
 
PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA DO TRABALHO DA 12ª REGIÃO 

CORREGEDORIA REGIONAL 
 

ATA DA 14ª INSPEÇÃO CORRECIONAL ORDINÁRIA, REALIZADA 
NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2018, NA VARA DO TRABALHO DE 

FRAIBURGO 
 

 
Aos dezenove dias do mês de outubro 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 Fraiburgo, conforme o Edital CR nº 
14/2018, disponibilizado no DEJT em 2-10-2018, afixado 
previamente em locais próprios na Vara do Trabalho, bem assim 
encaminhado ao Ministério Público do Trabalho e à Subseção da 
OAB de Fraiburgo, tendo sido recebido pelo Ex.mo Juiz do 
Trabalho Gustavo Rafael Menegazzi, Titular em férias. 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: 10.770/03 

1.2 Data da instalação: 7-10-2005 

1.3 Jurisdição: o respectivo Município e os de Frei Rogério, 
Lebon Régis e Monte Carlo. 

1.4 Juiz 
(fonte: SGP) 
 

Juiz Titular Desde 
Reside fora da 
jurisdição? 

Gustavo Rafael Menegazzi 16-8-2017 NÃO 

 
Cumpre destacar que o Ex.mo Juiz Titular está atuando 

cumulativamente na Vara do Trabalho de Curitibanos, de acordo 
com Portaria SEAP nº 145/2018, designado Titular até 06-12-
2019. 
 
1.5 Servidores 
(fonte: SGP) 

Servidor Cargo Função Exercício na 
lotação 

Anne Carolinne Batista AJ 
Assist. Chefe Apoio 
Administrativo FC-04 

14-10-2016 

Bruno de Assumpcao Loureiro TJ Assistente FC-02 1º-7-2014 

Camila Balduino Soares TJ Assistente FC-04 29-9-2015 

Fernando Parabocz AJ 
Assessor de Juiz Titular  
de Vara CJ-01 

28-8-2017 

Gisele Janaina dos Santos 
Betiato 

TJ 
Diretor de Secretaria de VT 
CJ-03 

7-10-2005 
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Kamila Regina Silva Leite AJ Assistente de Juiz FC-05 26-3-2013 

Lidiane Mattana 

AJ - 
Execução 

de 
Mandados 

  17-10-2005 

Marco Antonio Dacol TJ 
Assist. Chefe Apoio Prep. 
de Audiências FC-04 

2-10-2017 

Orlando Cezar Ribeiro AJ 
Assist. Chefe Apoio à 
Execução FC-04 

22-4-2014 

Thiago Soares Oliveira 

AJ - 
Execução 

de 
Mandados 

  6-8-2018 

Total de servidores (inclui 2 Oficiais de Justiça): 13 

Lotação paradigma: 7 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. Em relação aos Oficiais de 
Justiça, a Unidade está com a lotação paradigma. 
Legenda: TJ - Técnico Judiciário; AJ - Analista Judiciário. A Unidade conta com 1 
estagiária. 

 
2 AUDIÊNCIAS  

 
Conforme informações da Diretora de Secretaria, a pauta 

de audiências funciona da seguinte forma: “De segunda a quinta-
feira, geralmente no período da tarde, quando necessário no 
período da manhã.” 

 
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 Fraiburgo 19-11-2018 49 22-11-2018 52 - - 
Observação: Consulta às pautas de audiências em 1º-10-2018. 

 
Analisando as informações da pauta, verifica-se que 

historicamente a os prazos de designação de audiências na Vara 
de Videira são reduzidos, conforme gráfico abaixo: 

 
Obs.: Prazos verificados na data da inspeção correcional de cada ano, com exceção de 
2018, que foi verificado em 1º-10-2018. 
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Esses prazos de designação de audiências influenciam 
diretamente no prazo médio da autuação à prolação da sentença e 
no IGEST. A Vara do Trabalho, desde 2015, reduziu 
consideravelmente este prazo, estando sempre abaixo da média da 
12ª Região. Isto indica que na Vara de Fraiburgo, um processo 
demora em média 81 dias para ser sentenciado, desde a sua 
autuação, enquanto que a média do Estado é de 274 dias, 
conforme gráfico abaixo. 

 
Fonte: e-Gestão. 

 
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 
Fraiburgo 

37,75 41,20 6,35 121,02 

Média da 12ª Região 74,20 108,53 25,95 248,85 

Observação: Dados de janeiro a setembro de 2018. 

 
2.3 Audiências realizadas  
(fonte: e-Gestão) 

Unidade Judiciária / Média 
Quantidade de audiências 

2017 2018 

Vara do Trabalho de 
Fraiburgo 

1.052 673 

Média da 12ª Região 2.597 1.495 

Observação: Dados até setembro de 2018. 

 
A quantidade de audiências realizadas na Unidade em 

2018 está abaixo da média da 12ª Região em 822 audiências. 
Fazendo-se uma projeção simples para dezembro deste ano, a 
Unidade realizará 897 audiências, ou seja, menos que a 
quantidade realizada anualmente desde 2013.  
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Constata-se, ainda, que esta quantidade vem reduzindo 
desde 2013, ao contrário do que se verifica nas demais Unidades 
do Estado. 

 

 
Fonte: e-Gestão. 

 
3 MOVIMENTAÇÃO PROCESSUAL  
 

Os quadros estatísticos apresentam dados da Vara e a 
média de todas as Varas da 12ª Região. Não são apresentadas as 
médias das Varas de mesma faixa de movimentação processual 
(porte) pois a Unidade é a única na sua faixa – entre 751 a 
1.000 processos. As faixas de movimentação observam a Resolução 
CSJT nº 63, considerando-se os processos recebidos. 

Os dados de 2018 referem-se ao acumulado até o mês de 
setembro. 

 
3.1 Fase de conhecimento 
(fonte: e-Gestão) 

Unidade Judiciária / 
Média 
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Vara do Trabalho de 
Fraiburgo 

2017 923 4 927 866 306 758 735 

2018 606 1 607 842 84 871 461 

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.  

 
Destaca-se que, apesar de não haver uma queda 

significativa no número de ingressos de ações por causa da 
Reforma Trabalhista, houve um aumento significativo de ingresso 
de ações de homologação extrajudicial, no importe de 193. 

Se for feita uma projeção dos processos solucionados 
para o final de 2018, esta quantidade será de 1.123, 257 a mais 
que em 2017.  
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Isto influencia na quantidade de processos pendentes 
de julgamento, que se apresenta no gráfico abaixo, onde se 
constata grande redução desde janeiro deste ano. 

 

 
Fonte: e-Gestão. 
 

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 
Fraiburgo 

2017 148 111 1 0 155 98 198 15 213 

2018 114 96 0 0 11 98 124 98 222 

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 781 -1,39% 

2016 738 -5,51% 

2017 923 25,07% 

 
4 PROCESSOS EM TRÂMITE 
(fonte: e-Gestão) 

Tipo Situação 
Quantidade de 

processos 

Conhecimento 

Aguardando primeira audiência 54 

Aguardando encerramento da instrução 22 

Aguardando prolação de sentença 8 

Aguardando cumprimento de acordo 217 

Com sentença aguardando finalização na fase 160 

Subtotal 461 
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Liquidação 

Pendentes de liquidação 2 

Liquidados aguardando finalização na fase 16 

No arquivo provisório 0 

Subtotal 18 

Execução 

Pendentes de execução 124 

Com execução encerrada aguardando finalização na 
fase 

5 

No arquivo provisório 98 

Subtotal 227 

Total 706 

Observações: Dados de 30-9-2018. Total de processos em trâmite quando da inspeção 
correcional anterior: 812. 

 

5 PRAZOS MÉDIOS 
(fonte: e-Gestão) 

 

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

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

a realização 
da 1ª 
audiência 

Rito Sumaríssimo 38 74 

exceto Rito Sumaríssimo 41 109 

o 
encerramento 
da instrução 

Rito Sumaríssimo 43 96 

exceto Rito Sumaríssimo 113 317 

a prolação 
da sentença 

Rito Sumaríssimo 43 101 

exceto Rito Sumaríssimo 110 325 

 
5.2 Fase de liquidação 

Do início ao encerramento da liquidação Vara 12ª Região 

Rito Sumaríssimo 20 86 

exceto Rito Sumaríssimo 89 123 

 
5.3 Fase de execução 

Do início ao encerramento da execução Vara 12ª Região 

Ente Privado 595 731 

Ente Público 1.945 769 

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

Vara 12ª Região 

Rito Sumaríssimo 180 338 

exceto Rito Sumaríssimo - Ente Privado 349 701 

exceto Rito Sumaríssimo - Ente Público 716 1.504 
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6 TAXA DE CONCILIAÇÃO E DE CONGESTIONAMENTO 
 

6.1 Taxa de conciliação 
(fonte: e-Gestão) 

Unidade Judiciária / Média Ano Solucionados Conciliados Taxa 

Vara do Trabalho de Fraiburgo 
2017 866 638 73,67% 

2018 842 685 81,35% 

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

 

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 

Vara do Trabalho de Fraiburgo 
2017 1.011 370 26,79% 

2018 876 105 10,70% 

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)]. 

 
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 

Vara do Trabalho de Fraiburgo 
2017 136 195 58,91% 

2018 113 214 65,44% 

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)]. 

 

7 PRODUTIVIDADE E PRAZOS DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA AVALIADORES 
 
Os dados de produtividade e prazos apresentados, à exceção 

dos itens 7.1 e 7.2, cuja consulta e relatório datam de 11-10-
2018, referem-se ao acumulado até o mês de agosto.  

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

 
Conforme verificado no PJe em 11-10-2018, encontravam-se 

pendentes de distribuição para os Oficiais de Justiça 20 
mandados, sendo o mais antigo de 8-10-2018. 

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

Oficial de Justiça 
Quantidade 
mandados 

No prazo 
Prazo 

excedido 

Lidiane Mattana 2 2 2 

Thiago Soares Oliveira 5 3 2 

Total 7 5 4 
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7.3 Diligências realizadas e mandados cumpridos por ano 

(fonte: Publicação SEEST) 

Ano 
Diligências 
positivas 

Diligências 
negativas 

Total 
diligências 

Mandados 
cumpridos 

2017 1.364 98 1.462 1.398 

2018 531 69 600 589 

 
 
 
7.4 Diligências realizadas em 2018 
(fonte: Publicação SEEST) 

Oficial de Justiça 
Quantidade de diligências 

realizadas 

Lidiane Mattana 366 

Thiago Soares de Oliveira 82 

Yuri Aranda Andrade da Silva* 152 

Média de diligências por OJ da 12ª Região 735 
* Oficial de Justiça removido para SEGECEM de Jaraguá do Sul em agosto. 
 

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

Oficial de Justiça Prazo médio 

Lidiane Mattana 2,88 

Thiago Soares de Oliveira 11,99 

Yuri Aranda Andrade da Silva* 3,74 

Prazo Médio dos OJs da 12ª Região  8,71 
* Oficial de Justiça removido para SEGECEM de Jaraguá do Sul em agosto. 

 
8 MOVIMENTAÇÃO PROCESSUAL/PRODUTIVIDADE DOS JUÍZES NA UNIDADE 
 

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

 
8.1 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 

Gustavo Rafael 
Menegazzi (Titular) 

0,46 2,08 356 277 0 0 

Cezar Alberto Martini 
Toledo 

- - 1 0 0 0 

Debora Borges Koerich 
Godtsfriedt 

- 30 1 0 0 0 

Lisiane Vieira - 1,92 29 24 0 0 
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Marcel Luciano Higuchi 
Viegas dos Santos 

- 30 1 0 0 0 

Marcos Henrique Bezerra 
Cabral 

- 6 167 109 2 0 

Valquiria Lazzari de 
Lima Bastos 

3,75 8,01 311 228 0 0 

Não identificado pelo 
e-Gestão 

- 11,29 0 0 0 0 

 
Ano: 2018 

Magistrado 

Prazo médio entre a 
conclusão e a 
prolação da 
sentença 

Produtividade 

Conclusos para 
prolação de 
sentença em 
31-03-2018 

Rito 
Sumarís
-simo 

exceto Rito 
Sumarís-

simo 

Solucio- 
nados 

Concili- 
ados 

Total 
Prazo 

vencido 

Gustavo Rafael 
Menegazzi (Titular) 

0,82 1,53 835 685 5 0 

Marcos Henrique Bezerra 
Cabral 

- 43 6 0 3 0 

Valquiria Lazzari de 
Lima Bastos 

- 46 1 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. 

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

 
Ano: 2017 

Magistrado 

Audiências Realizadas 

Una Inicial 
Instru- 

ção 
Julga- 
mento 

Conciliação 
Total Conheci- 

mento 
Execução 

Gustavo Rafael 
Menegazzi (Titular) 

4 280 136 2 0 11 433 

Debora Borges Koerich 
Godtsfriedt 

0 0 0 1 0 0 1 

Lisiane Vieira 0 0 1 0 0 0 1 

Marcel Luciano Higuchi 
Viegas dos Santos 

0 0 0 1 0 0 1 

Marcos Henrique Bezerra 
Cabral 

0 106 79 0 0 0 185 

Valquiria Lazzari de 
Lima Bastos 

0 233 106 3 83 5 430 

Não Identificado Pelo 
E-Gestão 

0 0 0 0 1 0 1 

 
Ano: 2018 

Magistrado 

Audiências Realizadas 

Una Inicial 
Instru- 

ção 
Julga- 
mento 

Conciliação 
Total Conheci- 

mento 
Execução 

Gustavo Rafael 
Menegazzi 

0 321 226 1 47 21 616 

 
9 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, 
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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 Fraiburgo, considerando o período 
de JUL/17 a JUN/18, apresentou o IGEST de 0,2651, que indica 
que a Unidade está na 3ª colocação na Região. Destaca-se, 
ainda, que a Vara de Fraiburgo é a 43ª com melhor desempenho de 
todas as Varas do país. 

O gráfico abaixo apresentam 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 

0,0717 0,2258 0,4310 0,2206 0,4462 
Fonte: e-Gestão/IGEST. Comparação feita com as Varas da 12ª região. 

 
Analisando o IGEST, identificou-se que a Unidade 

Judiciária está entre as 25% com desempenho mais satisfatório 
nos mesoindicadores “Acervo”, “Celeridade” e “Taxa de 
Congestionamento”. 

Verificando a composição dos mesoindicadores, conclui-
se que os seguintes indicadores são os que mais influenciaram 
negativamente. 

Para facilitar a comparação da evolução de cada um 
desses mesoindicadores, consta abaixo também os índices e 
valores do primeiro levantamento: 

Indicador 
Jan-dez/2017 Jul/17–jun/18 

Índice Valor Índice Valor 

Taxa de solução 0,5964 93,42 0,5951 112,17 

Taxa de execução 0,5950 75 0,6432 80 

Produtividade por servidor 1,000 115 0,8092 127 
Fonte: e-Gestão/IGEST 
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Analisando os dados do IGEST, identifica-se que: 
1. Taxa de solução: Esta taxa representa a quantidade 

de processos julgados pela quantidade de casos novos no 
período. Apesar de a Unidade ter apresentado melhora no valor, 
ainda está com desempenho menor do que a média das outras 
Unidades do Estado. A taxa da Vara de Fraiburgo está em 112%, 
enquanto que a média da 12ª Região é de 122,41%. Esta melhora 
na taxa de todas as Varas se deve principalmente pela redução 
do número de ações ajuizadas após a reforma trabalhista. No 
entanto, considerando que a Unidade possui apenas 84 processos 
pendentes de julgamento, entende-se que não há espaço para 
julgamento de mais processos. 

2. Taxa de Execução: Já esta taxa representa a 
quantidade de execuções encerradas pela quantidade de execuções 
iniciadas. A taxa da Unidade melhorou com relação ao primeiro 
levantamento, de 75% para 80%, abaixo da média do Estado, que 
está em 97,18%. No entanto, verifica-se que também na execução 
não há muito espaço para aumento da quantidade de encerramento 
de execuções, considerando que existem apenas 205 processos 
pendentes de baixa nesta fase. 

3. Produtividade por servidor: Este indicador mede a 
quantidade de processos baixados em conhecimento e execução 
dividida pela quantidade de servidores ativos. Foram baixados 
1.126 processos em conhecimento e 147 em execução, sendo que a 
Unidade conta com 10 servidores ativos em 30-6-2018. Esta 
quantidade não leva em consideração possíveis déficits ou 
superávits e até mesmo afastamentos durante o período. Cumpre 
salientar que a Unidade apresenta um dos piores índices do 
Estado com relação a este indicador (produtividade por 
servidor). No entanto, considerando que existem poucos 
processos pendentes de baixa, a produtividade obviamente será 
reduzida se comparada com outras Varas que possuem muito mais 
processos para baixar. 

Portanto, com base nestes indicadores, cumpre apenas 
parabenizar a Unidade pelo excelente trabalho que vem sendo 
realizado pelo Magistrado e servidores. 
 

10 METAS TRT-SC 2018 
(fonte: SEGEST) 

Metas TRT-SC 2018 
Grau de cumprimento 

da meta (até 
agosto/18) 

Meta 1: Baixar pelo menos 92% da quantidade de 
execuções iniciadas no período. 

105,19% 

Meta 1.1: Aumentar em 6% o número de audiências 
realizadas na fase de execução com relação ao ano base 
2014. 

140,00% 

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

294,00% 
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Meta 5: Julgar pelo menos 92% da quantidade dos 
processos de conhecimento distribuídos no período. 

152,49% 

Meta 5.1: Julgar 90% dos processos distribuídos até 
31-12-2016, no 1º grau. 

109,87% 

Meta 5.2: Julgar 98% das ações coletivas distribuídas 
até 2015, no 1º grau. 

100,00% 

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

164,53% 

Meta 9: Aumentar, em 2018, o Índice de Conciliação na 
Fase de conhecimento, em relação à média do biênio 
2013/2014, em 2 pontos percentuais. 

152,29% 

Fonte: http://www.trt12.jus.br/portal/areas/pe/intranet/Metas%202018/Metas2018.jsp 

 
11 CADASTRO DE LIQUIDAÇÃO, EXECUÇÃO E CONHECIMENTO - CLE 
 

O Cadastro de Liquidação e Execução – CLE (Resoluções 
CSJT nº 136/2014 e 185/2017) tem os parâmetros neste Regional 
estabelecidos pela Portaria SEAP/CR nº 92/2017 e Recomendação 
CR nº 01/2018. 

A Vara do Trabalho de Fraiburgo implantou o CLE em 
janeiro de 2017 e segundo informações prestadas pela Diretora 
de Secretaria, “desde a implementação da migração dos processos 
físicos para o módulo CLE, esta Secretaria tem promovido 
esforços para, com maior agilidade e qualidade, converter todos 
os processos aptos para tanto. Os processos foram analisados um 
a um, e os passos para migração foram divididos entre os 
servidores. Em que pese a recomendação 01/2018, para que a 
parte apresentasse as peças necessárias ao processado digital, 
avaliamos não acatar, tendo em vista que o procedimento feito 
pela Secretaria foi uniformizado e organizado, além de célere. 
Caso deixássemos ao encargo das partes, a digitalização poderia 
ser desorganizada e deixar de incluir peças necessárias, além 
da possibilidade de não atender ao prazo assinalado. Assim, 
primando por um trabalho de mais qualidade, a própria 
Secretaria procedeu à digitalização das peças imprescindíveis 
ao prosseguimento da execução.” 

 

Quantidade incluída do CLE 
desde a implantação 

Quantidade pendente de inclusão no CLE em 30-9-2018 

Sem pendências 
estatísticas 

Com pendências 
estatísticas 

45 12 9 

Fonte: SEESTP 

 
Cumpre apenas recomendar à Secretaria que nos processos 

do arquivo provisório que não tiveram a declaração de 
prescrição intercorrente, sejam todos convertidos em PJe, na 
forma da Recomendação 01/2018 da Corregedoria Regional. 
 
12 DETERMINAÇÕES DA CORREIÇÃO ANTERIOR 

 

Conforme consta no PROAD nº 9.370/2017, todas as 
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recomendações específicas foram cumpridas, sendo aquelas de 
caráter geral objeto de análise juntamente com os processos 
selecionados na presente inspeção. 

 
13 PROCESSOS ANALISADOS ANTECIPADAMENTE NA SECRETARIA DA 
CORREGEDORIA  

Nº dos Processos  

RTOrd 0000465-71.2018.5.12.0049, RTSum 0000033-
52.2018.5.12.0049, RTOrd 0000334-33.2017.5.12.0049, RTSum 
0000493-39.2018.5.12.0049, RTOrd 0000865-56.2016.5.12.0049, 
RTOrd 0000448-16.2010.5.12.0049, RTOrd 0000171-
53.2017.5.12.0049, RTOrd 0000498-95.2017.5.12.0049, RTOrd 
0166200-16.2005.5.12.0049 e RTOrd 0000172-38.2017.5.12.0049 
 

14 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) O Ex.mo Juiz Titular encontra-se diariamente na VT 
Fraiburgo, à exceção dos dias de audiência em Curitibanos, Vara 
pela qual está respondendo cumulativamente, retornando à VT de 
Fraiburgo em algumas oportunidades nesses dias. Não há Juiz 
Substituto lotado. 

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) A desconsideração da personalidade jurídica da empresa 
executada se dá a requerimento do credor, por meio de 
incidente, resolvida sempre por decisão fundamentada. 

g) Quando designado, o Ex.mo(a) Juiz(íza) Substituto(a) conta 
com a garantia de um assistente jurídico. 

h) Durante a inspeção correcional a Secretaria está 
certificando os prazos processuais dos processos físicos e PJe 
nas 24 horas subsequentes ao dia do vencimento. 
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i) Durante a inspeção correcional verificou-se que há processos 
parados nas tarefas “Prazos vencidos” do mesmo dia da 
correição. No GIGS, no relatório de prazos vencidos, há 1 
processo desde 24-01-2018 e outros 51 processos sendo o mais 
antigo desde 12-10-2018. 

j) Foi verificada, em 9-10-2018, a existência de 10 processos 
fora de pauta.  
 

15 RECOMENDAÇÕES E/OU DETERMINAÇÕES ESPECÍFICAS 
 

15.1 Tarefa: Concluso ao magistrado: analisado em 05-10-2018. 
Problema 

encontrado 
Há dois processos na tarefa, sendo o mais antigo pendente 
desde 26-9-2018. Foram criadas subpastas na tarefa 

Recomendação/
Determinação 

DETERMINA-SE à Secretaria que se abstenha de manter ou 
acumular qualquer processo na tarefa concluso ao magistrado, 
porquanto esta serve apenas para a escolha do Magistrado 
responsável pela decisão, devendo esta escolha ser feita em 
tempo real, a fim de que ocorra o início da contagem de 
prazo.  
Eventuais análises para determinar o magistrado responsável 
devem ocorrer antes do encaminhamento para a tarefa, ou, na 
impossibilidade desta análise por quem encaminhou o processo, 
então que seja feita pelo Diretor no mesmo dia, razão pela 
qual a criação de pastas nesta tarefa é absolutamente 
desnecessária.  
A elaboração de minutas (despacho, decisão e sentenças) tem 
que ser feita, obrigatoriamente, nas tarefas "Minutar". 
ATENTEM-SE os Magistrados e Servidores para o contido no § 2º 
do art. 41 e § 3º do art. 60, ambos do Provimento CR. 

Exemplo RTOrd 0000509-61.2016.5.12.0049 e RTSum 0000505-
53.2018.5.12.0049 

 

16 CUMPRIMENTO DAS DETERMINAÇÕES NOS PROCESSOS ANALISADOS 
 

A determinação específica realizada na tarefa analisada 
foi encaminhada à Unidade Judiciária em 8-10-2018 e durante a 
inspeção correcional verificou-se o pleno cumprimento, que fica 
mantida apenas como registro.  

 

17 RECOMENDAÇÕES E/OU DETERMINAÇÕES GERAIS  
 

a) Em face da fraude ocorrida em uma Unidade Judiciária e 
envolvendo a liberação de valores em processos trabalhistas, 
ainda sob apuração administrativa e pela Polícia Federal, 
DETERMINA-SE a adoção de medidas preventivas até a próxima 
correição: a) que os depósitos recursais sejam, na primeira 
oportunidade transferidos para conta judicial e liberados junto 
com o restante da execução; b) a ordem de liberação de valores 
seja física, no padrão anexo a esta ata e conte com as 
assinaturas do servidor que conferiu e do magistrado; c) as 
ordens de liberação, contendo o destino dos valores aos 
credores em único documento, seja entregue diretamente às 
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instituições bancárias, vedando-se a entrega para terceiros 
comparecerem diretamente; e) as liberações de valores 
observarão o disposto no art. 16 e §2º da Instrução Normativa 
36/2012 do TST e, quando não indicado pelo causídico a conta 
bancária, seja o autor intimado diretamente para apresentar, em 
último caso, disponibilizados os valores em conta individual do 
credor para saque em sua rede bancária; f) que conste dos 
ofícios de liberação ao autor a base de cálculo das verbas de 
natureza salarial liberadas, o número de meses de apuração dos 
créditos recebidos cumulativamente (RRA) e o imposto de renda a 
ser recolhido. Nas liberações aos peritos e leiloeiros, conste 
a base de cálculo e a dedução do imposto de renda quando 
ultrapassar o limite de isenção e g) que nos processos 
anteriores a esta recomendação, somente sejam arquivados 
definitivamente os autos com a juntada do extrato da conta 
judicial, confrontando os levantamentos ocorridos e comunicando 
a Corregedoria Regional qualquer irregularidade. 

b) 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 (Recomendação 4/2018 da Corregedoria Regional e 
Corregedoria Geral da JT). 

c) Considerando que o PJe-Calc se tornou o programa oficial de 
liquidação pelo CSJT, DETERMINA-SE que a contadoria amplie 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. 

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

 
20 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. 
 

21 REUNIÃO COM A DIRETORA DE SECRETARIA 

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

de Secretaria, Gisele Janaina dos Santos Betiato, para tratar 
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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. 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 
CLE 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, 
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; 

Considerando a revogação do Provimento CR n° 04/2018, 
sugeri a aplicação do §2º do art. 16 da Instrução Normativa 
36/2012 do TST quando da liberação dos valores aos credores, 
pois acaba com a burocracia do alvará judicial por via da 
transferência dos valores aos credores diretamente na conta 
bancária. Comentei com o Diretor que este procedimento daria 
maior segurança e poderia evitar ou minimizar a fraude ocorrida 
em Vara de Criciúma. 

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. 

 
 

 

 



Ata da 14ª Correição Ordinária realizada na Vara do Trabalho de Fraiburgo 

 

17

21 REUNIÃO COM O JUIZ 

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

com o Ex.mo Juiz Gustavo Rafael Menegazzi, Titular em férias. 
Sua Ex.a parabenizou os Magistrados pelo prazo das audiências 
de instrução e pelo resultado apresentado pela Unidade quanto 
às taxas de conciliação e de congestionamento nas fases de 
conhecimento e de execução, pelo cumprimento de todas as metas 
deste ano até o momento, bem como pela excelente evolução no 
IGEST e sua dedicação em atuar na Vara do Trabalho de 
Curitibanos. 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 CLE na unificação dos sistemas, 
permitindo a centralização dos bancos de dados na capital, da 
adoção do PJe-Calc, contribuindo para a redução de despesas no 
Tribunal. Solicitou engajamento dos servidores em participação 
de cursos de conciliação com o fim de auxiliar os magistrados 
na realização deste mister. Salientou que os resultados 
positivos da Vara, especialmente os verificados no IGEST, 
decorrem do esforço coletivo e comprometido do Magistrado e 
servidores lotados na Unidade, parabenizando todos. Destacou a 
importância de a Unidade ter servidores capacitados para ocupar 
as funções da Secretaria, o que garante o bom funcionamento da 
Vara. Por fim, o Ex.mo Desembargador do Trabalho-Corregedor 
agradeceu a acolhida e solicitou a todos a leitura da ata. 

 

23 ENCERRAMENTO  

 
Aos dezenove dias do mês de outubro de dois mil e 

dezoito foi encerrada a inspeção correcional com a 
disponibilização da presente ata no PROAD nº 11.674/2018, 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 Gustavo Rafael Menegazzi, 
Titular em férias, 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 
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Costa, Eduardo de Miranda Ribeiro Quintiere, Elise Haas de 
Abreu, Iran Edson de Castro, Roberto Ortiz e Suzi Gonçalves da 
Silva Silveira, que integram a equipe fixa desta Corregedoria. 

 
 

JOSÉ ERNESTO MANZI 
Desembargador do Trabalho-Corregedor 

 
 

GUSTAVO RAFAEL MENEGAZZI  
Juiz Titular 

 
 

CESAR AUGUSTO BEDIN 
Secretário da Corregedoria 
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