente nas 
fases de conhecimento e execução, sendo que dentre eles há 
processos sem controle de prazo, haja vista que não há 
qualquer lançamento de informações/prazos no GIGS, tampouco 
fora lançado quando da expedição dos mandados. Constata-se, 
ainda, que essa situação poderá ocasionar a "perda" ou 
"esquecimento" de processos. 

Recomendação/
Determinação 

DETERMINA-SE à Secretaria que faça uma varredura nessas 
tarefas e dê andamento aos processos cujos mandados já foram 
devolvidos, bem como que adote medidas mais rígidas quanto ao 
lançamento de prazos/informações no GIGS. 

Exemplo 

RTSum 0000295-41.2019.5.12.0057, CartOrd 0000490-
26.2019.5.12.0057, RTOrd 0000534-45.2019.5.12.0057, PAP 
0000446-07.2019.5.12.0057, CartPrec 0000504-10.2019.5.12.0057 
(estes estão aguardando devolução de mandado),  
CartPrec 0000530-08.2019.5.12.0057, RTSum 0000480-
79.2019.5.12.0057, RTOrd 0000857-84.2018.5.12.0057 (estes os 
mandados já foram devolvidos). 
RTSum 0000564-17.2018.5.12.0057, CartPrec 0000835-
26.2018.5.12.0057, ExCCP 0000071-40.2018.5.12.0057, RTOrd 
0000388-09.2016.5.12.0057 
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13.3 Determinações específicas em processos: analisados de 15 a 
17-7-2019. 
 

Processo RTSum 0000787-67.2018.5.12.0057 

Tarefa Concluso ao magistrado 

Problema 
encontrado 

A magistrada se declarou suspeita (id. 2669b5f) e o processo 
aguarda conclusão a outro magistrado desde 25-4-2019. Há 
informações no GIGS que o processo está aguardando juiz para 
sentenciar. 

Recomendação/
Determinação 

DETERMINA-SE à Secretaria que se abstenha de postergar a 
escolha do Magistrado, como no caso em tela, porquanto, não 
há notícia de que a Juíza titular também seja suspeita de 
julgar o processo. 

 

Processo RTSum 0000843-71.2016.5.12.0057 

Tarefa Cumprimento de providências - Prazo 21 a 31 

Problema 
encontrado 

Processo pendente na tarefa desde 26-7-2018. Não há 
informações e prazos lançados no GIGS. Contudo, verifica-se 
que fora feita penhora no rosto do autos em processo da 2ª VT 
de Chapecó. 

Recomendação/
Determinação 

DETERMINA-SE à Secretaria que lance prazo e informações no 
GIGS de modo a evitar atrasos desnecessários na tramitação do 
feito. 

 

Processo RTOrd 0001453-73.2015.5.12.0057 

Tarefa Cumprimento de providências - Prazo 21 a 31 

Problema 
encontrado 

Processo sem movimentação desde 13-4-2019, quando decorrido o 
prazo estabelecido no despacho de id. 87ab1f3. Não há 
informações e prazos lançados no GIGS. 

Recomendação/
Determinação 

DETERMINA-SE à Secretaria que dê andamento ao processo, 
conforme despacho de id. 87ab1f3, bem como que adote medidas 
mais rígidas quanto ao lançamento de prazos/informações no 
GIGS. 

 

14 CUMPRIMENTO DAS DETERMINAÇÕES NOS PROCESSOS ANALISADOS 
 

Listam-se abaixo as determinações constantes no item 
acima, não cumpridas ou cumpridas parcialmente, bem como o 
despacho do Ex.mo Desembargador do Trabalho-Corregedor: 

Item DESPACHO 

13.2 Tarefa: 
Cumprimento de 
Providências 

Não Cumprido. Ainda não foram tomadas medidas mais 
rígidas quanto ao controle de prazos, uma vez que as 
ATOrd 0001423-67.2017.5.12.0057, ATSum 0000499-
85.2019.5.12.0057, ATOrd 0001349-13.2017.5.12.0057 e 
ATSum 0000880-30.2018.5.12.0057 estavam sem prazo no 
GIGS, tampouco foram lançados “CHIPs” ou designado 
responsável, providências necessárias para evitar 
atrasos desnecessários na tramitação do feito. 

DETERMINA-SE que a Secretaria, no prazo de dez dias, 
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faça uma varredura nesta tarefa e lance prazo no GIGS 
ou informação em CHIP em todos os processos, de forma 
que nenhum fique sem controle. 

 
15 RECOMENDAÇÕES E/OU DETERMINAÇÕES GERAIS  

 

a) Determina-se a observância das regras de segurança contidas 
no Ofício Circular 16/2019.  

b) Determina-se que a Unidade solicite a ratificação dos 
advogados, na fase de execução, do endereço do autor, telefone, 
e-mail, CPF e RG, antes da liberação na conta do advogado. 

c) Recomenda-se que seja priorizado o julgamento dos 
processos: 0000945-88.2017.5.12.0015, 0001441-
88.2017.5.12.0057, 0001487-77.2017.5.12.0057 e 0001748-
76.2016.5.12.0057, autuados até 31-12-2017. 

d) Com base no resultado do IGEST, para uma melhora no índice, 
a Ex.ma Magistrada deve evitar manter processos conclusos além 
do prazo legal, bem como deve envidar esforços para aumentar a 
quantidade de processos solucionados. A Secretaria deve 
continuar com o excelente trabalho que vem realizando. 

e) Determina-se que o assistente de audiência, nas audiências 
de instrução, proceda à coleta ou confirmação dos dados 
pessoais do autor, dentre eles: telefone, e-mail e endereço 
atualizado, bem como ATENTE para os casos em que não há 
CPF/CNPJ do reclamado cadastrado, o que deverá ser solicitado 
na audiência inicial, a fim de evitar problemas com homônimos 
na Certidão Eletrônica de Ações Trabalhistas - CEAT. 

f) Recomenda-se a correta utilização da ferramenta GIGS ou do 
CHIP para controle de prazos do PJe, evitando processos sem 
movimentação, bem como para lançamento de preparo de tarefas ou 
de outros comentários que facilitem o trabalho do próximo 
servidor. 

g) Observar e cumprir as Metas de 2019 do TRT-SC, disponíveis 
para consulta na página do Planejamento Estratégico do TRT 
(http://www.trt12.jus.br/portal/areas/pe/intranet/index.jsp). 

 
16 AUDIÊNCIA COM OS ADVOGADOS, PARTES E DEMAIS JURISDICIONADOS 
 

O Ex.mo Desembargador do Trabalho-Corregedor recebeu os 
advogados Luciane Lilian Dal’Santo (OAB/SC 30.369), Kelvin 
Junior Wickert (OAB/SC 30.728), André Luiz Schafer (OAB/SC 
16.969) e Thiago Degasperin (OAB/SC 24.564), oportunidade em 
que informaram grande melhora no relacionamento dos advogados 
com os Juízes no último ano. Informaram, ainda, que verificarão 
quais municípios de outras jurisdições poderiam ser 
transferidos para a jurisdição de Chapecó, para solicitar os 
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estudos deste Regional. Destacaram que, assim como aconteceu 
com o município de Quilombo, há outros que, para o 
jurisdicionado se deslocar à Unidade Judiciária, precisam 
passar por Chapecó, dentre eles os municípios de Irati, Formosa 
e Santiago do Sul. 
 
17 REUNIÃO COM A DIRETORA DE SECRETARIA 

 
Eu, Secretário da Corregedoria, reuni-me com a Diretora 

de Secretaria, Liliane Toldo Cunha Oldra, para tratar de 
assuntos relativos aos procedimentos de Secretaria. Destaquei a 
necessidade de adoção do PJe-Calc, da prolação de sentenças 
líquidas buscando evitar o congestionamento na fase de execução 
e preparar as Secretarias ao futuro, quando não haverá mais 
reposição de servidores e de conversão dos processos para o 
PJe.  

Por fim, foram discutidos os assuntos específicos da 
Unidade, verificados durante a inspeção correcional, assim como 
a inclusão da Unidade no projeto Garimpo. 

 

18 REUNIÃO COM A JUÍZA 

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

com a Ex.ma Juíza Vera Marisa Vieira Ramos, Titular. Sua Ex.a 
parabenizou a Magistrada pela pauta de audiências, pelo 
resultado apresentado quanto às taxas de conciliação, 
congestionamento nas fases de conhecimento e de execução, e 
pelo excelente resultado no IGEST. 

A Magistrada Titular solicitou que fossem emitidos dois 
relatórios, um dos processos pares e outro dos processos 
ímpares, para demonstração efetiva da sua produtividade e da 
produtividade dos Juízes Auxiliares. Repassei a solicitação aos 
órgãos técnicos que informaram que o sistema ainda não gera 
esse tipo de relatório, de forma que, seria necessária a 
verificação um-a-um dos processos, para o que não se possui 
tempo ou pessoal disponível.  

Ato contínuo, referiu sua preocupação com o fato de que 
o Foro de Chapecó, com 4 Varas do Trabalho, encontra-se com uma 
única Juíza Substituta lotada, a Ex.ma Juíza Kismara Brustolin, 
para atender todas as Unidades Judiciárias1, sem contar que S. 
Ex.a está enfrentando problemas de saúde, que implicam em não 
raras licenças médicas, algumas de média e longa duração, de 
modo que, para fins de distribuição normal da pauta, não se 
pode mais considerar a lotação de Juiz Auxiliar, não só na 3ª 
Vara do Trabalho, mas em todas as Varas do Foro, o que implica 
na revisão ou, ao menos, na suspensão da decisão anterior desta 

                                            
1 O Ex.mo Juiz Osmar Theisen se encontra designado para atuar como Titular da 4ª Vara de Chapecó 
em razão do afastamento do Ex.mo Juiz Titular, Giovanni Olsson, para atuar na ENAMAT. 



Ata da 6ª Correição Ordinária realizada na 3ª Vara do Trabalho de Chapecó 

 
19

Corregedoria que determinava a divisão dos processos em pares e 
ímpares, entre a Titular e os Substitutos. 

Diante dessa afirmação, a Ex.ma Juíza Titular, Dra. 
Vera Marisa Vieira Ramos afirmou seu inconformismo, porquanto 
foi contrária a essa divisão, feita a pedido de Juiz Substituto 
que estava lotado na MM. 3ª Vara e que, tão logo obteve seu 
intento divisório, removeu-se para a 4ª Vara do Trabalho de 
Chapecó e ainda recorreu da divisão que determinou uma data 
específica para a repartição, ao invés de distribuir 
imediatamente todo o acervo.  

O Desembargador Corregedor afirmou reconhecer a justa 
indignação da douta magistrada, recordando que, na Correição 
pretérita houve pedido expresso do Ex.mo Juiz Substituto Osmar 
Theisen para que a divisão fosse cancelada, o que não foi 
acolhido, seja pela lotação de Magistrados Substitutos, seja 
pelo fato de que a Administração não poderia ceder a caprichos, 
de quem quer que seja (e a movimentação da Administração num 
sentido, seguido da pretensão de movimentá-la em sentido 
inverso, possui esse naipe), o que gerou, inclusive, 
irresignação explícita do magistrado contra o Corregedor, 
conforme se verifica da Ata da 4ª Vara de Chapecó, na correição 
passada e que não se transcreve por economia. 

Entretanto, cabe à Corregedoria o dever de manter com a 
máxima eficiência a tramitação dos processos em todo o 
Tribunal, atuando quando houver tumulto processual ou oficiando 
à Presidência do Tribunal, quando houver necessidade de revisão 
da lotação de magistrados. Cabe-lhe também, manter a equidade 
do compartilhamento do acervo, observadas as competências, 
evitando que determinados magistrados fiquem sobrecarregados, 
em prejuízo da celeridade ou da qualidade do trabalho. É por 
este motivo que, tendo a situação encontrada e descrita no 
PROAD n. 10.440/2017 (doc. 74), por não haver Juiz Auxiliar em 
Chapecó, mesmo se considerando a necessidade de lotação urgente 
de magistrados substitutos nessa Comarca, uma das principais do 
Estado de Santa Catarina, não se pode justificar a divisão do 
acervo em par/ímpar apenas na 3ª Vara, se todos os Juízes 
Titulares da 1ª e da 2ª Vara do Trabalho de Chapecó respondem 
sozinhos por seus acervos, assim como o Juiz Substituto da 4ª 
Vara, no exercício da titularidade. Deste modo, seria 
necessário ou sobrecarregar algum dos outros Titulares ou o 
Substituto com a parcela do acervo, ou lotar Juiz de outra 
Circunscrição, para o que o Tribunal não possui dotação 
orçamentária suficiente. Ressalte-se que, a Vara do Trabalho de 
Xanxerê, a mais próxima, é uma das que possui a maior 
quantidade de processos distribuídos no Estado de Santa 
Catarina, sendo absolutamente inviável que permaneça com apenas 
um juiz, em qualquer época do ano. 

Deste modo, por um lado, o E.xmo Corregedor determinou 
que se solicite à Presidência do Tribunal para que priorize a 
designação de Juízes do Trabalho Substitutos para Chapecó; por 
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outro lado, por permitir a pauta e a quantidade de processos, 
decidiu por SUSPENDER a aplicação da decisão contida no PROAD 
n. 10.440/2017 (doc. 74), devendo a Ex.ma Juíza Titular da 3ª 
Vara do Trabalho de Chapecó, de forma imediata e enquanto 
perdurar esta suspensão, atuar em todos os processos que forem 
ou tenham sido já distribuídos para aquela Unidade Judiciária, 
sejam pares, sejam ímpares.  

Deverão ser tomadas medidas que permitam que processos 
pares e ímpares fluam na mesma velocidade.  

Até que seja normalizada a situação de substituição de 
magistrados, o Ex.mo Corregedor determinou que todas as Varas 
do Trabalho de Chapecó devem se comportar como se não contassem 
com Juiz Auxiliar ou Substituto, fazendo, inclusive, a prévia 
adequação das pautas, para regular gozo das férias. Determinou, 
ainda, que deve constar da solicitação à Presidência do 
Tribunal, a proposição correcional que limite ou impeça o gozo 
sucessivo de vários períodos de férias, diante dos possíveis 
prejuízos à regularidade da prestação jurisdicional. Do mesmo 
modo, deverá ser evitada a concessão simultânea de férias a 
mais de 02 juízes do Foro, para possibilitar que os demais 
possam atender às medidas urgentes, antecipatórias ou 
liminares, ou quaisquer outras que demandem atendimento que não 
permita aguardar o regresso do Juiz responsável.  

Determinou, mais, que os Juízes do Foro de Chapecó 
deverão formular uma escala para atendimento das medidas 
urgentes nas férias dos colegas, em consonância com o Juiz 
Auxiliar da Presidência. 

Havendo designação de juiz substituto para atuar na 
Unidade, o fato voltará a ser analisado pela Corregedoria 
Regional, sempre focado no atendimento das demandas e forma não 
tumultuária. 

 
19 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 da elaboração de sentenças líquidas. 
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, 
especialmente os verificados no IGEST, 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.  

Dentre os índices do IGEST, cumpre destacar a taxa de 
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conciliação, que foi de 72,04%, sendo a 9ª melhor do país. 
Informou que encaminhará à Presidência deste Regional 

as informações acerca do prédio, tratadas na reunião com a 
Diretora de Secretaria. 

Por fim, o Ex.mo Desembargador do Trabalho-Corregedor 
agradeceu a acolhida e solicitou a todos a leitura da ata. 

 
20 ENCERRAMENTO 

 
Aos vinte e dois dias do mês de agosto de dois mil e 

dezenove foi encerrada a inspeção correcional, tendo sido 
disponibilizada a presente ata no PROAD nº 9684/2018 em vinte e 
oito de agosto 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 
Alfredo Arisi, Iran Edson de Castro, e Zélio dos Santos, em 
trânsito, e Natália da Costa, Eduardo de Miranda Ribeiro 
Quintiere, Elise Haas de Abreu, Roberto Ortiz, Suzi Gonçalves 
da Silva Silveira, e Vivian Chaplin Ganzo Savedra, que integram 
a equipe fixa desta Corregedoria 

 
 

JOSÉ ERNESTO MANZI 
Desembargador do Trabalho-Corregedor 

 
 

CESAR AUGUSTO BEDIN 
Secretário da Corregedoria 



PROAD 9684/2018

Considerando o princípio da boa-fé objetiva que deve nortear toda e qualquer relação, bem como a atual situação das Varas do
Trabalho de Chapecó (número de magistrados e número de processos), reconsidero parcialmente as determinações contidas no
item 18 da ata de correição para determinar que a Ex.ma Juíza do Trabalho Titular da 3ª Vara do Trabalho de Chapecó atue em

todos os processos (pares e ímpares) distribuídos , uma vez que a correição foi realizada naa partir de 01 de setembro de 2019

Unidade em agosto de 2019, ocasião em que a magistrada foi informada da impossibilidade da manutenção da determinação
anterior (separação entre pares e ímpares), pelas razões lá expostas.

Quanto ao acervo de processos ímpares distribuídos até 31 de agosto de 2019, por ora, serão de competência dos juízes substitutos
da Circunscrição, cabendo destacar que este Corregedor conversou com o Juiz Substituto Dilso Amaral Mattar, recém empossado
nos quadros do TRT da 12ª Região e atualmente lotado na 4ª Vara do Trabalho de Chapecó, que prontamente se disponibilizou a
auxiliar no acervo dos processos da 3ª Vara do Trabalho de Chapecó, mesmo estando lotado em outra Unidade, a fim de não
causar maiores prejuízos aos jurisidiconados.

Oficie-se, portanto, à Presidência,  solicitando-se que formalize ato para atuação do referido magistrado na 3ª Vara do Trabalho de
Chapecó durante todo o mês de novembro de 2019.

Quanto aos meses posteriores, serão analisados oportunamente, uma vez que o referido magistrado irá informar a Corregedoria sua
disponibilidade para atuação em conjunto com a 4ª Vara do Trabalho de Chapecó (em que ficará atuando sozinho a partir de 10 de
dezembro de 2019), bem como considerando a possibillidade de lotação de outro juiz substituto na região.

Cientifiquem-se a Ex.ma Juíza do Trabalho Titular da 3ª Vara de Chapecó Vera Marisa Vieira Ramos e o Ex.mo Juiz do Trabalho
Substituto Dilso Amaral Mattar da presente decisão, bem como a Senhora Diretora de Secretaria da  3ª Vara de Chapecó Liliane
Toldo Cunha Oldra para que apresente, em 5 (cinco) dias, lista dos processos ímpares protolocados até 31 de agosto de 2019, bem
como sua atual situação em que se encontram, a fim de possibilitar a realização de plano de ação para sua solução.

Em 01.11.2019.

José Ernesto Manzi
Desembargador do Trabalho-Corregedor
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