
 
PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA DO TRABALHO DA 12ª REGIÃO 

CORREGEDORIA REGIONAL 
 

ATA DA 26ª INSPEÇÃO CORRECIONAL ORDINÁRIA, REALIZADA 
NO DIA 26 DE JULHO DE 2018, NA VARA DO TRABALHO DE 

INDAIAL 
 

Aos vinte e seis dias do mês de julho do ano de dois 
mil e dezoito, o Excelentíssimo Desembargador do Trabalho-
Corregedor José Ernesto Manzi, presidiu a correição ordinária 
na Vara do Trabalho de Indaial, conforme o Edital CR nº 7/2018, 
disponibilizado no DEJT em 21-5-2018, afixado previamente em 
locais próprios na Vara do Trabalho, bem assim encaminhado ao 
Ministério Público do Trabalho e à Subseção da OAB de Indaial, 
tendo sido recebido pelo Ex.mo Juiz do Trabalho Reinaldo Branco 
de Moraes, Titular. Os processos na Unidade tramitam em meio 
físico e eletrônico. Assim, com base nas informações prestadas 
pela Vara do Trabalho, 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: 8.432/92 

1.2 Data da instalação: 09-10-1992 

1.3 Jurisdição: o respectivo Município e os de Apiúna e 
Ascurra. 

1.4 Juízes 
(fonte: SGP) 

Juiz Titular Desde 
Reside fora da 
jurisdição? 

Reinaldo Branco de Moraes 30-8-2002 SIM 

* Observação: Alerto para o contido no art. 2º, inc. II da RA/TRT12 nº 146/2007, que 
dispõe como requisito para autorizar o Juiz Titular a residir fora da jurisdição, o 
cumprimento dos prazos legais para prolação de decisões.  

 

Juiz Substituto Desde 

Mariana Philippi de Negreiros 16-6-2015 

 
1.5 Servidores 
(fonte: SGP) 

Servidor Cargo Função Exercício na 
lotação 

Cleudir Jose Tomaselli TJ 
Assist. Chefe Apoio à 
Execução FC-04 

11-3-1993 

Daniele Sana AJ  03-10-2016 

Daniel Fernando Francener TJ   11-12-2013 

Edwin Krautler TJ 
Diretor de Secretaria de VT 
CJ-03 

29-01-2003 

Fabian Alexandre Planinz 
TJ - 

Segurança 
Assist. Chefe Apoio Prep. 
de Audiências FC-04 

02-02-1993 
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Fernanda Gularte Moraes AJ   03-9-2012 

Keli Alves de Souza TJ Assistente De Juiz FC-05 03-10-2011 

Luis Paulo Boaventura Ferreira 

AJ - 
Execução 

de 
Mandados 

  11-5-2018 

Marcio Borba de Freitas 

AJ - 
Execução 

de 
Mandados 

  13-5-2013 

Maria Dorotea Benoliel da 
Silva 

TJ Assistente FC-02 28-7-2015 

Mauro Celso de Aguiar AJ 
Assist. Chefe Apoio 
Administrativo FC-04 

15-4-1997 

Osmar Gaitolini TJ Assistente FC-04 23-6-1995 

Rafael Augusto Hartmann TJ   25-10-2016 

Rosangela dos Santos Trescher 
da Silva 

TJ 
Assessor de Juiz Titular de 
Vara CJ-01 

30-06-1997 

Total de servidores (inclui 2 Oficiais de Justiça): 14 

Lotação paradigma: 10 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 2 servidores. Em relação à lotação dos 
Oficiais de Justiça, a Unidade está com déficit de 1 servidor. 
Legenda: TJ - Técnico Judiciário; AJ - Analista Judiciário. A Unidade não conta com 
estagiários. 

 

2 AUDIÊNCIAS 
 

Conforme informações do Diretor de Secretaria, “as 
audiências eram realizadas de segunda à quinta-feira, sendo que 
nas quartas e quintas-feiras a pauta é dupla. Em algumas 
sextas-feiras são realizadas audiências iniciais, bem como de 
instrução e conciliatórias, não havendo número fixo de 
processos para a inclusão em pauta. Após a Reforma Trabalhista, 
houve redução expressiva do número de novos processos havendo 
designação de audiências iniciais em quartas ou quintas-feiras, 
em semanas alternadas enquanto nos demais dias da semana 
somente audiências instrutórias, procedimento este adotado 
desde julho/2018.” 

 
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 

Vara do Trabalho de Indaial 31-7-2018 31 24-7-2018 24 - - 
Observação: Consulta às pautas de audiências em 30-6-2018. 

 
A Vara de Indaial possui um excelente prazo de 

designação de audiências de instrução. 
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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 

Vara do Trabalho de Indaial 37,98 28,55 28,83 58,85 
Média da 12ª Região 77,18 117,03 24,67 232,17 

Observação: Dados de janeiro a junho de 2018. 

 
2.3 Audiências realizadas  
(fonte: e-Gestão) 

Unidade Judiciária / Média 
Quantidade de audiências 

2017 2018 

Vara do Trabalho de Indaial 2.702 1.335 

Média da 12ª Região 2.597 968 

Observação: Dados até junho de 2018. 

 
3 MOVIMENTAÇÃO PROCESSUAL  
 

Os quadros estatísticos apresentam dados da Vara, bem 
como média das Varas de mesma faixa de movimentação processual 
(porte), 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. 

A Vara do Trabalho de Indaial está enquadrada na faixa 
de movimentação processual entre 1.001 a 1.500 processos. Os 
dados de 2018 referem-se ao acumulado até o mês de junho. 

 
3.1 Fase de conhecimento 
(fonte: e-Gestão) 

Unidade Judiciária / 
Média 

Ano 

Recebidos 
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Vara do Trabalho de 
Indaial 

2017 1.148 1 1.149 1.380 562 1.212 1.286 

2018 896 1 897 908 546 947 1.231 

Média do Porte 
2017 1.345 6 1.351 1.367 879 1.359 1.689 

2018 416 3 418 650 652 680 1.408 

Média da 12ª Região 2017 1.525 7 1.532 1.588 1.112 1.586 2.097 

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.  
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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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Vara do Trabalho de 
Indaial 

2017 342 337 0 0 0 0 1.591 0 1.591 

2018 155 132 0 0 0 0 1.620 0 1.620 

Média do Porte 
2017 442 404 2 2 38 57 736 336 1.072 

2018 186 175 0 0 13 40 721 355 1.076 

Média da 12ª Região 2017 523 424 3 3 44 71 770 435 1.205 

 
3.3 Processos recebidos e variação anual 
(fonte: e-Gestão) 

Ano Quantidade Variação em relação ao ano anterior 

2015 1.250 -20,38% 

2016 1.478 18,24% 

2017 1.148 -22,33% 

 
4 PROCESSOS EM TRÂMITE 
(fonte: e-Gestão) 

Tipo Situação 
Quantidade de 
processos 

Conhecimento 

Aguardando primeira audiência 99 

Aguardando encerramento da instrução 372 

Aguardando prolação de sentença 75 

Aguardando cumprimento de acordo 193 

Com sentença aguardando finalização na fase 492 

Subtotal 1.231 

Liquidação 

Pendentes de liquidação 89 

Liquidados aguardando finalização na fase 92 

No arquivo provisório 0 

Subtotal 181 

Execução 

Pendentes de execução 1.620 

Com execução encerrada aguardando finalização na 
fase 

30 

No arquivo provisório 0 

Subtotal 1.650 

Total 3.062 

Observações: Dados de 30-6-2018. Total de processos em trâmite quando da inspeção 
correcional anterior: 3.014. 
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5 PROCESSOS SEM MOVIMENTAÇÃO 
(fonte: SAP1) 

 
No “Relatório de processos sem movimentação”, extraído 

do SAP1 em 9-7-2018, constavam 791 (setecentos e noventa e um) 
processos nesta situação desde 09-6-2018. 

O Sr. Diretor de Secretaria informou que a maioria dos 
processos parados envolve a empresa “Teka Tecelagem Kuehnrich 
S.A.”, em recuperação judicial desde o final de 2012 e ainda em 
tramitação no Juízo da Recuperação. 

A maioria destes processos tem como advogado dos 
autores o Sindicato da Categoria Profissional (SINTRAFITE), que 
peticionou requerendo o direcionamento das execuções para o 
grupo econômico daquela, composto de 27 empresas. Referido 
peticionamento se deu em razão de que em processos recentes, na 
fase de conhecimento, houve reconhecimento judicial de referido 
grupo, com a condenação solidária de todas as empresas. 

Os processos estão passando por análise da Secretaria 
(separação por procuradores que atuam e situação dos contratos 
de trabalho – se vigentes ou encerrados) e após haverá decisão 
única do Juízo quanto ao requerimento feito e direcionamento. 

 
6 PRAZOS MÉDIOS 
(fonte: e-Gestão) 

 

Os dados de prazos médios referem-se ao período de 
janeiro a junho de 2018. 

 
6.1 Fase de conhecimento 
Do ajuizamento da ação até Vara 12ª Região 

a realização da 
1ª audiência 

Rito Sumaríssimo 38 77 

exceto Rito Sumaríssimo 29 117 

o encerramento da 
instrução 

Rito Sumaríssimo 65 96 

exceto Rito Sumaríssimo 89 303 

a prolação da 
sentença 

Rito Sumaríssimo 69 101 

exceto Rito Sumaríssimo 77 312 

 
6.2 Fase de liquidação 
Do início ao encerramento da liquidação Vara 12ª Região 

Rito Sumaríssimo 43 86 

exceto Rito Sumaríssimo 132 122 

 
6.3 Fase de execução 
Do início ao encerramento da execução Vara 12ª Região 

Ente Privado 569 640 

Ente Público 688 725 
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6.4 Do ajuizamento ao arquivamento 
Do ajuizamento da ação até o arquivamento Vara 12ª Região 

Rito Sumaríssimo 264 377 

exceto Rito Sumaríssimo - Ente Privado 316 666 

exceto Rito Sumaríssimo - Ente Público 2.602 1.444 

 

7 ÍNDICE DE CONCILIAÇÕES E TAXAS DE CONGESTIONAMENTO 
 

7.1 Índice de conciliações 
(fonte: e-Gestão) 

Unidade Judiciária / Média Ano Solucionados Conciliados Índice (%) 

Vara do Trabalho de Indaial 
2017 1.380 719 52,10% 

2018 908 605 66,63% 

Média do Porte 
2017 1.367 615 45,01% 

2018 650 274 42,19% 

Média da 12ª Região 2017 1.588 749 47,15% 

 
7.2 Taxa de congestionamento na fase de conhecimento 
(fonte: e-Gestão) 

Unidade Judiciária / Média Ano 
Baixados em 
Conhecimento 

Pendentes de 
baixa em 

Conhecimento 
Taxa 

Vara do Trabalho de Indaial 
2017 1.853 825 30,81% 

2018 930 808 46,49% 

Média do Porte 
2017 1.778 1.128 38,82% 

2018 691 866 55,62% 

Média da 12ª Região 2017 2.017 1.379 40,61% 

Fórmula: 100*[Pendentes de baixa em Conhecimento/(Pendentes de baixa em Conhecimento 
+ Baixados em Conhecimento)]. 

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

Unidade 
Judiciária / Média 

Ano 
Baixados em 
Execução 

Pendentes de 
baixa em 
Execução 

Taxa 

Vara do Trabalho de Indaial 
2017 362 1.626 81,79% 

2018 141 1.647 92,11% 

Média do Porte 
2017 466 1.088 69,99% 

2018 218 1.080 83,23% 

Média da 12ª Região 2017 495 1.219 71,10% 

Fórmula: 100*[Pendentes de baixa em Execução/(Pendentes de baixa em Execução + 
Baixados em Execução)]. 

 
8 PRODUTIVIDADE E PRAZOS DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA AVALIADORES  

 
À exceção dos itens 8.1 e 8.2, cuja consulta e relatório 

datam de 17-7-2018, os dados de produtividade e prazos 
apresentados referem-se ao acumulado até o mês de junho. 
Constatou-se atraso no cumprimento de alguns mandados. 
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8.1 Registro de mandados pendentes de distribuição no PJe 
(fonte: PJe) 

 
Conforme verificado no PJe em 17-7-2018, encontravam-se 

pendentes de distribuição para os Oficiais de Justiça 12 
mandados, sendo o mais antigo de 11-7-2018. 
Exemplificativamente, citam-se: 

 

Processo 
Pendente 
desde: 

Observação 

RTOrd 0001352-
74.2016.5.12.0033 

11-7-2018 Intimação de despacho. 

ConPag 0000433-
57.2018.5.12.0052 

13-7-2018 Notificação inicial, audiência designada 
para 07-8-2018 – processo de Timbó. 

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

Oficial de Justiça 
Quantidade 
mandados 

No prazo 
Prazo 

excedido 

Luis Paulo Boaventura Ferreira 62 49 13 

Marcio Borba de Freitas 47 36 21 

Total 109 85 34 

 
8.3 Diligências realizadas e mandados cumpridos por ano 

(fonte: Publicação SEEST) 

Ano 
Diligências 
positivas 

Diligências 
negativas 

Total 
diligências 

Mandados 
cumpridos 

2017 2.073 1.356 3.429 2.344 

2018 1.107 557 1.664 1.330 

 
8.4 Diligências realizadas em 2018 
(fonte: Publicação SEEST) 

Oficial de Justiça 
Quantidade de diligências 

realizadas 
Luis Paulo Boaventura Ferreira 91 

Marcio Borba de Freitas 833 

Romulo Bacha Borges 287 

Sueli Hoffmann 453 

Média de diligências por OJ da 12ª Região 538 

 
8.5 Prazo Médio para Cumprimento dos Mandados em 2018 
(fonte: Publicação SEEST) 

Oficial de Justiça Prazo médio 

Luis Paulo Boaventura Ferreira 10,48 

Marcio Borba de Freitas 6,50 

Romulo Bacha Borges 2,00 

Sueli Hoffmann 1,99 

Prazo Médio dos OJs da 12ª Região  8,93 
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9 MOVIMENTAÇÃO PROCESSUAL/PRODUTIVIDADE DOS JUÍZES NA UNIDADE 
 

A movimentação processual apresentada se refere à 
produtividade dos Juízes na Vara do Trabalho de Indaial, nos 
anos de 2017 e de janeiro a junho de 2018. 

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

 
Ano: 2017 

Magistrado 

Prazo médio entre a 
conclusão e a 
prolação da 
sentença 

Produtividade 

Conclusos para 
prolação de 
sentença em 
31-12-2017 

Rito 
Sumarís
-simo 

exceto Rito 
Sumarís-
simo 

Solucio- 
nados 

Concili- 
ados 

Total 
Prazo 
vencido 

Reinaldo Branco de 
Moraes (Titular) 

14,67 46,65 687 352 59 0 

Mariana Philippi de 
Negreiros 8 14,41 519 285 4 0 

Ana Paula Flores - 21 1 0 0 0 

Paulo Cezar Herbst - 24,76 159 78 2 0 

Valdomiro Ribeiro Paes 
Landim - 44,2 14 4 0 0 

Não identificado pelo 
e-Gestão 5,25 47,15 0 0 0 0 

 
Ano: 2018 

Magistrado 

Prazo médio entre a 
conclusão e a prolação 

da sentença 
Produtividade 

Conclusos para 
prolação de 
sentença em 
30-6-2018 

Rito 
Sumarís-
simo 

exceto Rito 
Sumarís-
simo 

Solucio- 
nados 

Concili- 
ados 

Total 
Prazo 
vencido 

Reinaldo Branco de 
Moraes (Titular) 

26,82 13,29 784 531 74 12 

Mariana Philippi de 
Negreiros 26,33 26,98 122 74 0 0 

Paulo Cezar Herbst - 48,5 2 0 1 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. 
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9.2 Audiências realizadas pelos juízes 
(fonte: e-Gestão) 

 
Ano: 2017 

Magistrado 

Audiências Realizadas 

Una Inicial 
Instru- 
ção 

Julga- 
mento 

Conciliação 

Total Conheci- 
mento 

Execução 

Reinaldo Branco de 
Moraes (Titular) 

2 613 689 24 24 44 1.396 

Mariana Philippi de 
Negreiros 

0 573 393 15 5 28 1.014 

Ana Paula Flores 0 0 0 1 0 0 1 

Paulo Cezar Herbst 0 141 59 33 1 9 243 

Valdomiro Ribeiro Paes 
Landim 

0 32 12 4 0 0 48 

 
Ano: 2018 

Magistrado 

Audiências Realizadas 

Una Inicial 
Instru- 
ção 

Julga- 
mento 

Conciliação 

Total 
Conheci- 
mento 

Execução 

Reinaldo Branco de 
Moraes (Titular) 

1 876 176 25 35 47 1.160 

Mariana Philippi de 
Negreiros 

1 78 93 1 0 2 175 

 

10 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 Vara do Trabalho de Indaial, considerando o período 
de abril/2017 a março/2018, apresentou o IGEST de 0,5755, que 
indica que a Unidade está na 49ª colocação na Região e 26ª de 
30 no seu porte. 

No quadro abaixo, identificam-se as variáveis que 
compõem o IGEST:  

 

Acervo Celeridade Produtividade 
Taxa de 

Congestionamento 
Força de 
Trabalho 

0,6141 0,3870 0,5753 0,6770 0,6239 
Fonte: e-Gestão/IGEST 
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Analisando o IGEST, identificou-se que a Unidade 
Judiciária está entre as 25% com desempenho menos satisfatório 
na 12ª Região em todos os mesoindicadores, com exceção da 
“Celeridade”. Verificando a composição dos mesoindicadores, 
conclui-se que os seguintes indicadores influenciaram 
negativamente: 

 
Indicador Índice Valor Forma de apuração 

Taxa de Conclusos 
com o prazo vencido 

1,0000 52,69 
(Pendentes de julgamento com prazo 
vencido/total pendentes de 
julgamento)*100 

Prazo médio na fase 
de liquidação 

0,5222 112 
Média de dias entre o início e o fim 
da liquidação 

Prazo médio na fase 
de execução 

0,6229 525 
Média de dias entre o início e o fim 
da execução 

Taxa de Solução 0,7853 91,65 (solucionados/recebidos)*100 

Taxa de execução 0,5363 86,08 
(execuções encerradas/execuções 
iniciadas)*100 

Taxa de 
congestionamento na 
execução 

0,8453 84,04 
100*(Pendentes de baixa em 
execução/(baixados em execução/ 
Pendentes de baixa em execução)) 

Produtividade por 
servidor 

0,8490 140,6 
(baixados no conhecimento + na 
execução)/servidores ativos 

Fonte: e-Gestão/IGEST 

 
Analisando esses indicadores, verifica-se que a Unidade 

ficou com índice 1,0000 na taxa de conclusos com o prazo 
vencido, que é o pior índice do IGEST. A Vara de Indaial, no 
final do período (março/2018), possuía 93 processos conclusos 
para sentença, sendo que 49 estavam com prazo vencido. 

Outros indicadores que apresentaram valores elevados 
foram os prazos médios de liquidação e execução, sendo que um 
processo demora em média 637 dias entre o início da liquidação 
e o arquivamento do processo. 

De acordo com o IGEST, a Unidade solucionou 1.471 
processos, tendo recebido 1.605 no período. Isso fez com que a 
taxa de solução ficasse em 91,65%, abaixo da média do Estado, 
que é de 110,27%. Na execução, verificou-se esta mesma 
tendência, tendo encerrado 272 execuções e iniciado 316, com 
taxa de 86,08%. 

Isto fez com que o congestionamento na execução ficasse 
em 84,04%, muito maior do que a média da 12ª Região, que é de 
69,28%. 

Por fim, verificou-se que a Unidade possuía, ao final 
do período, 15 servidores ativos, tendo baixado 1.797 processos 
em conhecimento e 312 em execução. Pelo IGEST, com este número 
de servidores, a quantidade de processos baixados está abaixo 
do esperado. Salienta-se que o IGEST considera como ativos a 
quantidade de servidores lotados no último dia do período, ou 
seja, 31-3-2018, ignorando a possível falta de servidores 
durante o ano pretérito ou afastamentos. 

Portanto, para uma melhora no IGEST, os Magistrados 
devem evitar manter processos conclusos para sentença além do 
prazo legal, bem como a Vara de Indaial deve atuar de forma 
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mais contundente na baixa de processos de execução. 
Considerando que a repetição de atos na tentativa de 
expropriação de reclamadas sem bens ocasiona atraso como um 
todo nos atos praticados pela Secretaria, haja vista o volume 
insuperável de trabalho que a prática ocasiona, o Ex.mo 
Desembargador do Trabalho-Corregedor RECOMENDA que esta prática 
seja revista, conforme explicitado no item 16.1 desta ata. 
 

11 METAS TRT-SC 2017 
(fonte: SEGEST) 

Metas TRT-SC 2017 
Grau de cumprimento 

da meta 

Meta 1: Baixar pelo menos 90% da quantidade de 
execuções iniciadas no período. 

118,45% 

Meta 1.1: Aumentar em 4% o número de audiências 
realizadas na fase de execução com relação ao ano base 
2014. 

64,29% 

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

39,20% 

Meta 5: Julgar pelo menos 90% da quantidade dos 
processos de conhecimento distribuídos no período. 

136,66% 

Meta 5.1: Julgar 90% dos processos distribuídos até 
31-12-2015, no 1º grau. 

99,19% 

Meta 5.2: Julgar as ações coletivas distribuídas até 
2014, no 1º grau. 

100% 

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

115,17% 

Meta 9: Aumentar, em 2017, o Índice de Conciliação na 
Fase de conhecimento, em relação à média do biênio 
2013/2014, em 2 pontos percentuais. 

98,47% 

Fonte: http://www.trt12.jus.br/portal/areas/pe/intranet/Metas%202016/Metas2017.jsp 

 
12 CADASTRO DE LIQUIDAÇÃO, EXECUÇÃO E CONHECIMENTO - CLEC 
 

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 e Recomendação 
CR nº 01/2018. 

A Vara do Trabalho de Indaial implantou o CLEC em abril 
de 2017 e segundo informações prestadas pelo Diretor de 
Secretaria, “a Secretaria está procedendo à verificação de 
todos os processos em fase de execução para a conversão pelo 
CLEC. A intenção é que, até o final de 2018, todos aqueles 
aptos a tanto estarão convertidos.” 

Quantidade incluída do CLEC 
desde a implantação 

Quantidade pendente de inclusão no CLEC em 30-6-2018 

Sem pendências 
estatísticas 

Com pendências 
estatísticas 

0 669 630 

Fonte: SEESTP 

 
 



Ata da 26ª Correição Ordinária realizada na Vara do Trabalho de Indaial 

 
12

 
13 DETERMINAÇÕES DA CORREIÇÃO ANTERIOR 

 
Conforme consta no PROAD nº 3.585/2017, todas as 

recomendações específicas foram cumpridas, sendo aquelas de 
caráter geral objeto de análise juntamente com os processos 
selecionados na presente inspeção. 

 
14 PROCESSOS ANALISADOS ANTECIPADAMENTE NA SECRETARIA DA 
CORREGEDORIA 

Nº dos Processos  

RTOrd 0001227-14.2013.5.12.0033, RTOrd 0001428-06.2013.5.12.0033, RTOrd 
0000791-21.2014.5.12.0033, RTOrd 0001078-47.2015.5.12.0033, RTOrd 0001026-
51.2015.5.12.0033, RTOrd 0000101-55.2015.5.12.0033, RTOrd 0001089-
76.2015.5.12.0033, RTOrd 0001280-58.2014.5.12.0033, RTOrd 0001364-
59.2014.5.12.0033, RTOrd 0000494-77.2015.5.12.0033, RTOrd 0000725-
36.2017.5.12.0033, RTOrd 0000107-91.2017.5.12.0033, RTOrd 0000065-
42.2017.5.12.0033 e RTOrd 0000412-75.2017.5.12.0033 

 

15 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, 
constatou-se que:  

a) Há pronunciamento sobre a admissibilidade dos recursos. 

b) O Ex.mo Juiz Titular e/ou a Ex.ma Juíza Substituta lotada 
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 do SERPRO, BACEN JUD, 
RENAJUD, INFOJUD, e da aplicação subsidiária dos art. 772 a 777 
do CPC. Há registro fidedigno no sistema informatizado dos 
principais atos processuais praticados e o uso regular dos 
sistemas BACEN JUD e INFOJUD. 

f) Há inclusão em pauta de processos na fase de execução.  

g) Em caso de desconsideração da personalidade jurídica da 
empresa executada, a parte interessada é intimada a requerer o 
IDPJ e a decisão é fundamentada. 

h) A Ex.ma Juíza Substituta lotada na Unidade Judiciária conta 
com a garantia de um assistente jurídico, em observância à 
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Portaria Conjunta nº 113/09 da Presidência e Corregedoria deste 
Regional. 

i) Durante a inspeção correcional, a Secretaria está 
certificando os prazos processuais dos processos físicos em 
aproximadamente 2 a 3 dias, e nos PJe em aproximadamente 3 a 4 
dias. 

j) Foi verificada, em 06-6-2018, a existência de 198 processos 
fora de pauta, cuja listagem foi enviada à Unidade Judiciária.  

 

16 RECOMENDAÇÕES E/OU DETERMINAÇÕES ESPECÍFICAS 
 

16.1 Ausência de arquivamento provisório: analisado em 04-6-
2018. 

Problema 
encontrado 

Os processos cujas tentativas de atos expropriatórios dos 
executados restam infrutíferas não são levados ao arquivo 
provisório, mas ficam tramitando na Unidade, com novas 
consultas aos convênios, novos despachos e outros atos, o que 
ocasiona retrabalho por parte dos servidores, que poderiam 
concentrar esforços em processos com maiores chances de serem 
finalizados. 

Recomendação/
Determinação 

Não é novidade que a repetição de atos na tentativa de 
expropriação de reclamadas sem bens ocasiona atraso como um 
todo nos atos praticados pela Secretaria, haja vista o volume 
insuperável de trabalho que a prática ocasiona. Por esse 
motivo, o Ex.mo Desembargador do Trabalho-Corregedor 
recomendou que esta prática seja revista. 

 
16.2 Aplicação do art. 203, § 4º, do CPC: analisado em 22-5-
2018. 

Problema 
encontrado 

A Secretaria promove excesso de conclusão para prolação de 
despachos determinando atos que poderiam ser praticados de 
ofício, a exemplo de vistas às partes do laudo pericial. 

Recomendação/
Determinação 

Determinou-se que a Secretaria aplique o art. 203, § 4º, do 
CPC, para os atos meramente ordinatórios, bem como que o 
Ex.mo Magistrado adote portaria ou ordem de serviço para que 
atos sejam realizados pela Secretaria sem necessidade de 
despacho, devendo enviar para despacho apenas o que for 
estritamente necessário. 

 
16.3 GIGS: analisado em 05-6-2018. 

Problema 
encontrado 

Após análise de alguns processos pendentes em diversas 
tarefas, verificou-se que o uso do GIGS não é frequente, o 
que, aliado à alocação de processos em tarefas inadequadas, 
traz como consequência excessiva demora na tramitação dos 
processos, inclusive com processos pendentes de movimentação 
desde 2017. 

Recomendação/
Determinação 

Determinou-se à Secretaria que dê andamento aos processos 
exemplificados abaixo, bem como aos demais processos 
constantes das tarefas de “Aguardando audiência”, “Análise do 
Conhecimento”, “Análise de Execução” e “Cumprimento de 
providência”, no prazo de dez dias, devendo nelas manter 
apenas processos que efetivamente estejam pendentes de 
cumprimento de providência específica destas tarefas. Foi 
determinado, ainda, o uso do GIGS, importante auxiliador do 
controle de prazos e tarefas a serem efetuadas. Em todas as 
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Unidades visitadas por esta Corregedoria verificou-se que 
aquelas que utilizam o GIGS de forma adequada não possuem 
atrasos consideráveis, muito menos processos “perdidos”, que 
geram retrabalho por parte dos servidores, que tem que abrir 
processo a processo para saber se há alguma providência a ser 
tomada. A utilização do GIGS permite um controle maior de 
prazos vencidos, bem como possui campos de comentários, que, 
se bem utilizados, facilitam o trabalho dos servidores. 

Exemplos 

RTOrd 0000427-78.2016.5.12.0033 - Prazo recursal das partes 
decorrido em março de 2017, estando os autos desde então 
aguardando o cumprimento das determinações constantes na 
sentença prolatada; 
RTOrd 0000275-93.2017.5.12.0033 - Houve acordo entre as 
partes, tendo sido cumpridas todas as determinações 
constantes da sentença homologatória (id.c2f72b8), estando 
pendente de cumprimento apenas o item "6"; 
RTAlç 0001258-29.2016.5.12.0033 - Executado foi citado para 
pagamento ou garantia da execução, tendo decorrido seu prazo 
em 05-5-2017. Desde então, os autos estão sem tramitação; 
ExFis 0000325-56.2016.5.12.0033 - pendente desde 02-5-2017, 
em razão do encerramento da suspensão da execução, sem 
qualquer medida adotada pelo Juízo desde então; 
CartPrec 0001637-67.2016.5.12.0033 - pendente desde 11-5-
2017. Foi devolvida ao Juízo deprecado em 17-3-2017, após o 
decurso do prazo legal para pagamento ou garantia da 
execução. Em 11-5-2017, foi recebida para prosseguimento, em 
razão de solicitação do Juízo deprecante para penhorar 
veículos, além de intimar o executado acerca de penhora na 
sua conta bancária, não havendo qualquer manifestação do 
Juízo desde então. 

 
16.4 Perícia: analisado em 05-6-2018. 

Problema 
encontrado 

Havia 13 processos na tarefa "Aguardando laudo pericial", 
sendo o mais antigo desde 07-03-2018; 17 na "Análise do 
Conhecimento - Laudo atrasado dos Peritos", sendo o mais 
antigo desde 19-04-2018 e 12 na "Cumprimento de providências 
- Perícias", sendo o mais antigo desde 24-04-2018. Em que 
pese as datas apresentadas como mais antigas, constata-se 
que, em verdade, algumas datas não são nem de longe as que 
efetivamente os processos aguardam pelas perícias, haja vista 
os prazos adicionais concedidos sem qualquer requerimento de 
prorrogação ou satisfação do perito pelo enorme atraso. 
Observa-se, ainda, que é prática recorrente nesta Vara a 
realização de perícia técnica para depois nomear perito 
médico. Ocorre que a perícia de insalubridade está sendo 
realizada com mais de ano de atraso. Não é sequer plausível 
que as perícias sejam separadas, especialmente nos processos 
virtuais e as perícias deveriam ser concomitantes. Ademais, 
se porventura o perito achar que está com sobrecarga de 
trabalho, não deveria aceitar o encargo, ou seja, se o aceita 
tem que ser alertado e cobrado acerca do estrito cumprimento 
dos prazos. 

Recomendação/
Determinação 

Determinou-se que as perícias sejam realizadas 
simultaneamente; que o Magistrado exija o cumprimento de 
prazo pelos peritos, sob pena de destituição sem pagamento do 
trabalho já realizado e que a Secretaria se abstenha de fazer 
conclusão apenas para determinar vista às partes dos laudos 
apresentados, pela absoluta desnecessidade de o ato ter de 
ser por despacho, haja vista a possibilidade de atos 
ordinatórios serem praticados de ofício, nos termos do art. 
203, § 4º do CPC. 
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Exemplos RTOrd 0000914-48.2016.5.12.0033, RTOrd 0000992-
42.2016.5.12.0033 e RTOrd 0001041-83.2016.5.12.0033 

 
16.5 Tarefa Aguardando audiência: analisado em 05-6-2018. 

Problema 
encontrado 

Havia 150 processos na tarefa, sendo o mais antigo desde 22-
05-2017. Dentre estes, há processos sem audiência designada, 
e parados há mais de 1 ano, sem qualquer anotação no GIG, 
conforme exemplos abaixo. 

Recomendação/
Determinação 

Foi determinado que a Secretaria dê encaminhamento a todos os 
processos desta tarefa que não possuem audiência designada. 

Exemplos 

RTOrd 0000154-65.2017.5.12.0033 (parado desde 06-6-2017); 
RTOrd 0000340-88.2017.5.12.0033 (parado desde a audiência de 
19-5-2017, aguardando intimar perito); 
RTOrd 0001101-22.2017.5.12.0033 (audiência cancelada e sem 
movimentação desde 12-12-2017); 
RTOrd 0010037-07.2015.5.12.0033 (aguardando cumprimento de 
acordo). 

 
16.6 Tarefa Aguardando cumprimento de acordo ou pagamentos: 
analisado em 05-6-2018. 

Problema 
encontrado 

Há 121 processos na tarefa, sendo o mais antigo desde 17-10-
2016. Verificou-se, em alguns processos, que já decorreu o 
prazo para manifestação de descumprimento dos acordos, 
estando parados. 

Recomendação/
Determinação 

Considerando que o GIGS não é alimentado, foi determinado que 
a Secretaria revise todos os processos desta tarefa a fim de 
dar encaminhamento aos processos que não estão mais 
aguardando cumprimento de acordo. 

Exemplos 

RTSum 0001337-08.2016.5.12.0033 - processo sem movimentação 
desde 23-3-2017; 
RTAlç 0001361-36.2016.5.12.0033 - processo sem movimentação 
desde 02-3-2017 quando certificado o decurso do prazo para 
informar descumprimento de acordo. 

 
16.7 Tarefas Análise do Conhecimento, liquidação e execução: 
analisado em 21-5-2018. 

Problema 
encontrado 

Há 218 processos na tarefa em conhecimento, subdivididos em 
18 pastas. Na de Liquidação, há 43 processos, subdivididos em 
14 pastas. Já na de Execução, há 225 processos, subdivididos 
em 18 pastas.  Não faz sentido manter e/ou acumular processos 
nestas tarefas, porquanto estas servem apenas para 
passagem/distribuição, visando o encaminhamento para tarefas 
específicas. O acúmulo pode ocasionar atrasos desnecessários, 
haja vista que há processo parado desde 24-05-2017 
(conhecimento), 23-03-2017 (liquidação) e 10-04-2017 
(execução). 

Recomendação/
Determinação 

Foi determinado que a Secretaria se abstenha de manter 
processos por mais de 48 horas nas tarefas "Análise de 
Conhecimento, Liquidação e Execução". 

 

Problema 
encontrado 

Há 92 processos na pasta “Diretor”, no conhecimento e 22 na 
liquidação, sendo o mais antigo de 24-5-2017 e 23-3-2017, 
respectivamente. A ausência de informações cadastradas no 
GIGS aliada à manutenção de processos em tarefas inadequadas 
ocasiona o esquecimento/perda de processos, como 
exemplificado abaixo. 
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Recomendação/
Determinação 

Diante do grande número de processos com atrasos nesta Vara, 
foi determinado que a Secretaria se abstenha de fazer 
conclusão desnecessária, haja vista que atos como este podem 
e devem ser realizados de ofício, nos termos do art. 203, § 
4º do CPC, bem como cumpra o determinado no § 1º do art. 40 
do Provimento CR. Por fim, diante do constatado, determinou-
se que a Secretaria dê o encaminhamento dos demais processos 
destas pastas no prazo de dez dias. 

Exemplo 

RTOrd 0000763-82.2016.5.12.0033, está à margem da pauta desde 
19-07-2016 para perícia e insalubridade, cujo laudo foi 
entregue em 02-12-2016 e o laudo complementar em 04-05-2017. 
Observa-se, ainda, que apresentado o laudo, este o processo 
foi concluso apenas para determinar vista as partes; 
RTOrd 0001352-74.2016.5.12.0033, sem movimentação desde 23-3-
2017. 
RTOrd 0001120-62.2016.5.12.0033, sem movimentação desde 22-6-
2017, aguardando conclusão para o magistrado. 

 
16.8 Tarefa Análise do Conhecimento: analisado em 05-6-2018. 

Problema 
encontrado 

Há 21 processos na pasta “Baixados do Tribunal”, sendo o mais 
antigo desde 05-04-2018. 

Recomendação/
Determinação 

Considerando que as decisões com as diretrizes aos processos 
que retornam da 2ª instância são, em geral, sem maior 
complexidade; Considerando, ainda, que chegam cerca de 3 
processos por dia nesta tarefa; determinou-se que a 
Secretaria se abstenha de manter processos paralisados nesta 
pasta por mais de dois dias, de modo a evitar atrasos 
desnecessários como o constatado nesta data. 

 
16.9 Tarefa Análise de Execução: analisado em 05-6-2018. 

Problema 
encontrado 

Há na pasta “Bacen” 77 processos pendentes de cumprimento, 
muitos deles desde fevereiro e março de 2018, sendo que o 
mais antigo data de 16-02-2018. 

Recomendação/
Determinação 

Em atenção ao princípio da celeridade processual, foi 
determinado sejam efetuados os bloqueios de numerários 
alusivos aos processos constantes desta pasta, no prazo de 
dez dias. Salienta-se o fato da tarefa "Análise da Execução", 
assim como as tarefas "Análise do Conhecimento" e "Análise de 
Liquidação", ter o propósito exclusivo de distribuição de 
processos, não sendo recomendável a alocação de processos por 
tempo indefinido, bem como a criação de pastas, como ora se 
constata. No caso em tela, há tarefa específica no PJe para 
processos que estejam aguardando a realização do convênio 
BacenJud, devendo, doravante, ser observado. 

 

Problema 
encontrado 

Há na pasta “Setor de Apoio à Execução” 23 processos 
pendentes de cumprimento, sendo sete deles alusivos aos meses 
de fevereiro e março de 2018. O mais antigo data de 14-2-
2018. 

Recomendação/
Determinação 

Foi determinado à Contadoria da Vara que dê andamento a todos 
os processos constantes da tarefa, no prazo de dez dias. As 
tarefas "Análise da Execução", "Análise do Conhecimento" e 
"Análise de Liquidação", tem o propósito exclusivo de 
passagem de processos, ou distribuição a outras tarefas, não 
sendo recomendável a alocação de processos por tempo 
indefinido, bem como a criação de pastas, como ora se 
constata. No caso em tela, há tarefa específica no PJe para 
processos que estejam aguardando a realização de cálculos 
pela Contadoria, devendo, doravante, ser observado. 
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16.10 Recomendações específicas em processos: analisados em 20-
4-2018 a 07-5-2018. 

Processo 
RTOrd 0001078-47.2015.5.12.0033, RTOrd 0000101-
55.2015.5.12.0033, RTOrd 0001364-59.2014.5.12.0033 e RTOrd 
0000412-75.2017.5.12.0033 

Tarefa Processos físicos e PJe 

Problema 
encontrado Processos sem movimentação. 

Recomendação/
Determinação 

Foi determinado o andamento, devendo a Secretaria evitar 
demora na prática dos atos processuais. 

 
Processo RTOrd 0001026-51.2015.5.12.0033 

Tarefa Processo físico 

Problema 
encontrado Processo sem movimentação na contadoria. 

Recomendação/
Determinação 

Foi determinado à contadoria priorizar as 
atualizações/cálculos simples, bem como que passe a utilizar 
o PJe-Calc para realização dos cálculos. 

 
Processo RTOrd 0001428-06.2013.5.12.0033 

Tarefa Processo físico 

Problema 
encontrado Processo antigo, ainda na fase de conhecimento. 

Recomendação/
Determinação Foi determinado prioridade na tramitação deste processo. 

 

Processo 
RTOrd 0000342-58.2017.5.12.0033 e RTOrd 0001229-
42.2017.5.12.0033 

Tarefa Análise do Conhecimento – pasta “Incluir processo em pauta” 

Problema 
encontrado 

Nas atas de 13-12-2017 (id. 5752070) e 16-02-2018 (id. 
7f4a0e6), respectivamente, foi determinado o adiamento da 
audiência para "sine die", provavelmente, pela proximidade da 
pauta de prosseguimento, uma vez que está para cerca de 30 
dias e o prazo para manifestação à contestação, por vezes é 
maior que este. Ocorre que, após as manifestações, os 
processos permanecem sem movimentação nesta tarefa desde 05 e 
17-4-2018, respectivamente. Assim, constata-se que de nada 
adianta uma pauta célere se os processos permanecem parados 
em tarefa tão simples, que é a inclusão em pauta.  

Recomendação/
Determinação 

Foi determinado que referidos processos sejam incluídos em 
pauta, bem como que não permaneçam processos sem designação 
de audiência por mais de dois dias, quando aptos a serem 
incluídos em pauta. 

 

Processo 
RTOrd 0000107-91.2017.5.12.0033 e RTOrd 0000065-
42.2017.5.12.0033 

Tarefa Aguardando cumprimento de acordo ou pagamentos 
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Problema 
encontrado 

Foi homologado acordo com a 1ª reclamada, sem registro no 
sistema, pois descumprido o processo voltará à pauta para 
análise quanto à responsabilidade da 2ª reclamada, que não 
concorda em ser responsável subsidiária. 

Recomendação/
Determinação 

Considerando que em recentes decisões este Tribunal tem se 
posicionado pela impossibilidade de reabertura da instrução 
para discutir a responsabilidade subsidiária, especialmente 
porque a parte não concorda com seus termos, RECOMENDA-SE que 
o Juízo se abstenha de homologar acordos restando pendente a 
discussão de eventual responsabilidade subsidiária/solidária 
de uma das reclamadas. 

 
Processo RTOrd 0000725-36.2017.5.12.0033 

Tarefa Análise do Conhecimento – pasta “Diretor” 

Problema 
encontrado 

Foi certificado em 20-3-2018 o decurso do prazo para autora 
informar inadimplemento do acordo, estando parado desde 
então. 

Recomendação/
Determinação DETERMINA-SE o andamento do processo, no prazo de cinco dias. 

 

17 CUMPRIMENTO DAS DETERMINAÇÕES NOS PROCESSOS ANALISADOS 
 

As determinações específicas realizadas nos processos 
analisados foram encaminhadas à Unidade Judiciária em 16-4-2018 
e durante a inspeção correcional verificou-se o cumprimento 
parcial, que ficam mantidas apenas como registro. Listam-se 
abaixo as recomendações não cumpridas ou cumpridas 
parcialmente, bem como o despacho do Ex.mo Desembargador do 
Trabalho-Corregedor: 

Item DESPACHO 

15.1 Ausência de 
arquivamento 
provisório 

A prática de manter processos cuja execução é 
infrutífera tramitando em vez de remetê-los ao arquivo 
provisório se mantém. Pelo que, reitera-se a 
recomendação de que o Magistrado reveja esta prática. 

16.3 GIGS 

Não obstante a quantidade elevada de processos a serem 
revistos, verifica-se que na tarefa “Cumprimento de 
providência” há muitos processos sem prazo no GIGS, 
como por exemplo ExFis 0000016-35.2016.5.12.0033, 
RTOrd 0000130-37.2017.5.12.0033, RTAlç 0001227-
09.2016.5.12.0033 E RTOrd 0000268-04.2017.5.12.0033. 
Portanto, DETERMINA-SE que a Secretaria reveja todos 
os processos desta tarefa, dando andamento e incluindo 
prazos no GIGS, no prazo de trinta dias. 

15.6 Tarefas Análise 
do Conhecimento, 
liquidação e 
execução 

Estas tarefas servem para distribuição de processos 
para tarefas específicas, sendo que a manutenção de 
processos, aliado à não utilização do GIGS causa perda 
de processos, que ficam parados por diversos meses sem 
motivo algum. Por isto, DETERMINA-SE que a Secretaria 
dê andamento a todos os processos destas tarefas 
registrando prazos no GIGS, no prazo de trinta dias, 
devendo evitar manter processos por mais de 48h nas 
referidas tarefas. Foi verificado, em 23-7-2018, que 
há 249 processos na tarefa “Análise do Conhecimento”, 
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51 na “Análise de Liquidação” e 160 na “Análise de 
Execução” (muitos desde meados de 2017). 

RTOrd 0000342-
58.2017.5.12.0033 e 
RTOrd 0001229-
42.2017.5.12.0033 

Verifica-se que os processos permanecem à margem da 
pauta. DETERMINA-SE a sua inclusão, no prazo de cinco 
dias. 

RTOrd 0000725-
36.2017.5.12.0033 

Verifica-se que o processo permanece sem movimentação. 
DETERMINA-SE que, no prazo de cinco dias, o processo 
seja concluso, conforme determinado na ata de id. 
044b21c. 

 

18 RECOMENDAÇÕES E/OU DETERMINAÇÕES GERAIS  
 

a) Determina-se a conversão de todos os processos físicos em 
eletrônicos, por via do CLEC, na forma da Recomendação 01/2018, 
até o final de 2018, para que a tramitação dos processos no ano 
de 2019 ocorra somente pelo PJe. Salienta-se que NENHUM 
processo foi convertido em eletrônico na Unidade desde a 
implantação, em abril de 2017, do CLEC na Unidade, conforme 
item 12 desta Ata.  

b) Recomenda-se que seja priorizado o julgamento dos 
processos: 0000012-32.2015.5.12.0033, 0000086-
86.2015.5.12.0033, 0000148-63.2014.5.12.0033, 0000150-
33.2014.5.12.0033, 0000152-03.2014.5.12.0033, 0000155-
55.2014.5.12.0033, 0000350-06.2015.5.12.0033, 0000443-
03.2014.5.12.0033, 0000458-35.2015.5.12.0033, 0000528-
52.2015.5.12.0033, 0000533-74.2015.5.12.0033, 0000580-
48.2015.5.12.0033, 0000631-59.2015.5.12.0033, 0000700-
91.2015.5.12.0033, 0000703-80.2014.5.12.0033, 0000704-
65.2014.5.12.0033, 0000710-72.2014.5.12.0033, 0000711-
57.2014.5.12.0033, 0000720-19.2014.5.12.0033, 0000721-
04.2014.5.12.0033, 0000725-41.2014.5.12.0033, 0000791-
21.2014.5.12.0033, 0000826-44.2015.5.12.0033, 0000844-
36.2013.5.12.0033, 0000848-05.2015.5.12.0033, 0000867-
11.2015.5.12.0033, 0001061-45.2014.5.12.0033, 0001100-
42.2014.5.12.0033, 0001227-14.2013.5.12.0033, 0001229-
81.2013.5.12.0033, 0001232-36.2013.5.12.0033, 0001235-
88.2013.5.12.0033, 0001246-20.2013.5.12.0033, 0001247-
05.2013.5.12.0033, 0001254-94.2013.5.12.0033, 0001255-
79.2013.5.12.0033, 0001256-64.2013.5.12.0033, 0001375-
88.2014.5.12.0033, 0001426-02.2014.5.12.0033, 0001428-
06.2013.5.12.0033, 0001587-12.2014.5.12.0033, 0001719-
69.2014.5.12.0033, 0001765-58.2014.5.12.0033, 0010024-
08.2015.5.12.0033, 0010078-71.2015.5.12.0033, 0010150-
58.2015.5.12.0033, 0010231-07.2015.5.12.0033, 0010238-
96.2015.5.12.0033, 0010278-78.2015.5.12.0033, 0010284-
85.2015.5.12.0033, 0010290-92.2015.5.12.0033, 0010292-
62.2015.5.12.0033, 0010293-47.2015.5.12.0033. 

c) Com base no resultado do IGEST, para uma melhora neste 
índice, os Magistrados devem evitar manter processos conclusos 
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para sentença além do prazo legal, bem como a Vara de Indaial 
deve atuar de forma mais contundente na baixa de processos de 
execução. Considerando que a repetição de atos na tentativa de 
expropriação de reclamadas sem bens ocasiona atraso como um 
todo nos atos praticados pela Secretaria, haja vista o volume 
insuperável de trabalho que a prática ocasiona, o Ex.mo 
Desembargador do Trabalho-Corregedor RECOMENDA que esta prática 
seja revista, conforme explicitado no item 16.1 desta ata. 

d) Recomenda-se que sejam mantidos na tarefa “aguardando 
audiência” apenas os processos com audiência designada. 

e) Recomenda-se que nas audiências seja coletado o número de 
telefone das partes e testemunhas, além da confirmação do 
endereço do autor, para facilitar trabalho do Oficial de 
Justiça, bem como encontrar partes se necessário. 

f) Recomenda-se que as citações na execução ocorram pelo DEJT. 

g) Considerando que o novo art. 840 da CLT impõe que os pedidos 
sejam certos, e que na execução, na forma do § 2º do art. 879, 
dos cálculos realizados seja dado vista às partes, RECOMENDA-SE 
que nas ações de baixa complexidade sejam proferidas sentenças 
líquidas ou que o equivalente a 25% das sentenças seja 
proferido de forma líquida, pois comprovado que reduz 
consideravelmente o prazo médio e a taxa de congestionamento na 
execução. 

h) Considerando que o PJe-Calc se tornou o programa oficial de 
liquidação pelo CSJT, DETERMINA-SE que a contadoria inicie a 
sua utilização na liquidação das sentenças, orientando os 
peritos externos a se familiarizarem com a ferramenta, 
inclusive sobre a facilidade de importação dos cartões 
ponto (.xls, .csv), para cálculo das horas extras. 

i) Determina-se a utilização da ferramenta GIGS para controle 
de prazos do PJe. 

j) Considerando os atrasos nos processos verificados na 
correição, bem como resposta no questionário enviado à 
Secretaria antecipadamente, de permanência de processos por 
longos períodos na pasta “Diretor” criada em diversas tarefas 
no PJe, por motivo de excesso/acúmulo de serviço, RECOMENDA-SE 
a revisão da prática de não remeter ao arquivo provisório 
aqueles processos cuja execução é infrutífera. Não é novidade 
que a repetição de atos na tentativa de expropriação de 
reclamadas sem bens ocasiona atraso como um todo nos atos 
praticados pela Secretaria, haja vista o volume insuperável de 
trabalho que a prática ocasiona. Ademais, a manutenção destes 
processos em andamento, sem qualquer movimentação por meses, 
impacta no desempenho da Unidade. 

k) Considerando que em recentes decisões este Tribunal tem se 
posicionado pela impossibilidade de reabertura da instrução 
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para discutir a responsabilidade subsidiária, especialmente 
porque a parte não concorda com seus termos, RECOMENDA-SE que o 
Juízo se abstenha de homologar acordos restando pendente a 
discussão de eventual responsabilidade subsidiária/solidária de 
uma das reclamadas.  

l) Determina-se a observância ao Provimento CR nº 04/2018 
quando da liberação de valores, vez que o procedimento adotado 
busca dar efetividade na entrega dos valores ao credor, 
garantir o pagamento dos honorários aos advogados, assim como 
cumprir a obrigação fiscal acessória, disposta em legislação. 

m) Observar e cumprir as Metas de 2018 do TRT-SC, disponíveis 
para consulta na página do Planejamento Estratégico do TRT 
(http://www.trt12.jus.br/portal/areas/pe/intranet/index.jsp). 

Como forma de acompanhamento dos apontamentos, no prazo 
de 120 dias a Secretaria da Corregedoria verificará a adoção 
dos procedimentos acima determinados/recomendados. 

 
19 AUDIÊNCIA COM OS ADVOGADOS, PARTES, REPRESENTANTES SINDICAIS 
E DEMAIS JURISDICIONADOS 
 

O Ex.mo Desembargador do Trabalho-Corregedor esteve à 
disposição dos advogados, partes e demais jurisdicionados, 
entretanto, não houve comparecimento de interessados no horário 
designado. 
 

20 REUNIÃO COM O DIRETOR DE SECRETARIA 

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

de Secretaria Edwin Krautler 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 pelo cumprimento das determinações 
específicas nos processos analisados, conforme registrado no 
item 17. Passou-se a tratar das Recomendações e Provimentos 
expedidos pela Corregedoria, que dizem respeito aos 
procedimentos de Secretaria: 

Com relação ao Provimento 1/2018, informei que o 
Tribunal gastou mais de R$ 1.400.000,00 no ano passado com AR 
e, tendo em vista os cortes orçamentários, é necessário 
diminuir esta despesa. Por esse motivo foi determinada a 
substituição do AR por carta com registro, mais barata; 

Quanto à Recomendação 1/2018, informei que, além dos 
benefícios de se trabalhar com apenas 1 sistema de processo, o 
CLEC é necessário tendo em vista a unificação dos bancos de 
dados do SAP1 em Florianópolis, prevista para o final deste 
ano, por motivos de redução de despesas com licenças da Oracle, 
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que deixará este sistema lento para as Unidades do interior; 

Quanto à Recomendação 3/2018, informei da importância 
de se adotar o PJe-Calc, especialmente pelos servidores, mas 
também pelos contadores externos e advogados, pois reduzirá o 
trabalho de Secretaria com as atualizações e geração de guias, 
bem como facilitará os cálculos para prolação de sentença 
líquida. Informei também sobre a possibilidade de importação do 
arquivo dos cálculos feitos pelos contadores externos e 
advogados, livrando os contadores da Vara do trabalho de 
redigitá-los para posteriores atualizações; 

Em relação ao Provimento 3/2018, informei que o 
cadastramento antecipado de advogado para recebimento de 
citação inicial irá reduzir o trabalho de Secretaria e, 
principalmente, dará maior segurança aos reclamados, tendo a 
certeza de que receberão as citações iniciais assim que 
expedidas; 

Quanto ao Provimento 04/2018, expus que se trata de uma 
forma contemporânea de prestação jurisdicional, acabando com a 
burocracia do alvará judicial por via da transferência dos 
valores aos credores diretamente na conta bancária. Quando o 
credor é o trabalhador, as Varas devem realizar a retenção dos 
honorários advocatícios contratados. Isto retira a 
responsabilidade dos advogados em prestar contas, dá mais 
transparência porque garante a cada um o que lhe é de direito, 
bem como passa a cumprir a lei quanto ao imposto de renda. 

O Diretor de Secretaria comunicou que passará a 
realizar converter os processos físicos por meio do CLE, 
cumprir integralmente o Provimento 01/2018, analisar com 
frequência os processos na pasta designar audiências, 
movimentar as pastas diretor e tratar os processos da TEKA. 

Por fim, foram discutidos os assuntos específicos da 
Unidade, verificados durante a inspeção correcional e 
constantes nesta ata, como os dados estatísticos, o IGEST e as 
recomendações gerais. 

 

21 REUNIÃO COM O JUIZ 

 

O Ex.mo Desembargador do Trabalho-Corregedor reuniu-se 
com o Ex.mo Juiz Reinaldo Branco de Moraes, Titular. Sua Ex.a 
parabenizou o Magistrado pelo excelente prazo da pauta de 
audiências, pelo resultado apresentado pela Unidade quanto ao 
índice de conciliações, e às taxas de congestionamento nas 
fases de conhecimento e de execução, bem como pelo cumprimento 
das Metas 1, 5, 5.2 e 7 de 2017, do TRT-SC. Informou que o 
banco de dados do SAP1 será transferido para Florianópolis em 
outubro deste ano, o que ocasionará lentidão neste sistema. Por 
este motivo, e pelos altos custos de manutenção das licenças 
para funcionamento do SAP1, solicitou maior esforço da 
Secretaria para converter todos os processos físicos em 
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eletrônicos até o final deste ano. 

Recomendou, ainda, a revisão da prática de não remeter 
ao arquivo provisório aqueles processos cuja execução é 
infrutífera. A repetição de atos na tentativa de expropriação 
de reclamadas sem bens ocasiona atraso como um todo nos atos 
praticados pela Secretaria, haja vista o volume de trabalho que 
a prática ocasiona. O Ex.mo Juiz Titular explicou que mantém 
este procedimento pois tem havido resultados positivos em 
processos antigos, citando exemplos. Por fim, o Ex.mo 
Corregedor destacou o bom relacionamento com os servidores, 
advogados e jurisdicionados.  

 
22 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 CLEC 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. 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. 

 

23 ENCERRAMENTO  

 
Aos vinte e seis dias do mês de julho de dois mil e 

dezoito foi encerrada a inspeção correcional, tendo sido 
disponibilizada a presente ata no PROAD nº 7.173/2018 no dia 
dezessete de agosto de dois mil e dezoito, tendo o Magistrado o 
prazo de 10 (dez) dias, a partir desta data, 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-Corregedor 
José Ernesto Manzi, pelo Ex.mo Juiz Reinaldo Branco de Moraes, 
Titular, e por mim, Cesar Augusto Bedin, Secretário da 
Corregedoria, que a lavrei. 

Equipe da Corregedoria: Cesar Augusto Bedin, Geison 
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 
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Silva Silveira, que integram a equipe fixa desta Corregedoria. 

 
 

JOSÉ ERNESTO MANZI 
Desembargador do Trabalho-Corregedor 

 
 

REINALDO BRANCO DE MORAES 
Juiz Titular 

 
 

CESAR AUGUSTO BEDIN 
Secretário da Corregedoria 
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