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Às dez horas e dez minutos do dia oito do mês de novembro do ano 
dois mil e dezenove, na sua sede, na Rua Esteves Júnior, n. 395, na 
cidade de Florianópolis, Capital do Estado de Santa Catarina, reuniu-
se o Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, sob a 
presidência da Exma. Desembargadora do Trabalho MARI ELEDA 
MIGLIORINI, Presidente; com a participação dos Exmos. 
Desembargadores do Trabalho Roberto Basilone Leite, Vice-
Presidente; José Ernesto Manzi, Corregedor; Ligia Maria Teixeira 
Gouvêa, Marcos Vinicio Zanchetta, Gisele Pereira Alexandrino, Gilmar 
Cavalieri, Maria de Lourdes Leiria, Roberto Luiz Guglielmetto, 
Wanderley Godoy Junior, Mirna Uliano Bertoldi e Quézia de Araújo 
Duarte Nieves Gonzalez e do Excelentíssimo Juiz Convocado Nivaldo 
Stankiewicz, e do Secretário-Geral Judiciário, Roberto Carlos de 
Almeida.   
 
Compuseram a mesa o Exmo. Corregedor-Geral da Justiça do 
Trabalho, Ministro Lelio Bentes Corrêa; a Exma. Desembargadora do 
Trabalho Mari Eleda Migliorini, Presidente;  e o Dr. Rogério Corrêa 
Ribeiro, Diretor de Secretaria da Corregedoria-Geral da Justiça do 
Trabalho. 

O Exmo.  Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, Ministro Lelio 
Bentes Corrêa declarou aberta a sessão do Tribunal Pleno para a 
leitura da Ata de Inspeção Correicional realizada nesta Corte no 
período de 04 a 08 de novembro de 2019 e assim se pronunciou: 
“Bom dia a todas e a todos. Cumprimento a Exma. Desembargadora 
do Trabalho Mari Eleda Migliorini; as Exmas. Senhoras 
Desembargadoras; os Exmos. Senhores Desembargadores; os 
Magistrados aqui presentes; as Senhoras servidoras e os Senhores 
servidores. Dou início a sessão para a leitura da Ata da Correição 
Ordinária realizada no TRT da 12ª Região. Antes de mais nada 
Presidente, quero agradecer a gentil e calorosa acolhida deste 
Tribunal a mim e a minha equipe e quero ressaltar o ambiente 
absolutamente republicano que encontramos neste Tribunal, seja no 
convívio entre os integrantes da Corte, entre os Magistrados e 
Magistradas de 1º grau, entre os servidores e as servidoras, seja no 
tratamento que nos foi dispensado. Não houve informação que 
solicitássemos que não fosse plenamente correspondida com muita 
transparência, com muita lhaneza e verdadeira dedicação por parte da 
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equipe de servidores deste Tribunal Regional. Agradeço, portanto, 
Presidente, sinceramente, essa dedicação que tanto facilitou o nosso 
trabalho aqui na 12ª Região. Eu passo a palavra a eminente 
Presidente, Mari Eleda Migliorini.” 
Exma. Desembargadora do Trabalho Mari Eleda Migliorini, Presidente: 
“Excelentíssimo Senhor Lelio Bentes Corrêa, Corregedor-Geral da 
Justiça do Trabalho; Excelentíssimos Desembargadores; Senhores 
Advogados; Servidores da Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho; 
Servidores desta Casa; Senhoras e Senhores e todos que nos 
assistem a distância. Vamos hoje viver uma experiência diferente, 
tenho certeza. Sua Excelência, o Ministro Lelio e a sua equipe, ao 
longo da semana, olharam para os procedimentos e os processos em 
nosso Tribunal de uma forma metódica e zelosa, e agora irá nos 
passar seu diagnóstico e as suas recomendações. Os adjetivos 
utilizados – forma metódica e zelosa – não são força de expressão, 
nem mera retórica. Como se verá, a extensa ata de correição que nos 
será apresentada retrata o trabalho de investigação efetuado e 
demonstra, mesmo, grande disposição para ajudar a otimizar, sempre 
mais, os procedimentos, processos e a situação geral do Tribunal. 
Parabenizo o Ministro e a sua equipe pela excelência do trabalho 
feito, que realmente impressiona, e agradeço a postura serena e 
republicana que os anima e que certamente vai contribuir para o 
aperfeiçoamento do nosso trabalho e para a melhoria dos serviços 
que prestamos aos jurisdicionados. A convivência da semana deixou 
muito claro, ainda, que os olhares do Ministro para com nossa 
instituição, estão focados na melhoria da nossa comunicação com a 
comunidade – uma necessidade que ficou muito evidente na pesquisa 
pública que norteou o Hackathon e que inspirou alguns dos produtos 
desenvolvidos – e o que realmente mais nos surpreendeu, Senhor 
Ministro, foi uma visão aberta à absorção da tecnologia, a tecnologia 
mais atualizada para facilitar e aprimorar os nossos serviços. 
Obrigada, Senhor Ministro, por essa postura de preocupação com a 
coisa pública e, claro, com o aperfeiçoamento dos serviços de nossa 
estrutura. Agradeço também a sua equipe, que faço questão de 
nominar (por ordem alfabética): Antônio Braga da Silva Júnior, Giovani 
Nogueira Soriano, Jader de Oliveira Júnior, Júlio Carlos Correia dos 
Santos, Rogério Corrêa Ribeiro e Vanessa Marsiglia Gondin. 
Obrigada.” 
Exmo. Ministro Lelio Bentes Corrêa, Corregedor-Geral da Justiça do 
Trabalho: “Obrigado Presidente. Realmente, como já disse, essa 
semana foi muito especial, nós estamos encerrando a 23ª Correição 
do meu mandato, só falta uma, e tudo foi muito bem planejado por 
parte do TRT da 12ª Região, inclusive o clima, não é Dr. Zanchetta? 
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Prepararam um clima ameno para que nós não tivéssemos dúvidas 
entre vir fazer a correição ou ficar na praia desfrutando. Então, foi sem 
dúvida uma semana muito produtiva. Eu quero, Presidente, antes de 
iniciar minhas considerações, saudar o nosso estimado Dr. Marcel, 
Juiz auxiliar da Presidência; a Dra. Ana Paula Volpato; o Dr. Roberto 
Carlos de Almeida; o Dr. Ricardo; e o nosso Dr. Carlos Tiusso, um dos 
tesouros do TST que acabou seduzido na última correição pela 12ª 
Região. Eu espero que isso não aconteça com os meus 
colaboradores porque senão eu vou ter que vir para cá também. 
Claro, saúdo a todos os servidores e servidoras aqui presentes, mas 
falta um, falta um servidor. E, neste momento, quero prestar a 
necessária homenagem ao servidor Cesar Augusto Bedin, Secretário 
da Corregedoria Regional, servidor dedicado, zeloso e exemplar sob 
todos os aspectos. Não convivemos muito, mas convivemos em um 
momento crítico, quando nos reunimos em Brasília com o 
Desembargador-Corregedor, alguns Juízes e representantes da 
Ordem dos Advogados do Brasil, para conduzir o processo de 
conciliação acerca de tema extremamente delicado, e a serenidade, o 
conhecimento e a segurança do Dr. Cesar Bedin muito me 
impressionou. Infelizmente, ainda não alcançamos o nível de elevação 
espiritual que nos permita compreender todos os desígnios de Deus, 
mas certamente, nesse momento, o Dr. Cesar está, de alguma forma, 
contribuindo para que na função correcional a que todos nós nos 
submeteremos um dia se proceda com ainda mais justiça e ainda 
mais eficiência. Presidente, Senhoras Desembargadoras e Senhores 
Desembargadores, num brevíssimo resumo das nossas conclusões, o 
Rogério depois as lerá na íntegra, mas eu gostaria de ressaltar e 
reafirmar alguns dos aspectos que já havia mencionado na reunião de 
segunda-feira. Após a conferência de todos os dados que trouxemos, 
após o contato com os diversos segmentos do Tribunal, diversos 
setores responsáveis pela atividade jurisdicional, concluímos que a 
sociedade do Estado de Santa Catarina está servida, sem dúvida, por 
um dos melhores Tribunais Regionais do Trabalho do País. 
Encontramos prazos extremamente razoáveis, alguns deles bem 
inferiores à média nacional. Pontualmente ainda há um esforço a ser 
empreendido, particularmente no que diz respeito ao prazo para 
encerramento da instrução no primeiro grau, vamos verificar daqui a 
pouco, mas temos um prazo médio de tramitação processual, incluída 
aí a fase recursal de 2 anos e 2 meses. Esse é um prazo inferior a 
média dos Tribunais de médio porte que é de 909 dias, ou seja, quase 
3 anos e é o 4º menor prazo entre os Tribunais de médio porte do 
País. É importante, então, que a primeira palavra seja de 
reconhecimento a todo o esforço envolvido para se alcançar esse 
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resultado. Muito se comenta que a reforma trabalhista acarretou uma 
redução no número de novas ações ajuizadas e é verdade. 
Inicialmente esse impacto chegou a ser de 40% e depois com a 
retomada do número de novas ações encontra-se em torno dos 30% 
em todo o País, mas nós precisamos lembrar que as sentenças não 
se fazem sozinhas, os processos não são instruídos sozinhos. Então, 
graças ao compromisso da Magistratura do Trabalho brasileira e do 
Estado de Santa Catarina, particularmente, o ritmo e a produtividade 
não caíram. Então, nós encontramos hoje um grande impacto no 
número de sentenças a prolatar. No final de 2017, com a reforma 
trabalhista, nós tínhamos um acervo processual de quase 70.000 mil 
processos aguardando sentença no Estado de Santa Catarina.  
Percebam que esta queda foi constante ao longo de 2018, 2019 e 
chegamos hoje a pouco mais de 30.000 processos com sentenças a 
prolatar e esses dados estão atualizados até o mês passado. As 
ações ajuizadas no mês passado estão computadas nestes 30.000 
processos, ou seja, um resultado a ser celebrado sim, independente 
de questionamentos sobre o acerto e o desacerto da opção do 
legislador quanto à acessibilidade ao Poder Judiciário Trabalhista. O 
fato é que a magistratura não quedou inerte diante dessa janela de 
oportunidade de nos tornarmos ainda mais céleres, nós que sempre 
fomos a Justiça mais célere do País. Some-se a isso o fato de que as 
taxas de conciliação no TRT da 12ª Região tradicionalmente desde 
2016 são mais elevadas do que a média nacional. Nesse ano de 2019 
tivemos um índice de conciliação líquida de 47% contra 42,3% que é a 
média nacional e ainda assim e corretamente o Tribunal tem investido 
na qualificação de magistrados, magistradas, servidoras e servidores 
em técnicas de mediação, oportunizando às partes mais um locus 
para buscar a composição consensual dos conflitos, que são os 
CEJUSCs, que no ano passado foram responsáveis pela celebração 
de acordos que correspondem a 3 bilhões de reais em todo o Brasil. 
Dos 27 bilhões pagos a trabalhadores e trabalhadoras na Justiça do 
Trabalho, 14 bilhões foram frutos de acordo e 3 bilhões foram pagos 
nos CEJUSCs. Ou seja, a Justiça do Trabalho continua buscando com 
o maior empenho aprimorar a sua função conciliadora, a função 
pacificadora do litígio social e, a despeito desse bom desempenho dos 
CEJUSCs, também é importante notar, que a cultura de conciliação 
está igualmente entranhada nas Varas do Trabalho. Das 60 Varas da 
Região, nós temos 38 com índice de conciliação acima da média 
nacional, ou seja, isso evidencia como deve ser na Justiça do 
Trabalho, que a fase da conciliação não é uma mera formalidade para 
os Juízes do Trabalho Catarinenses, leva-se a sério e isso tem 
permitido bons resultados para a Justiça do Trabalho. Como 
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consequência desse incremento no número de sentenças, tivemos um 
acréscimo da ordem de 20% no número de Recursos Ordinários 
recebidos pelo Tribunal e isso após a redistribuição da força de 
trabalho em atendimento à Resolução 219 do Conselho Nacional de 
Justiça. Eu sei que isso traz uma certa ansiedade, uma certa 
preocupação, mas o que se percebe estatisticamente, é que o 
Tribunal, seguramente com muito trabalho dos Desembargadores e 
Desembargadoras e de suas equipes, eu até mencionei na segunda-
feira e reitero aqui publicamente, peço a V. Exas., que estendam 
esses cumprimentos às suas equipes, porque mesmo diante de um 
desafio desse, de uma elevação de 20% no número de Recursos 
Ordinários recebidos, nós encontramos, se não me engano, 8 
processos com extrapolação do prazo da Corregedoria-Geral. É uma 
situação realmente rara, eu posso dizer, nos Tribunais Regionais 
Trabalho do País. Então, o Tribunal está reagindo, claro, houve um 
acréscimo  no acervo processual, mas também houve um incremento 
no número de processos julgados no Tribunal Regional. Então, esse 
resultado, e seguramente todo o esforço ínsito ao processo de se 
alcançar esse resultado, deve ser reconhecido publicamente pela 
Corregedoria-Geral, e numa perspectiva de estabilização dessa 
movimentação processual. Eu costumo dizer que essa elevação 
súbita no número de Recursos Ordinários, ela é necessariamente 
passageira porque na medida que o estoque de processo no primeiro 
grau for se estabilizando, também haverá um impacto no segundo 
grau. O último a sofrer as consequências positivas desse processo 
será o Tribunal Superior do Trabalho, que hoje sofre com um 
crescimento vertiginoso no número de Recursos de Revistas, não falo 
isso com o objetivo de desestimular nenhum pretendente, espero que 
se houver convocação, que se voluntariem, mas hoje nós temos uma 
distribuição média semanal de 400 processos para cada Gabinete. 
Mas também estamos com muita galhardia enfrentando a situação e 
com essa consciência de que esse é um processo em camadas, em 
ondas e a tendência é a estabilização. Também me chamou a 
atenção aqui Presidente, como já havia mencionado, a adequada 
distribuição de gênero, tanto no quadro de Desembargadores, quanto 
no de Juízes, claro que na expectativa de muito em breve a ascensão 
de mais uma Desembargadora nós tenhamos 50% do quadro do 
Tribunal formado por mulheres e essa isonomia na distribuição de 
gênero se reflete também na distribuição dos cargos comissionados. 
Nós temos uma participação feminina nos cargos comissionados, 
tanto na área administrativa, quanto nas Varas do Trabalho, 
proporcional à participação feminina no quadro total de servidores, 
inclusive fui informado na Escola Judicial que não há dificuldades ou 
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desequilíbrio na frequência aos cursos da Escola, tanto Magistrados 
quanto Magistradas, e, no núcleo de formação de servidores, também, 
servidores e servidoras têm tido iguais oportunidades de acesso aos 
cursos de formação. Certamente isso vem de longa data no Tribunal, 
mas agora está institucionalizado com a adoção de uma política oficial 
de incentivo à participação feminina e eu ressalto esse aspecto 
porque efetivamente nós precisamos começar a viver de forma 
verdadeira aquilo que nós pregamos. Nos processos somos 
implacáveis com a discriminação e com o assédio, e precisamos ter a 
mesma conduta para nossa Instituição, para com nossos servidores e 
servidoras. Inclusive também foi objeto de registro na Ata a política de 
prevenção e combate de assédio moral, essa que hoje é uma 
preocupação mais do que da Justiça do Trabalho, mais do que 
brasileira, é uma preocupação mundial com a adoção da Convenção 
nº 190 da Organização Internacional do Trabalho sobre a violência no 
trabalho. Mas me chamou muita a atenção, Presidente, o trabalho das 
Comissões, tanto a Comissão do Trabalho Seguro, quanto a 
Comissão de Combate ao Trabalho Infantil e Promoção da 
Aprendizagem, que adotam estratégias comuns, primeiro no sentido 
de trabalho em rede e a formação de parcerias. A rede do trabalho 
seguro conta com mais de 120 parceiros e parceiras que se reúnem 
periodicamente e promovem uma troca horizontal de experiências e 
boas práticas. A Comissão do Combate ao Trabalho Infantil tem 
alcançado resultados muito significativos também com a parceria e a 
contribuição voluntária desses parceiros e ambas as Comissões 
elegeram como parceiros preferenciais os professores da Rede 
Pública de Ensino. Esse é um caminho fundamental para se mudar a 
consciência de toda uma geração. Eu costumo sempre citar como 
exemplo meu próprio caso, eu tenho sido paulatinamente educado em 
questões ambientais e de gênero pela minha filha, que vem da escola 
já com novos pensamentos: seleção de lixo, separação. – Para quê 
separar se vai tudo no mesmo caminhão? – Não, mas para o catador 
é importante que o papel não esteja misturado com resíduo orgânico 
porque senão o papel perde o valor. E com relação às políticas de 
gênero eu confesso que eu ainda estou mais atrasado, fiquei de 
recuperação e ela me deu um conselho: - Pai, você fala tanto de 
tantos assuntos, mas pelo amor de Deus não fale de política de 
gênero porque o senhor não entende absolutamente nada disso, 
ainda precisa se especializar - E é muito interessante, 
Desembargadores, porque esse conhecimento, esse aprofundamento, 
com a finalidade de reconhecer no outro, na outra, um ser humano 
igual em virtudes e defeitos e anseios e sonhos e esforço e 
capacidade de contribuir para um objetivo é a chave para nós 
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tornarmos invisíveis aquelas diferenças que nos separam e fazermos 
mais visíveis aquilo que nos une, que é a condição de seres humanos. 
Então, eu realmente acredito que o trabalho com alunos e alunas da 
Rede Pública, por intermédio de seus professores, também com a 
utilização dos agentes de saúde, que estão nos lares, no convívio 
cotidiano com as populações mais vulneráveis constituem um 
excelente caminho para se alcançar os objetivos da elevação do 
patamar civilizatório no mundo do Trabalho e, nesse sentido, o TRT 
da 12ª Região nos dá um grande exemplo e eu espero que seja 
seguido por outros Tribunais Regionais. E também o Tribunal da 12ª 
se destaca como exemplo de inovação, exemplo de pensar o mundo 
fora da caixinha, como eles mesmos gostam de dizer, pensar 
soluções que realmente possam fazer a diferença num futuro mediato 
e longínquo. Fiquei muito impressionado, Presidente, ao conhecer não 
só o relato da maratona de Hackers, num primeiro momento fiquei 
preocupado, maratona de Hackers, imaginei aqueles rapazes 
brancos, com aquela barba longa, correndo na beira da praia, mas na 
verdade é uma atividade do bem, Hackers do bem, que se reuniram 
independente de origem, independente de formação profissional, 
independente de idade para trocar experiências, juntar os seus 
conhecimentos em prol de soluções necessárias para a Justiça do 
Trabalho e para mim foi muito animador e impactante perceber que, 
dos projetos apresentados, uma grande parte buscava aproximar o 
Judiciários dos seus usuários, do cidadão comum. E eu lembrava na 
reunião que tive com a equipe, uma equipe entusiasmada, além do 
relato da história da competição, empolgou-me muito conhecer os 
personagens que agora vão dar vida a esses projetos, transformá-los 
em realidade palpável em poucos meses. E o que me chamou a 
atenção foi esse entusiasmo com a oportunidade de traduzir para a 
linguagem do cidadão comum os nossos atos, o nosso trabalho, as 
nossas reflexões. E eu dizia, na ocasião, que me veio à mente um 
encontro que tive com um grupo de educação de jovens adultos no 
TRT da 3ª Região e ali uma jovem de 84 anos de idade me trouxe o 
depoimento do orgulho inevitável que a acometeu quando pela 1ª vez 
na sua vida pôde tomar um ônibus sem precisar perguntar para a 
pessoa do lado para onde ele ia, ela tinha aprendido a ler, foi 
libertador, foi efetivamente um momento de promoção de cidadania 
para aquela pessoa deixar de ser analfabeta e aquilo me fez refletir, 
fruto da tradição, do jargão desenvolvido ao longo de tantos anos, nós 
mergulhamos num hermetismo que torna analfabetos jurídicos talvez 
90% da população brasileira. Todos aqui já passaram pela 
experiência de serem procurados por um parente, ou um amigo, ou 
um vizinho com uma sentença nas mãos e a pergunta: -  ‘Eu ganhei 
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ou eu perdi?’ E esse projeto se propõe, com o uso de inteligência 
artificial, eliminar essa barreira entre a Justiça do Trabalho e os seus 
usuários. Então, Desembargadora Mari, fiquei muito impressionado e 
ainda mais entusiasmado com o entusiasmo da equipe do projeto 
Inova. Mas constatados todos esses avanços, todas essas virtudes, 
não posso deixar de fazer referência a alguns desafios e, Presidente, 
esses desafios, eu devo dizer, são desafios estratégicos de toda a 
Justiça do Trabalho e por que não dizer, de todo o Poder Judiciário. 
Nós já somos como disse, a justiça mais célere do Brasil. O prazo 
médio de duração de um processo no 1º Grau é de 9 meses. O índice 
de conciliação, somos a justiça que mais concilia, o índice de 
conciliação médio do Brasil é de 44%. Fizemos pagar no ano passado 
R$ 27 bilhões de reais a trabalhadores e a trabalhadoras de todo o 
Brasil. Fomos responsáveis pelo recolhimento de R$ 2,8 bilhões (dois 
bilhões e oitocentos milhões) de reais aos cofres do INSS, a 
previdência social, dois bilhões e oitocentos milhões. Recolhemos 
para a Receita Federal em tributos e custas quase R$ 1 bilhão de 
reais. Esses dados eu trago em respostas aqueles que, como um 
ouvinte que a poucos minutos eu dava entrevista à CBN, e o ouvinte 
perguntava: mas a Justiça do Trabalho não é muito cara? Não gasta 
mais do que gera de ganho para a sociedade? Bom, se formos medir 
exclusivamente pelo critério econômico, retribuímos mais do que 
custamos. Mas, o verdadeiro aporte que trazemos para a sociedade 
em termos de pacificação social, não é possível medir em números. E 
eu dizia então para o jornalista, semana passada os petroleiros 
assinaram um acordo com a Petrobrás após 2 meses de mediação no 
Tribunal Superior do Trabalho. A greve já estava com data marcada 
para iniciar, dia 26 de novembro. Quando eu disse isso, o jornalista 
disse: bom, mas uma greve dessa causa prejuízo, não é? Aeroviários, 
aeronautas, e esse ano os Correios não fecharam acordo, mas nos 2 
últimos anos os acordos foram celebrados. Quantos conflitos evitados, 
com consequências graves para a sociedade pela mediação da 
Justiça do Trabalho. E mais importante ainda do que isso. A garantia 
do patamar mínimo de civilidade que deve presidir as relações entre 
capital e trabalho em todo o Brasil depende diretamente da atuação 
da Justiça do Trabalho. Então, como eu mencionei na segunda-feira, 
por qualquer ótica que se examine: a ótica da sua missão 
Constitucional, até mesmo a ótica da efetividade sobre o ponto de 
vista econômico a Justiça do Trabalho não só se justifica, ela é 
necessária, imprescindível e deve servir de exemplo aos demais 
ramos do Poder Judiciário. Eu falo com absoluta tranquilidade, sem 
ufanismo, que me orgulho de pertencer sim ao melhor ramo do Poder 
Judiciário brasileiro. Mas, manter essa condição pressupõe esforço, 
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pressupõe empenho, e há alguns desafios a vencer. O primeiro deles, 
aqui na região, apesar de nós termos um prazo de tramitação 
processual no 1º Grau abaixo da média nacional, nós percebemos um 
crescente elastecimento do prazo para o encerramento da instrução. 
Um prazo de 206 dias para o encerramento da instrução. O que está 
bem acima da média nacional. E como nós temos um prazo de 28 
dias entre a conclusão e a prolação da sentença, esse prazo é menor 
do que a metade do prazo da média nacional. Em princípio, esses 
dados indicam que há possibilidade sim de incluir mais processos 
para encerramento da instrução. Ou seja, nós estamos com um 
excelente prazo para a prolação de sentença, provavelmente porque 
não estão sendo encerradas tantas instruções quantas se poderiam 
encerrar, e ainda que consumisse mais 15, 20 dias para prolatar a 
sentença, continuaria abaixo da média nacional e nós teríamos um 
impacto aqui no encerramento das instruções. De forma que, a 
recomendação da Corregedoria é que por intermédio da 
Corregedoria-Regional, que é a nossa parceira nos Tribunais 
Regionais, os Juízes sejam alertados para a necessidade de 
equacionar melhor os seus calendários de audiências. O segundo 
grande desafio, prazo para a execução, nós temos um prazo de 1.439 
dias para a execução. Aqui é importante fazer uma observação. Esse 
desafio, como já anunciei anteriormente, é um desafio do Poder 
Judiciário brasileiro. A Justiça do Trabalho é a mais eficiente na 
execução. A nossa taxa de congestionamento é de 70%, muito 
distante ainda daquilo que nós almejaríamos. Uma taxa de 
congestionamento de 70% quer dizer que: de 100 execuções 
iniciadas, 30 chegam ao fim com êxito. Em 70% dos casos novos. 
Mesmo assim, estatisticamente somos o ramo de Poder Judiciário que 
melhor executa. O 2º lugar é a Justiça Comum que tem uma taxa de 
congestionamento de 83%. Só que essa taxa de 70% não nos permite 
nem comemorar. Nós somos os primeiros, mas estamos muito 
distantes daquela efetividade que todos deveríamos almejar. Afinal de 
contas, a atividade jurisdicional se esgota quando a sentença 
prolatada efetivamente altera a realidade das partes. O nosso trabalho 
não pode ser encarado como um exercício de diletantismo, de cultura 
jurídica na elaboração de uma sentença magnífica que vai povoar às 
páginas das obras especializadas e que nada produziu de 
transformação na realidade das partes. Então, é muito, muito 
importante que nós nos empenhemos em melhorar a efetividade da 
execução. Com esse fim, a Corregedoria-Geral tem buscado auxiliar 
na reunião das ferramentas de busca patrimonial, hoje são 13 
ferramentas à disposição de magistrados e magistradas, que vão 
desde a mais simples, que é o “BacenJud” ou o “RenaJud”. Recebi 
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uma solicitação que estou considerando implantar que é adotar a 
ferramenta ‘Deus me ajude’. Até as ferramentas mais complexas 
como o SIMBA. O SIMBA é a ferramenta que o Ministério Público 
utiliza para identificar casos de lavagem de dinheiro. Então, ela 
realmente produz um relatório de inteligência utilíssimo. Só tem um 
detalhe: nós precisamos aprender a ler esse relatório. E aí, o 
Desembargador Roberto Basilone Leite, conversamos muito a 
respeito, S.Exa. informou que a escola já tem se dedicado, já tem em 
vista cursos mais focados para o treinamento de magistrados e 
servidores no uso dessas ferramentas, que podem realmente nos 
ajudar muito no incremento da efetividade da execução. Claro, 
acompanhadas da importante iniciativa dos núcleos de pesquisa 
patrimonial. Esses núcleos, eles cumprem uma função estratégica no 
alcance desses objetivos, mas não podem se tornar donos exclusivos 
do conhecimento sobre as ferramentas. Eles precisam se tornar polos 
de investigação, de pesquisa, de aquisição de novos conhecimentos, 
mas, acima de tudo, precisam se tornar polos de disseminação 
desses conhecimentos para as Varas. É importante que a correta 
utilização dessas ferramentas cheguem na ponta, cheguem no 
magistrado, na magistrada que está conduzindo a execução. E aqui 
Presidente, se me permite, tenho mencionado isso em todos os 
Tribunais que tenho visitado. É indispensável que magistrados e 
magistradas se conscientizem de que execução é trabalho de juiz. 
Não é trabalho para ser delegado para secretaria, ao contador, claro, 
eles nos apoiam e esse apoio é muito bem-vindo e é imprescindível. 
Mas, quem conduz a execução é o magistrado e é sua a 
responsabilidade por tudo que acontece no processo, inclusive na 
execução. Presidente, já me encaminhando para o encerramento 
dessa apresentação que deveria ser breve e acabou se estendendo 
mais do que gostaria, consequência desse esforço, desse empenho, 
desse comprometimento, nós encontramos realmente um Tribunal 
numa situação confortável e que se tornará, tenho convicção, ainda 
mais confortável quando o meu sucessor visitar este Tribunal, porque 
constatei realmente esse entusiasmo, esse compromisso da 
magistratura catarinense com a melhora constante da qualidade da 
prestação jurisdicional empregue. Nós temos atualmente, segundo o 
índice nacional de gestão de desempenho, o IGest, que é um 
indicador, mas um indicador bem sofisticado, porque leva em 
consideração fatores como o acervo processual, a força de trabalho 
disponível, a taxa de congestionamento, enfim, uma cesta de 
elementos e que apurou que no mês de outubro de 2019 nós 
tínhamos 25 das 60 Varas do Trabalho de Santa Catarina no primeiro 
quartil do IGest. Ou seja, entre as 25% melhores do país. Com 
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destaque para a Vara do Trabalho de Fraiburgo, Vara do Trabalho de 
Videira, a 2ª Vara do Trabalho de Chapecó, a Vara do Trabalho de 
Joaçaba e a Vara de São Bento do Sul são as 5 melhores colocadas 
no nosso IGest, dentre as 25 como já disse que estão no primeiro 
quartil. E esse esforço se reflete no cumprimento das metas do CSJT. 
O Tribunal cumpriu quase todas as metas estipuladas pelo Conselho 
Superior da Justiça do Trabalho. Tempo médio de duração do 
processo na 2º instância cumpriu com folga. O prazo médio esperado 
era de 144 dias e o Tribunal apresentou um resultado de tempo médio 
de 100 dias. Índice de processos julgados; esperava-se o julgamento 
de pelo menos de 92% dos processos distribuídos em 2018 e o 
Tribunal julgou 123%, ou seja, tudo que foi distribuído e mais 23% do 
resíduo anterior. Índice de processos antigos; a expectativa era que 
julgasse 90% dos processos distribuídos até 31 de dezembro de 
2016, foram julgados 95%. Índice de ações coletivas do 1º Grau; 
foram julgadas 99,6% das ações coletivas ajuizadas no 1º Grau. No 2º 
Grau foram julgadas 100%. 100% das ações coletivas que chegaram 
no 2º Grau foram julgadas. Então, o Tribunal tem dado prioridade a 
essas ações que cumprem um papel importante na medida em que 
distribuem jurisdição em largo espectro, ao invés daquela prestação 
jurisdicional fragmentada. Índice de conciliação; o percentual 
esperado era de 54,7%, essa meta foi estabelecida com a perspectiva 
de em 6 anos haver um incremento percentual, mas como o Tribunal 
tinha uma tradição de percentuais muito altos de conciliação, essa 
progressão aritmética ela claro acaba estabelecendo um objetivo 
inalcançável. O CSJT reviu essa regra e estabeleceu um patamar de 
48% como um patamar ótimo, que uma vez alcançado já se considera 
cumprido a meta, e o percentual de conciliações do TRT em 2018 foi 
de 48,52%. Índice de redução do acervo de maiores litigantes; o 
Tribunal também esperava-se que reduzisse em 2% o acervo de 
maiores litigantes e reduziu em quase 31% o acervo de maiores 
litigantes. Índice de execuções; também foi superada a meta 92% 
estabelecida e o Tribunal baixou 105% das execuções iniciadas. E a 
meta que não foi cumprida foi exatamente o tempo de duração médio 
do processo na 1º instância, e nós já vimos por quê. Por que as 
instruções estão muito alongadas. De forma Presidente que com esse 
resultado o Tribunal culminou por cumprir a meta 13 que é a meta de 
governança do Conselho. O CSJT considera que um Tribunal que 
alcança 80% de cumprimento das demais 12 metas estabelecidas é 
um Tribunal de ótima governança. E o Tribunal de Santa Catarina 
encontra-se, o TRT da 12ª encontra-se no seleto grupo dos 11 
Tribunais do país que alcançaram essa meta. E assim Presidente, em 
conclusão o que posso dizer dessa experiência no TRT da 12ª sem 
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dúvida foi uma oportunidade única para estreitar o convívio com 
alguns amigos antigos, outros que fiz mais recentemente, amigos e 
amigas, e constatar que esse compromisso, essa dedicação, esse 
empenho trazem frutos. Verificar que o ambiente que predomina no 
Tribunal é um ambiente de cortesia, de fraternidade, de comunhão 
dos propósitos institucionais nos dá tranquilidade de saber que numa 
próxima visita da Corregedoria-Geral este continuará sendo um 
Tribunal no qual emanam exemplos para toda a Justiça do Trabalho 
brasileira. Eu mais uma vez agradeço a gentiliza com que fomos 
recebidos, a generosidade de compartilhar conosco todas essas 
iniciativas, todo esse espírito de inovação e de cuidado com a coisa 
pública. E efetivamente cumprimento a todo o Tribunal na pessoa de 
sua Presidente e aos servidores e servidoras por esse compromisso, 
esse entusiasmo. O Ministro Ronaldo Lopes Leal costumava dizer que 
nenhum magistrado sai da Corregedoria-Geral sem sofrer uma 
transformação, e eu constato que ele tem toda razão, e é graças as 
experiências como essa que vivemos aqui em Santa Catarina, que 
com certeza saio transformado para melhor e revigorado na convicção 
de que somos a melhor justiça do país e continuaremos sendo por 
muito tempo. As situações de desafio, de crise elas vem e passam, 
porque não resistem ao confronto com os resultados concretos que o 
esforço e a dedicação são capazes de produzir. Nós somos criticados 
o mais das vezes por nossas virtudes e não por nossos defeitos. Mas, 
ainda assim, estamos atentos aquilo que pode melhorar e vamos 
melhorar. Mas, seguramente, se hoje o debate que se propõe 
estabelecer em torno do poder judiciário, particularmente da Justiça 
do Trabalho, tiver lugar em um foro em que predomine o espírito 
republicano, a única conclusão possível é de que a Justiça do 
Trabalho deve ser fortalecida e copiada, porque nós somos realmente 
os melhores naquilo que fazemos. Eu passo a palavra ao Dr. Rogério 
Corrêa, Diretor de Secretaria da Corregedoria-Geral para que proceda 
a leitura da conclusão da Ata de Correição.” 
 
Dr. Rogério Corrêa Ribeiro, Diretor de Secretaria da Corregedoria-
Geral da Justiça do Trabalho: “Excelentíssimo Ministro Corregedor-
Geral, Exacelentíssima Desembargadora-Presidente, na pessoa de 
quem cumprimento os demais Desembargadores, Excelentíssimos 
magistrados, Senhores advogados, colegas servidores, passo a 
leitura da parte conclusiva da Ata de Correição: Item 1. ESTRUTURA 
DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIÃO. Durante 
o período da Correição Ordinária, apurou-se, a partir dos critérios de 
lotação previstos na Resolução n.º 63/2010 do CSJT, a existência de 
deficit aproximado de 26,3% a 31,1% de servidores no Tribunal, 
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considerando os parâmetros mínimos e máximos previstos em tal 
resolução. Assim, seriam necessários entre 526 e 665 servidores para 
atingir a composição ideal do quadro de servidores do Tribunal, de 
2.002 a 2.141 servidores. Em relação à ordem dos processos no 
Tribunal, contatou-se que, em algumas Turmas, os votos dos 
Desembargadores são disponibilizados aos advogados antes do início 
da sessão, independentemente do pregão do processo – conduta que 
se revela contrária ao disposto no artigo 28 no Código de Ética da 
Magistratura Nacional. Apurou-se, ainda, que o Regimento Interno do 
TRT12, em seu artigo 105, § 1º, assegura ao advogado o direito à 
sustentação oral, desde que o requeira, entre a data da publicação da 
pauta de julgamento até as 18 horas do dia anterior à sessão de 
julgamento. Ocorre que o Código de Processo Civil apenas 
estabelece, no artigo 973, prazo para que a parte requeira preferência 
no julgamento do feito, assegurando ao advogado, no entanto, direito 
a realizar sustentação oral, independentemente de inscrição prévia. 
Tal entendimento encontra-se uníssono à jurisprudência do Tribunal 
Superior do Trabalho que, por seu Tribunal Pleno e pela Subseção I 
Especializada em Dissídios Individuais, já declarou a nulidade do 
processo em que não restou assegurado ao advogado o direito à 
sustentação oral, diante da ausência de sua prévia inscrição para a 
sustentação oral (TST-ROAR-630314-25.2000.5.09.5555, Tribunal 
Pleno, Relator Ministro Gelson de Azevedo, publicado no DJU de 
19/10/2001 e TST-Ag-ED-E-ED-RR-131000-35.2005.5.03.0004, SBDI-
I, Redator Ministro João Oreste Dalazen, publicado no DEJT de 
1º/7/2013). Assim, faz-se necessário que o Tribunal adeque seu 
regimento interno às disposições do CPC. Em relação ao cadastro de 
peritos, previsto no artigo 156, § 1º, do CPC, constatou-se que os 
parâmetros adotados pelo Tribunal não obedecem às diretrizes 
fixadas pelo CNJ na Resolução n.º 233/2016, mormente em relação à 
vedação de nomeação de peritos ou órgãos técnicos não 
cadastrados, prevista no artigo 6º da referida norma, bem como 
quanto à necessidade de observância de critério equitativo no caso de 
nomeação direta pelo magistrado, nos termos do disposto no artigo 9º, 
§ 2º, da indigitada resolução. Nesse sentido, faz-se necessário que o 
Tribunal adeque sua norma interna à resolução do CNJ, bem como ao 
que deliberado nos autos do CSJT-AN-4903-92.2019.5.90.0000, em 
sessão realizada no dia 25 de outubro de 2019. Especificamente 
quanto à gestão participativa e democrática na elaboração das metas 
nacionais do Poder Judiciário, verificou-se que, embora o Tribunal 
envolva magistrados, advogados, servidores e os jurisdicionados na 
gestão das metas, ainda não implementou o Comitê de Gestão 
Participativa, nos moldes da Resolução n.º 221/2016 do CNJ. Cumpre 
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ressaltar, nesse sentido, que o artigo 3º, § 1º, dessa resolução é 
explícito quanto à necessidade de instituição de uma governança de 
rede, a qual pressupõe, por sua vez, a atuação coordenada de 
‘comitês e subcomitês, comissões, conselhos consultivos e outras 
estruturas similares compostas por integrantes de diferentes órgãos 
do Poder Judiciário’. Daí a relevância de se instituir, no âmbito do 
TRT12, o Comitê de Gestão Participativa, a fim de aprimorar e 
estender as atividades já desenvolvidas pela Secretaria de Gestão 
Estratégica. Item 2. SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE 
INFORMAÇÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIÁRIAS DA JUSTIÇA 
DO TRABALHO – E-GESTÃO. Em relação ao Sistema e-Gestão, 
verificou-se que todas as remessas de janeiro de 2017 a julho de 
2019 foram aprovadas nos primeiro e segundo graus, não existindo 
inconsistências nos processos físicos registradas no sistema de 
validação dos dados. Portanto, em relação ao referido período, o 
Tribunal Regional encontra-se adaptado ao Manual de Regras de 
Validação Temporal e Não Temporal do e-Gestão – versão 4.5 e ao 
Manual de Orientações Unificado do e-Gestão – versão 1.2. 
Constatou-se, ainda, de acordo com as atas disponibilizadas, que o 
Comitê Gestor Regional do Sistema e-Gestão não tem observado a 
periodicidade mensal das reuniões prevista no artigo 135, § 2º, da 
Consolidação dos Provimentos da Corregedoria-Geral da Justiça do 
Trabalho – providência necessária a fim de que sejam examinadas e 
corrigidas as inconsistências nos dados remetidos ao TST. Corrobora 
referida necessidade o exame dos erros constantes do relatório de 
processos suspeitos de inconsistências extraído do Sistema e-Gestão. 
Com efeito, conquanto não tenham sido identificados processos 
apresentando erros em primeira instância, foram identificados 2.797 
processos pendentes de julgamento com inconsistências em segunda 
instância. Conforme informações apresentadas pelo TRT12, parte 
dessas inconsistências decorreu de situações em que as regras de 
negócio do Sistema e-Gestão então vigentes permitiam a 
concomitância de itens ou em que houve ausência de detecção de 
determinados dados pela versão anterior do Extrator de Dados do PJe 
– fato alheio à atuação do Tribunal. Foram verificados, contudo, casos 
em que houve lançamento equivocado de movimentos – o que será 
oportunamente sanado. Averiguou-se, ainda, que as Varas do 
Trabalho da 12ª Região contam com 97,1% dos processos pendentes 
de solução na fase de conhecimento distribuídos nos anos de 2017 a 
2019. Foram identificados 45 processos pendentes de julgamento na 
fase de conhecimento distribuídos há mais de 5 anos, sendo que o 
mais antigo foi distribuído no ano de 2003. Conforme constatado em 
pesquisa realizada no e-Gestão em 29 de outubro de 2019, 12,9% 



 
 
 
ATA ADMINISTRATIVA Nº 10/2019                                                                                    FL. 15 
 
 

dos processos em curso no TRT12 tramitavam no Sistema Legado, 
enquanto 87,1% estavam no Sistema PJe – índice próximo à média 
nacional, de 86% dos processos tramitando no Sistema PJe. 
Verificou-se, outrossim, que há integral observância ao Provimento n.º 
4/2018 da Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho, visto que são 
divulgados, no sítio do TRT12 na internet, os processos aptos a 
julgamento em primeiro e segundo graus. Destaque-se, ainda, que, 
consoante informações extraídas do IGEST, das 60 Varas do 
Trabalho da 12ª Região, 25 figuraram entre as 25% que obtiveram os 
melhores desempenhos do País no período compreendido entre 
outubro de 2018 e setembro de 2019 e 5 figuraram entre as 25% que 
obtiveram os piores desempenhos do País no mesmo período. Item 3. 
METAS DA JUSTIÇA DO TRABALHO PARA O ANO DE 2018. 
PLANO ESTRATÉGICO DA JUSTIÇA DO TRABALHO 2015-2020. 
(fonte: SIGEST). Item 3.1. METAS JUDICIÁRIAS CUMPRIDAS. 
Conforme disposto na parte descritiva da presente Ata de Correição, o 
TRT12 cumpriu as seguintes metas estratégicas: a) Meta 4 (TMDP2): 
reduzir o tempo médio de duração do processo na 2ª instância em 
relação ao ano-base 2016; b) Meta 6 (IPJ): julgar pelo menos 92% da 
quantidade dos processos de conhecimento distribuídos no período; 
c) Meta 7 (IPA): identificar e julgar, até 31/12/2018, pelo menos 90% 
dos processos distribuídos até 31/12/2016, nos 1º e 2º graus; d) Meta 
8 (IACJ – 1º GRAU): identificar e julgar, até 31/12/2018, 98% das 
ações coletivas distribuídas até 31/12/2015 no primeiro grau; e) Meta 
8 (IACJ – 2º GRAU): identificar e julgar, até 31/12/2018, 98% das 
ações coletivas distribuídas até 31/12/2016 no segundo grau; f) Meta 
9 (ICONc): aumentar o índice de conciliação na fase de 
conhecimento, em relação ao percentual do biênio 2013/2014, em 6 
pontos percentuais, até 2020; g) Meta 10 (IRA): identificar e reduzir 
em 2% o acervo dos dez maiores litigantes em relação ao ano 
anterior; e h) Meta 11 (IE): baixar pelo menos 92% da quantidade de 
execuções iniciadas no ano-base. Item 3.2. META JUDICIÁRIA NÃO 
CUMPRIDA. Consoante registrado na parte descritiva da presente Ata 
de Correição, o TRT12 não cumpriu a Meta 5 (TMDP1c): reduzir o 
tempo médio de duração do processo na 1ª instância em relação ao 
ano-base 2016. Item 3.3. ÍNDICE DE ALCANCE DAS METAS (IAM) - 
META 13. O Plano Estratégico da Justiça do Trabalho dos anos 2015-
2020 avalia, ainda, o grau de cumprimento das metas denominadas 
de “gestão e governança”, bem assim das metas judiciárias, atribuindo 
como satisfatório o desempenho dos Tribunais Regionais que atinjam 
e mantenham pontuação entre 62 – que corresponde ao percentual 
mínimo de 80% de efetividade – e 78 até 2020. Para a aferição do 
Índice de Alcance das Metas (IAM), considerou-se o somatório e o 
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peso de cada uma das metas estabelecidas no Plano Estratégico. O 
TRT12 atingiu 69 pontos na aferição do Índice de Alcance de Metas, o 
que corresponde ao percentual de 88,46% de efetividade. Item 4. 
MOVIMENTAÇÃO PROCESSUAL. Item 4.1. PRIMEIRO GRAU. Item 
4.1.1. FASE DE CONHECIMENTO. a) Recebidos, Solucionados e 
Resíduo: No ano de 2017, a taxa de produtividade nas Varas do 
Trabalho da 12ª Região foi de 101,8%, resultado pouco abaixo da 
média dos Tribunais de médio porte, de 102,9%, no período. Em 
2018, em que pese a diminuição de 3,2% no número de processos 
solucionados, as Varas do Trabalho alcançaram uma taxa de 
produtividade de 139,5%, decorrente em grande medida da redução 
do número de processos recebidos no período, passando a superar a 
média dos Tribunais de médio porte, de 138,4% no período. O 
aumento da produtividade em 2018 ocasionou uma importante 
diminuição de 34,8% do resíduo processual no primeiro grau de 
jurisdição, em que constavam 43.491 processos em dezembro de 
2018. Diante dos dados preliminares de janeiro a julho de 2019, não 
obstante a redução da taxa de produtividade para 129,3%, os 
resultados do TRT12 mantiveram-se em patamar superior à média 
dos Tribunais de médio porte, de 122,2% no período. Destaque-se 
que a produtividade no referido patamar confirma a tendência de 
diminuição do resíduo processual no primeiro grau de jurisdição, 
atualmente com 31.043 processos pendentes de solução. b) Prazo 
Médio: Quanto ao prazo médio no primeiro grau de jurisdição, as 
Varas do Trabalho da 12ª Região apresentaram tempo de tramitação 
processual mais elastecido em comparação com as médias dos 
Tribunais de mesmo porte. Em 2018, o prazo médio do ajuizamento 
da ação até a prolação da sentença foi de 272,1 dias, resultado 13,8% 
maior em relação ao ano anterior, mantendo-se acima da média dos 
Tribunais de médio porte, de 254,7 dias no período. Os dados 
preliminares de janeiro a julho de 2019 não alteram mencionada 
conclusão, na medida em que mantido o prazo médio equivalente ao 
ano anterior nas Varas do Trabalho da 12ª Região. No tocante às 
etapas processuais, destaca-se a tendência de elastecimento 
observada quanto ao tempo médio transcorrido da realização da 1ª 
audiência ao encerramento da instrução - objeto de recomendação na 
Correição Ordinária anterior -, em relação ao qual se constatou o 
dilatado prazo médio de 213,7 dias em 2019 – 2º maior prazo médio 
entre Tribunais de médio porte, a evidenciar a necessidade de 
especial atenção em relação à fase de instrução processual nas Varas 
do Trabalho da 12ª Região. Item 4.1.2. FASE DE LIQUIDAÇÃO: a) 
Liquidações Iniciadas, Encerradas e Resíduo: Em 2018, foram 
iniciadas 24.866 liquidações – correspondendo ao aumento de 1,7% 
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em relação ao ano de 2017 – e encerradas 19.717 liquidações – 
totalizando a diminuição de 3,9% em relação ao ano anterior. A taxa 
de produtividade na fase de liquidação em 2018 foi de 79,3%, inferior 
à taxa de produtividade registrada no ano de 2017, de 83,9%. 
Encontravam-se pendentes no TRT12, em 31 de dezembro de 2018, 
2.638 liquidações, configurando uma diminuição de 42,7% no resíduo 
de liquidações pendentes em relação ao ano de 2017 – 11º maior 
resíduo de liquidações entre todos os TRTs do País. Segundo dados 
preliminares relativos ao período de janeiro a julho de 2019, houve 
uma nova diminuição do resíduo, passando para 2.258 liquidações 
pendentes, não obstante tenha o TRT12 apresentado uma 
produtividade de 93% no referido período. Constatou-se, daí, 
inconsistência nos dados extraídos do sistema e-Gestão. Segundo 
informado pelo TRT12, tal inconsistência resulta do lançamento de 
movimentos em desconformidade com o Manual do Sistema e-Gestão 
pelas Varas do Trabalho, visto que identificada a finalização de 
processos na fase de liquidação sem a necessária decisão que 
encerra a referida fase processual. Importante destacar que a 
inconsistência detectada impacta diretamente na fidedignidade dos 
dados estatísticos e no índice de produtividade dos magistrados na 
liquidação, revelando-se necessária a atuação efetiva do Grupo 
Gestor Regional do Sistema e-Gestão, além da fiscalização, pela 
Corregedoria Regional, da adequada observância aos fluxos de 
movimentação processual. b) Prazo Médio das Liquidações: O prazo 
médio do início da fase de liquidação até o seu encerramento no 
TRT12, em 2018, foi de 119,2 dias, acarretando o aumento de 27,9 
dias em relação a 2017 e posicionando o TRT12 como o Tribunal com 
o 3º menor prazo médio de liquidações entre os TRTs de mesmo 
porte e o 6º menor do País. Em 2018, o prazo médio da fase de 
liquidação nos Tribunais de médio porte foi de 160,8 dias e nos 
Tribunais do País de 180,8 dias. Conforme dados preliminares 
relativos ao período de janeiro a julho de 2019, o prazo médio das 
liquidações no TRT12 subiu para 146 dias – 26,8 dias a mais do que 
em 2018. c) Sentenças Líquidas Proferidas: Considerando-se as 
decisões de procedência total e as de procedência parcial, foram 
proferidas, em 2018, 30.495 sentenças pelas Varas do Trabalho da 
12ª Região, sendo 6,8% de sentenças líquidas – percentual superior 
ao verificado em 2017, de 4,3%, e 10º menor percentual de sentenças 
líquidas do País. Em 2018, a média dos TRTs de médio porte foi de 
20,8% de sentenças líquidas e, do País, de 14,9%. Verificou-se, dos 
dados preliminares relativos ao período de janeiro a julho de 2019, 
que o percentual de sentenças líquidas proferidas no âmbito da 12ª 
Região subiu para 10% - aumento de 3,2% em relação ao ano 
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anterior. Constatou-se, contudo, que o TRT12 não conta com setor 
destinado à liquidação de acórdãos por meio dos quais se determine 
reforma em sentenças líquidas. Importante destacar que a majoração 
no percentual de sentenças líquidas proferidas, além de impactar nos 
índices da fase de liquidação, visto que há eliminação da referida fase 
processual, reduz o prazo médio total dos processos e viabiliza 
aumento na produtividade dos magistrados. Resulta necessário, 
assim, que o TRT12 envide esforços no sentido de incentivar os 
magistrados na prolação de sentenças e acórdãos líquidos - inclusive 
mediante uso do PJe-Calc -, bem como de promover, na medida do 
possível, o fornecimento dos meios e ferramentas necessários ao 
incremento da produtividade dos magistrados nos processos em fase 
de liquidação. Item 4.1.3. FASE DE EXECUÇÃO: a) Execuções 
Iniciadas, Encerradas e Resíduo: Em 2018, foram iniciadas 27.964 
execuções – importando uma diminuição de 10,3% em relação ao ano 
anterior – e encerradas 27.428 – configurando um aumento de 7,8% 
em comparação a 2017. A taxa de produtividade na fase de execução 
em 2018 ficou em 98,1%, acima da verificada em 2017, de 81,7%. 
Considerando-se as execuções em arquivo provisório, o resíduo 
diminuiu 0,2% em relação a 2017, restando pendentes, em 31 de 
dezembro de 2018, 72.169 execuções – o 3º menor resíduo de 
execuções entre os TRTs de mesmo porte, mas o 11º maior do País. 
Consoante dados preliminares extraídos do Sistema e-Gestão para o 
período de janeiro a julho de 2019, foram iniciadas 18.233 e 
encerradas 17.306 execuções. A produtividade da execução baixou 
para 94,9%, com a diminuição do resíduo para 69.943 execuções 
pendentes. A partir dos dados extraídos do sistema e-Gestão, 
observou-se que, não obstante tenha a taxa de produtividade ficado 
abaixo de 100% em 2018 e no período de janeiro a julho de 2019, o 
número de execuções pendentes no TRT12 diminuiu – o que 
configura inegável inconsistência. Constatou-se, ainda, que há 
discrepância entre o relatório de execuções encerradas (27.428) em 
2018 e o relatório de execuções finalizadas (28.761) – o que justifica a 
diminuição no saldo de execuções pendentes em 2018. Conforme 
apurado, tal discrepância resultou, em regra, do lançamento do 
movimento de baixa no Sistema PJe sem o prévio encerramento das 
execuções ou do encerramento de execuções sem a prévia prolação 
de sentença de extinção da execução - pré-requisito para a correta 
captura no item 90.093 (Execuções Encerradas) do Sistema e-
Gestão. Tem-se que a extinção da execução só produz efeitos por 
sentença, conforme disposto no artigo 2º do Ato n.º 17/2011 da 
Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho, no sentido de que ‘o 
arquivamento definitivo do processo de execução, no âmbito do 
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Judiciário do Trabalho, decorre da declaração, por sentença, da 
extinção da execução’. Revela-se necessário, portanto, que a 
Corregedoria Regional fiscalize a efetiva observância do adequado 
fluxo de extinção da execução. Registre-se, ademais, que a 
inobservância ao correto fluxo de extinção da execução no Sistema 
PJe impacta igualmente no índice de produtividade dos magistrados 
na fase de execução. Apurou-se, ainda, por meio do Sistema e-
Gestão, que das 27.428 execuções encerradas em 2018, 14.312 
(52,2%) foram classificadas como ‘outras extinções’, diversas das 
extinções por pagamento ou por acordo. Segundo levantamento por 
amostragem realizado pelo TRT12, dentre as execuções encerradas 
como ‘outras extinções’, foram constatadas as seguintes situações: I) 
extinções em que não houve o correto registro de pagamento ou de 
homologação de acordo no Sistema PJe – o que demonstra a 
necessidade de concentração de esforços na qualificação dos 
servidores que realizam o lançamento dos movimentos processuais 
nas Varas do Trabalho da 12ª Região; II) prolação de sentenças que 
fizeram incidir a prescrição intercorrente – o que denota a imperativa 
atuação da Corregedoria Regional no sentido de alertar os 
magistrados para os termos do artigo 2º da Instrução Normativa n.º 
41/2018 do TST e da Recomendação n.º 3/2018 da Corregedoria-
Geral da Justiça do Trabalho; III) extinções por expedição de certidão 
de crédito em favor do exequente – revelando a necessidade de 
observância aos termos do artigo 86 da Consolidação dos 
Provimentos da Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho, que não 
elenca, entre as hipóteses de extinção da execução, a expedição de 
certidão de crédito, inclusive nos casos de massa falida e empresas 
em recuperação judicial; e IV) extinções decorrentes de reunião de 
execuções, prosseguindo-se a tramitação apenas do processo piloto, 
com a extinção dos demais feitos – procedimento que, além de não 
constar nas causas de extinção da execução a que alude o referido 
artigo 86 da Consolidação dos Provimentos da Corregedoria-Geral da 
Justiça do Trabalho, desatende ao disposto no Provimento n.º 1/2018 
da Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho, no qual há previsão de 
suspensão das execuções nas unidades de origem após a reunião 
dos feitos para tramitação em processo piloto. Por fim, em razão do 
elevado resíduo de execuções pendentes no âmbito do TRT12, 
revela-se necessário o aprimoramento no uso de ferramentas de 
pesquisa patrimonial e a racionalização de procedimentos que 
objetivem a efetividade da execução, conforme exposto em tópico 
próprio da presente ata. b) Prazo Médio das Execuções: O prazo 
médio do início da fase de execução até o seu encerramento no 
TRT12, no ano de 2018, foi de 851,5 dias para os entes privados e 



 
 
 
ATA ADMINISTRATIVA Nº 10/2019                                                                                    FL. 20 
 
 

807,7 dias para os entes públicos, correspondendo a uma média de 
849,2 dias. Referida média representou um acréscimo de 436,7 dias 
comparativamente a 2017 – posicionando o TRT12 como o Tribunal 
com o 2º menor prazo médio de execuções entre os TRTs de mesmo 
porte e o 5º menor do País. No período, o prazo médio nos TRTs de 
mesmo porte foi de 1.130,5 dias e no País de 1.288,2 dias. Verifica-
se, dos dados preliminares relativos ao período de janeiro a julho de 
2019, que o prazo médio das execuções no âmbito do TRT12 
permanece em alta, correspondendo a 1.373,4 dias – aumento de 
524,2 dias em relação a 2018. Destaque-se que o TRT12 apontou 
possíveis inconsistências nos dados relativos ao prazo médio das 
execuções, indicando que resultados mais precisos serão obtidos com 
a implantação da versão 2.5 do Extrator de Dados do PJe e o 
consequente reprocessamento das remessas relativas ao ano de 
2019, a ser efetuado até 1º de março de 2020. A Corregedoria-Geral 
da Justiça do Trabalho registra a informação apesentada pelo Tribunal 
Regional, salientando, porém, que os dados até o momento 
disponíveis no Sistema e-Gestão são adotados como base para a 
atividade correicional, sendo de responsabilidade dos Tribunais 
Regionais do Trabalho a fidedignidade das informações estatísticas 
disponibilizadas, conforme prevê o artigo 133 da Consolidação dos 
Provimentos da CGJT. Assim, tão logo reprocessadas as remessas 
de 2019 pelo Tribunal Regional e retificada a alegada inconsistência 
no prazo médio das execuções, tais dados serão adotados para fins 
de atuação e divulgação pela Corregedoria-Geral da Justiça do 
Trabalho. Item 4.2. SEGUNDO GRAU. a) Recebidos, Solucionados e 
Resíduo: Em 2017, o TRT12 alcançou uma taxa de produtividade de 
98,3%, acima da média dos Tribunais de médio porte, de 92,9%, no 
período. No ano de 2018, diante do aumento de 11,9% no número de 
processos recebidos e de 6,2% no número de processos 
solucionados, a taxa de produtividade diminuiu para 95,9% - resultado 
que, conquanto menor em relação ao ano anterior, ainda se apresenta 
em patamar superior à média dos Tribunais de mesmo porte. 
Importante registrar que em 2018 cada Desembargador recebeu, em 
média, 2.513 processos, enquanto a média dos Tribunais de mesmo 
porte foi de 2.155 processos recebidos por magistrado; e julgou, em 
média, 2.410 processos, enquanto a média dos Tribunais de mesmo 
porte foi de 1.932 processos julgados por magistrado. Quando 
observados os dados preliminares de janeiro a julho de 2019, 
constata-se a queda da produtividade, para 94,7%, decorrente em 
grande medida do crescente número de processos recebidos no 
período. Oportuno destacar que a manutenção do número de 
processos solucionados aquém do número de processos recebidos 
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acarreta o consistente aumento do resíduo processual no segundo 
grau de jurisdição, em que constam 10.113 processos pendentes de 
solução – 4º maior resíduo entre Tribunais de mesmo porte em 2019. 
b) Prazo Médio: No tocante ao prazo médio de tramitação processual 
no segundo grau de jurisdição, em que pese o elastecimento do 
interstício entre a autuação e a baixa dos recursos, de 178,6 dias em 
2017 para 217,9 dias em 2018, os resultados do TRT12 mantiveram-
se abaixo da média dos Tribunais de mesmo porte, de 284,3 dias no 
período, correspondendo ao 3º menor prazo médio entre os Tribunais 
de mesmo porte. Os dados preliminares de janeiro a julho de 2019 
não alteram referida conclusão, na medida em que, apesar do 
aumento do prazo médio para 222,3 dias, o tempo de tramitação 
processual ainda se mantém abaixo da média dos Tribunais de 
mesmo porte. Ao se examinar o motivo para o elastecimento no prazo 
médio total do segundo grau de jurisdição, em levantamento 
preliminar realizado durante o período correicional para verificação 
das ocorrências com maior tempo de tramitação, apurou-se 
representativo número de processos em que houve inconsistências 
nas informações lançadas no sistema legado “SAP2n” e no sistema 
“PJe” (em remessas anteriores a 2017), uma vez que não registrada a 
baixa de Recursos Ordinários e Agravos de Petição no Tribunal 
quando remetidos os processos à Corte superior em grau recursal, 
mas tão somente quando do retorno do processo ao Tribunal – fato 
que repercutiu no elastecimento do prazo médio no segundo grau. 
Questionado acerca das medidas implementadas para a solução da 
aludida inconsistência de dados, esclareceu o TRT12 que a partir do 
ano de 2017 foram promovidas ações de orientação aos usuários 
quanto ao correto lançamento de dados nos referidos sistemas, com 
vistas à fidedignidade dos dados das remessas mais recentes. A 
respeito das etapas processuais, oportuno registrar os bons 
resultados do TRT12 quanto ao período transcorrido entre a 
distribuição dos autos e a restituição com visto do Relator, de 46,1 
dias em 2019 - resultado significativamente menor do que a média 
observada nos Tribunais de mesmo porte, correspondente ao menor 
prazo médio do País. Item 4.3. PRAZO TOTAL DE DURAÇÃO DO 
PROCESSO. O prazo médio total de duração do processo, do 
ajuizamento da ação até o arquivamento definitivo, aumentou de 
590,1 dias em 2017 para 711,9 dias em 2018, mantendo-se, contudo, 
abaixo da média dos Tribunais de médio porte, de 923 dias no 
período. Diante dos dados preliminares de janeiro a julho de 2019, 
observa-se o prazo médio total de 785,7 dias - resultado que, apesar 
da tendência de elastecimento, ainda se mantém abaixo da média dos 
Tribunais de mesmo porte. Item 5. CONCILIAÇÃO. O TRT12 
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apresentou taxa média de conciliação líquida acima da média dos 
Tribunais de médio porte e do País nos anos de 2017, 2018 e 2019 - 
até o mês de julho. O percentual foi de 52,4% em 2017, 48,5% em 
2018 e 42,3% no período de janeiro a julho de 2019. No ano de 2017, 
das 60 VTs do TRT12, 35 apresentaram índice superior ao nacional. 
Em 2018 e 2019 - até o mês de julho -, 38 VTs estiveram acima da 
média nacional. Nesse contexto, o significativo índice de conciliação 
alcançado pelo Tribunal nos últimos anos e as recentes medidas 
adotadas, tais como criação de novos CEJUSCs e capacitação dos 
servidores a eles vinculados, bem como o engajamento nas semanas 
de conciliação promovidas pelo CNJ e pelo CSJT, com o objetivo de 
buscar a solução dos conflitos por meio de métodos consensuais, 
demonstram o efetivo compromisso do TRT12 em desenvolver a 
cultura conciliatória e consolidar a política judiciária de tratamento 
adequado das disputas de interesse. No que tange à composição do 
NUPEMEC, nos termos do artigo 1º, cabeça, da Portaria PRESI n.º 
283/2016, o órgão deve ser integrado por magistrados e servidores 
ativos. No entanto, durante a Correição Ordinária, verificou-se que 
atualmente apenas o Juiz Auxiliar da Presidência foi designado para 
atuar como coordenador do NUPEMEC, sem que se tenha procedido 
qualquer outra designação de magistrado ou servidor para o compor. 
Nos termos do artigo 5º, cabeça, da Resolução n.º 174/2016 do CSJT 
e da própria norma interna do TRT12, o NUPEMEC deve apresentar 
composição plural, visto tratar-se de órgão incumbido de planejar e 
aperfeiçoar a Política conciliatória adotada pelo Tribunal, demandando 
a participação representativa dos setores que, de alguma forma, 
estejam envolvidos na construção e implementação dos métodos 
consensuais para a solução das disputas. Detectou-se, ainda, que a 
coordenação do CEJUSC de segundo grau de jurisdição é exercida 
pelo Juiz Auxiliar da Presidência. Ademais, nos termos do artigo 3º, 
cabeça, da Portaria SEAP n.º 28/2018, os coordenadores dos 
CEJUSCs de primeiro grau de jurisdição são escolhidos pelos Juízes 
do respectivo Foro, que devem definir a forma de escolha e a 
possibilidade de recondução. Denota-se, assim, a ausência de 
critérios objetivos para a escolha dos coordenadores dos CEJUSCs e 
de seus supervisores. Nesse contexto, faz-se necessária a definição 
de tais critérios, nos termos do artigo 7º, cabeça, da Resolução n.º 
174/2016 do CSJT, assegurando-se a transparência do processo de 
escolha e permitindo aos magistrados postulantes ao cargo o 
conhecimento dos requisitos a serem preenchidos. Já no que se 
refere à forma de submissão dos processos aos CEJUSCs, observou-
se que, em regra, os feitos são encaminhados com o devido registro 
da remessa nos autos. No entanto, apurou-se que, excepcionalmente, 
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o encaminhamento realizado por algumas unidades jurisdicionais se 
dá sem qualquer registro, deixando à margem dos autos a 
comprovação dos trâmites da rotina empregada, bem como a 
consignação da anuência da unidade jurisdicional a que se encontra 
vinculado o feito. Assim, o registro nos autos, por certidão ou 
despacho, é medida necessária a atestar a observância do devido 
processo legal, além de acarretar maior transparência e segurança 
jurídica. Ademais, constatou-se que alguns CEJUSCs utilizam 
recursos tecnológicos para realizar as tratativas tendentes à 
celebração do acordo, inclusive com a possibilidade de que seja 
efetivamente homologado por esse meio. Conquanto não se possa 
desprezar a quantidade de meios tecnológicos disponíveis para 
contactar as partes, não se pode relegar a formalidade ínsita aos atos 
processuais, indispensável à segurança e estabilidade das relações 
jurídicas, particularmente o ato que põe termo ao litígio. Assim, o 
termo de conciliação lavrado na ausência de qualquer das partes e de 
seus advogados, e homologado sem a assinatura de pelo menos um 
deles, pode ensejar futuros questionamentos, comprometendo o 
intuito de resolver o litígio de forma célere e definitiva. Oportuno, 
ainda, que se busque definir procedimento com a finalidade de que a 
manifestação de vontade da parte não presente fisicamente à 
audiência ocorra diretamente no sistema PJe. Por derradeiro, apurou-
se que no âmbito do TRT12 não há óbice para que sejam designadas 
audiências no CEJUSC que envolvam reclamações trabalhistas 
propostas mediante uso do jus postulandi. Nessas hipóteses, as 
audiências são realizadas efetivamente sem a presença de advogado 
do autor. Frise-se, por oportuno, que o instituto do jus postulandi, 
previsto no artigo 791 da Consolidação das Leis do Trabalho e 
calcado no princípio do livre acesso à Justiça, insculpido no artigo 5º, 
XXXV, da Constituição da República, visa assegurar à parte que não 
tenha condições de arcar com as despesas decorrentes da 
contratação de advogado o pleno acesso à Justiça do Trabalho - 
ainda que, em princípio, esteja desamparada de defesa técnica. 
Cumpre registrar, no entanto, que, nos termos do artigo 6º, § 1º, da 
Resolução n.º 174/2016 do CSJT, nas audiências realizadas no 
âmbito do CEJUSC a presença do advogado do reclamante é 
indispensável, fato que obstaculiza a realização de audiências que 
envolvam reclamações trabalhistas ajuizadas com uso do jus 
postulandi nos centros de conciliação. Item 6. EFETIVIDADE DA 
EXECUÇÃO. A partir de informações colhidas no curso da Correição 
Ordinária, constatou-se que a Portaria SEAP n.º 210/2019 do TRT12, 
por meio da qual se regulamentou a atuação do Núcleo de Pesquisa 
Patrimonial, encontra-se integralmente em conformidade com a 
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Resolução n.º 138/2014 do CSJT. Segundo noticiado, a referida 
unidade é coordenada por Juiz do Trabalho, que acumula suas 
atividades com a jurisdição em Vara do Trabalho – cumulação 
devidamente autorizada pelo Tribunal Pleno por meio da Resolução 
Administrativa n.º 10/2017 do TRT12, restando atendido o disposto no 
artigo 9º, § 2º, da Resolução n.º 138/2014 do CSJT. Integram, ainda, 
o Núcleo de Pesquisa Patrimonial, 3 servidores que atuam com 
dedicação exclusiva às pesquisas e 1 servidor que acumula suas 
funções com outras atividades. Verificou-se que o espaço físico 
destinado à realização das pesquisas se revela adequado. Conforme 
noticiado, houve elaboração de manual sobre as técnicas de uso dos 
sistemas de pesquisa, devidamente disponibilizado na página da 
intranet do Tribunal Regional, além de disponibilização de 
informações acerca dos devedores com pesquisas patrimoniais já 
realizadas ou em curso. Foi informado, ainda, que há, atualmente, 34 
pesquisas em curso e 57 processos aguardando disponibilidade para 
início das atividades. Faz-se necessária, portanto, a realização de 
estudo a fim de identificar possíveis melhorias no Núcleo de Pesquisa 
Patrimonial, notadamente no que se refere ao número e à qualificação 
de servidores, à promoção de cursos, ministrados com a colaboração 
da EJUD 12, voltados ao conhecimento e aprimoramento do uso 
seguro das ferramentas de pesquisa, à celebração de novos 
convênios voltados à pesquisa patrimonial e à racionalização de 
procedimentos que objetivem a efetividade da execução, estimulando 
a disseminação do conhecimento para os magistrados e servidores 
lotados nas Varas do Trabalho. Tais medidas são imprescindíveis na 
busca da otimização das execuções na seara da 12ª Região, 
importando, em médio prazo, em impacto nos índices de execuções 
encerradas, resíduo de execuções e prazo médio das execuções. 
Destaque-se, como modelo passível de replicação na 12ª Região, a 
exitosa experiência observada durante a Correição Ordinária realizada 
no TRT da 15ª Região, por meio da qual os Oficiais de Justiça foram 
habilitados a utilizar as ferramentas de pesquisa patrimonial em apoio 
às Varas do Trabalho. Digno de destaque o projeto desenvolvido pelo 
Núcleo de Pesquisa Patrimonial, intitulado “Pesquisa Patrimonial 
Simplificada”, destinado a realização, em conjunto com o Setor de 
Execuções – SECAJ, de consulta e busca de informações por meio de 
ferramentas básicas - BACENJUD, CAGED, CCS, INFOJUD–DOI, 
JUCESC e RENAJUD –, a fim de reduzir o montante de execuções 
em arquivo provisório na Região. Após a pesquisa básica no Setor de 
Execuções, o Núcleo de Pesquisa Patrimonial procede ao exame 
técnico dos resultados e encaminha o processo para pesquisa 
avançada em caso de indícios de ocultação patrimonial, ao Juízo de 



 
 
 
ATA ADMINISTRATIVA Nº 10/2019                                                                                    FL. 25 
 
 

origem para liberação de eventuais valores bloqueados ou ao Juízo 
de origem para inclusão da execução nos convênios SERASAJUD e 
PROTESTOJUD no caso de pesquisa negativa. No que tange à 
reunião de execuções, constatou-se que, conquanto adotada a prática 
no âmbito do TRT12, não há normatização interna acerca da 
padronização dos procedimentos para instauração de Plano Especial 
de Pagamento Trabalhista – PEPT e de Regime Especial de 
Execução Forçada – REEF. Num tal contexto, revela-se necessária a 
expedição de ato normativo regulamentando integralmente a 
padronização dos referidos procedimentos, em conformidade com o 
Provimento n.º 1/2018 da CGJT. Tais medidas são imprescindíveis na 
busca da otimização das execuções na seara da 12ª Região, 
importando, em médio prazo, em impacto nos índices de execuções. 
Item 7. RESPONSABILIDADE INSTITUCIONAL. No tocante à 
admissibilidade de Recursos de Revista, apurou-se que em 2018, 
quando recebidos 12.024 e despachados 11.179 recursos, havia no 
TRT12 um resíduo de 2.094 Recursos de Revista pendentes de 
admissibilidade. De janeiro a outubro de 2019, o número de Recursos 
de Revista despachados passou a superar o número de recursos 
recebidos, motivo pelo qual o resíduo diminuiu para 1.729 recursos – 
resultado inferior à média observada em Tribunais de médio porte, de 
3.483 recursos pendentes de admissibilidade no período. Durante o 
período da presente Correição Ordinária, ao se detalhar o resíduo de 
Recursos de Revista no Tribunal, apurou-se, mediante consulta 
processual, que 656 recursos aguardam exaurimento da tramitação 
processual nas Turmas de julgamento, 180 recursos foram admitidos 
em parte e há prazo em curso para eventual interposição de Agravo 
de Instrumento e 570 recursos referem-se a processos sobrestados, 
resultando apenas em 323 recursos aptos à decisão de 
admissibilidade pela Presidência. Quando questionado acerca das 
medidas administrativas relacionadas ao Serviço de Recursos de 
Revista, unidade vinculada à Presidência e responsável pela 
admissibilidade recursal, esclareceu o Tribunal que o número de 
servidores lotados no setor foi reduzido de 17 em 2017 para 14 no 
ano de 2018 e, em 2019, para 12 servidores. Por outro lado, em razão 
do substancial aumento de Recursos de Revista recebidos, o Tribunal 
organizou regime de força-tarefa para auxílio ao Serviço de Recursos 
de Revista, composto por 4 servidores no período de maio a outubro 
de 2019. Em relação ao prazo médio para a admissibilidade de 
Recursos de Revista, constatou-se que os dados extraídos do sistema 
e-Gestão – 7 dias em 2018 e 5,3 dias em 2019 - apresentam-se 
inconsistentes, porquanto substancialmente inferiores à média 
observada nos Tribunais de mesmo porte e incompatíveis com o 
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resíduo havido no período. Ao se apurar o motivo para tal 
inconsistência, informou o Tribunal que adota como rotina de 
movimentação processual no sistema PJe a remessa dos processos 
das Turmas sem a imediata informação de conclusão dos autos à 
Presidência, lançando-a apenas quando encaminhado o processo ao 
servidor responsável pela elaboração da minuta da decisão de 
admissibilidade. Dessa forma, uma vez que o prazo médio para o 
juízo de admissibilidade de Recursos de Revista é contado da 
conclusão ao magistrado até a efetiva decisão, o lapso de tempo em 
que os recursos aguardam o exame de admissibilidade não é 
integralmente computado no respectivo prazo médio - circunstância 
que justifica as distorções nos resultados extraídos do sistema e-
Gestão. Quanto ao exame qualitativo do juízo de admissibilidade de 
Recursos de Revista, tem-se que, dos 11.179 recursos despachados 
em 2018 pelo TRT12, 1.811 foram admitidos, ainda que parcialmente 
- o que corresponde a uma taxa de admissibilidade de 16,2%, bem 
superior à média nacional, de 9,5%. Ademais, a taxa de provimento 
dos Recursos de Revista pelo TST em 2018 foi de 50,4%, inferior à 
média nacional, de 65,7%. A constatação da elevada taxa de 
admissibilidade de Recursos de Revista, associada à reduzida taxa de 
reforma de Recursos de Revista pelo TST, sugere a necessidade de 
revisão dos critérios adotados no juízo de admissibilidade recursal, no 
sentido de se restringir o trânsito de Recursos de Revista que não 
evidenciem condições de conhecimento pela Corte superior. Referida 
constatação é corroborada pela reduzida taxa de reforma dos Agravos 
de Instrumento julgados pelo TST, de 5,5%, abaixo da média 
nacional, de 9% no período. Saliente-se que os dados de 2019 não 
alteram referidas conclusões, na medida em que mantida a elevada 
taxa de admissibilidade recursal no TRT12, bem assim a baixa taxa 
de reforma de Recursos de Revista e de Agravos de Instrumento pelo 
TST. Item 8. PRECATÓRIOS E REQUISIÇÕES DE PEQUENO 
VALOR. A partir dos dados levantados junto ao TRT12, verificou-se 
que havia 1.615 precatórios pendentes de pagamento em 31 de julho 
de 2019, sendo 55 precatórios vinculados à União, 84 ao Estado de 
Santa Catariana e 1.476 aos entes municipais. Encontram-se 
vinculados ao regime especial de pagamento de precatórios e 
apresentam dívidas junto ao Tribunal Regional 42 entes públicos, que 
possuem 1.329 precatórios a pagar. De outro lado, 57 entes públicos 
se mantiveram vinculados ao regime comum e apresentam 286 
precatórios pendentes de pagamento. Frise-se que os seguintes entes 
públicos apresentam as maiores dívidas junto ao TRT12: 1º) Município 
de Tubarão; 2º) Município de Araranguá; 3º) Município de 
Florianópolis; 4º) Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos; e 5º) 



 
 
 
ATA ADMINISTRATIVA Nº 10/2019                                                                                    FL. 27 
 
 

Município de Imbituba. Em relação aos entes públicos que se 
encontram vinculados ao regime especial de pagamento dos 
precatórios, constatou-se que não há Convênio entre o TRT12 e o 
TJSC para rateio dos valores destinados à quitação de precatórios. 
Detectou-se, ainda, a possibilidade de adoção de rotina permanente 
de controle dos planos de pagamento, dos valores depositados 
mensalmente pelos entes públicos e dos repasses feitos pelo Tribunal 
de Justiça ao TRT12, a partir da consulta às listagens de ordem 
cronológica disponibilizadas no sítio do TJSC na internet e por meio 
do processo de controle formado no âmbito do TJSC para cada ente 
devedor, ao qual o TRT12 tem acesso, o que lhe permite verificar o 
cálculo da receita corrente líquida, os depósitos efetuados e a 
distribuição de valores aos respectivos Tribunais. Ademais, apurou-se 
que não são realizadas reuniões periódicas do Comitê Gestor de 
Contas Especiais a que alude o artigo 8º, cabeça, da Resolução n.º 
115/2010 do CNJ. Conquanto seja incumbência dos Tribunais de 
Justiça a administração exclusiva dos recursos encaminhados pelos 
entes públicos vinculados ao regime especial, conforme expressa 
previsão constitucional, mostra-se imprescindível que o TRT12 avalie, 
em conjunto com o Tribunal de Justiça, a possibilidade de celebração 
de Convênio visando à definição de critérios para rateio dos valores 
destinados à quitação de precatórios, consagrando mecanismos que 
visem ao efetivo funcionamento do Comitê Gestor de Contas 
Especiais, bem como adote procedimento que permita monitorar de 
forma permanente a regularidade dos pagamentos efetuados pelos 
devedores e dos repasses a cargo do Tribunal de Justiça, para que 
tenha meios próprios de acompanhar a situação de cada um dos 
entes públicos que apresenta precatório a pagar junto ao Tribunal 
Regional. Durante o período correicional, apurou-se que os editais 
que definem os procedimentos de conciliação e pagamento de 
precatórios por meio de acordos diretos não são publicados pelo 
Tribunal de Justiça ou pelo Tribunal responsável pelo precatório, mas 
sim pelo próprio ente público devedor, o que obsta que a sistemática 
de pagamento seja utilizada de forma ampla. A publicação dos editais 
que visam acordos diretos deve ser realizada pelo próprio Tribunal 
Regional do Trabalho, em conjunto com ou separadamente dos 
demais Tribunais integrantes do Comitê Gestor, conforme definido 
pelo Comitê Gestor das Contas Especiais. Ademais, a habilitação dos 
credores que tenham interesse em aderir ao acordo também deve ser 
decidida pelos Tribunais, em momento anterior à realização dos atos 
tendentes à homologação do acordo direto. Nesse contexto, devem-
se aprimorar as rotinas que visam o pagamento por meio de acordo 
direto, bem como incentivar os entes devedores a utilizar tal modo de 
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quitação de precatórios. No que se refere à transparência dos dados 
envolvendo os precatórios e as RPVs, constatou-se que os relatórios 
com informações relacionadas aos precatórios, conquanto 
corretamente não tragam o nome do credor, disponibilizam o número 
do precatório e do processo de origem, sendo que a partir desses 
dados é possível consultar o andamento processual e ter acesso ao 
nome dos beneficiários. A identificação nominal expõe os credores, 
colocando em risco o seu direito à intimidade, assegurado no artigo 
5º, X, da Constituição da República. Nesse sentido, faz-se necessário 
que sejam criados mecanismos que obstem o acesso do público em 
geral ao nome dos beneficiários a partir das demais informações 
disponibilizadas. Apurou-se, ainda, que o Tribunal não publica as 
seguintes informações: a) dados estatísticos relacionados às RPVs, o 
que inclusive já foi objeto de recomendação na Correição Ordinária 
anterior; b) atos de composição do Comitê Gestor das Contas 
Especiais; c) relação dos entes públicos inadimplentes; d) plano anual 
de pagamento; e e) valores dos aportes mensais realizados pelos 
entes devedores, o que dificulta o acompanhamento da regularidade 
dos repasses pelos jurisdicionados. Deve-se registrar, por derradeiro, 
que o TRT12 não mantém base de dados estatísticos relacionados às 
RPVs estaduais e municipais, alegando inexistir qualquer tipo de 
controle em relação a elas. Ademais, verificou-se que a Corregedoria 
Regional não exerce atividade fiscalizatória em relação à rotina 
adotada pelas VTs para a expedição e cumprimento das RPVs 
estaduais e municipais, conforme já detectado na Correição Ordinária 
anterior. Nesse contexto, faz-se necessário desenvolver mecanismos 
de efetivo controle, inclusive quanto ao registro da expedição e 
cumprimento das RPVs no sistema GPREC, que se encontra em fase 
de homologação no Tribunal, medida imprescindível para que sejam 
obtidos dados estatísticos, inclusive por meio do sistema e-Gestão, 
bem como para que se aprimorem os procedimentos adotados, além 
de permitir efetiva fiscalização das rotinas empregadas pelos diversos 
órgãos jurisdicionais de primeira instância responsáveis pela 
expedição e cumprimento das RPVs estaduais e municipais. Item 9. 
CORREGEDORIA REGIONAL. No tocante à atuação da Corregedoria 
Regional, insta salientar, em primeiro lugar, que os processos de sua 
competência tramitam em autos eletrônicos, fora, porém, do PJe-JT. 
O exame de atas de Correições realizadas em determinada Vara do 
Trabalho da 12ª Região permitiu constatar a adoção de 
procedimentos internos que vêm se perpetuando ao longo dos anos, 
aparentemente contrários aos princípios da eficiência e da 
transparência, em prejuízo à plena outorga da prestação jurisdicional. 
Cuida-se, em síntese, das seguintes condutas apuradas durante 
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Correições Ordinárias realizadas em julho de 2017, outubro de 2018 e 
abril de 2019 e por ocasião de Correição Extraordinária, em abril de 
2018: (a) designação de audiências de “mero encerramento” nos 
casos em que os autos encontravam-se aptos à finalização da 
instrução por simples despacho. No particular, por exemplo, a 
Corregedoria Regional apurou, em processo submetido ao rito 
sumaríssimo, atraso de 4 meses entre o efetivo encerramento da 
instrução e a realização de audiência “de mero encerramento”; (b) 
manutenção de processos “à margem” da pauta de encerramento, ou 
seja, após finda a instrução, o Juiz titular da referida unidade 
judiciária, em vários casos, abriu prazo às partes para franquear a 
possibilidade de eventual acordo. Em um dos processos identificados, 
após decorrido o prazo assinalado, ‘o magistrado determinou que se 
aguardasse mais 10 dias e no silêncio intimá-las novamente para 
declararem o que entenderem de direito’; (c) manter processos na 
tarefa “concluso ao magistrado”, sem imediata identificação, no PJe, 
do Juiz que prolatará a sentença, obstando, assim, o início da 
contagem dos prazos legais e administrativos para proferir decisões, 
além de inviabilizar eventual apuração de responsabilidades. 
Sobreleva notar que tais condutas já haviam sido detectadas na última 
Correição Ordinária realizada no TRT12, em novembro de 2017. Na 
ocasião, o Exmo. Ministro Corregedor-Geral expediu recomendação à 
Corregedoria Regional no seguinte sentido: ‘considerando-se a prática 
adotada por algumas varas do trabalho de deixar processos fora de 
pauta na fase de instrução e, ainda, de não efetuarem a imediata 
conclusão para a prolação de sentença daqueles processos cuja 
instrução esteja encerrada, recomenda-se o controle permanente do 
quantitativo de processos aguardando o encerramento da instrução a 
fim de se reduzir o prazo médio entre a realização da 1ª audiência e o 
encerramento da instrução”. Consoante informado, a Corregedoria 
Regional vem atuando perante a primeira instância, “alertando os 
magistrados para o disposto no § 2º do art. 41 e § 3º do art. 60, 
ambos do Provimento CR n.º 01/2017”. A propósito, estabelece o § 1º 
do artigo 41 do Provimento CR n.º 1/2017 que, “encerrada a instrução, 
o processo será imediatamente concluso ao magistrado para prolatar 
sentença, sendo vedada a permanência do processo na tarefa 
‘Concluso ao magistrado’ sem a identificação do juiz no sistema”. O § 
2º do mesmo dispositivo, a seu turno, dispõe que “a não observância 
do disposto no parágrafo anterior é passível de instauração de 
procedimento administrativo disciplinar”. Registre-se, ainda, que, em 
16/10/2019, o Exmo. Corregedor Regional, ao proceder ao 
acompanhamento das recomendações expedidas à referida Vara do 
Trabalho, assentou que a conduta reiterada de designação de 
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audiências de mero encerramento em datas distantes do efetivo 
desfecho da instrução também não se justifica sob a perspectiva de 
eventual indisponibilidade de pauta em data anterior, haja vista o atual 
calendário de pautas livres na referida unidade judiciária. Concluiu 
Sua Exa. que “não há um compromisso na inclusão em pauta breve, 
mas uma necessidade na adequação da quantidade de processos 
que serão conclusos para sentença, de modo que o Magistrado tenha 
sempre prazos baixíssimos (...)”. Na oportunidade, o Exmo. 
Corregedor Regional determinou que, “doravante, todos os processos 
aptos ao encerramento, que não seja possível a conclusão por 
despacho, sejam incluídos em pauta de encerramento não superior a 
15 dias”. Pondere-se, outrossim, que até o momento não houve 
instauração de procedimento prévio para apuração de eventual 
infração disciplinar decorrente das condutas descritas. Do quanto 
exposto, a despeito do monitoramento constante da Corregedoria 
Regional sobre a unidade judiciária em questão – de que são prova os 
registros consignados nas atas das Correições realizadas no último 
biênio, inclusive uma extraordinária, e o efetivo acompanhamento do 
cumprimento, ou não, das reiteradas recomendações expedidas –, é 
forçoso reconhecer a subsistência de procedimentos não condizentes, 
ao menos em tese, com os princípios norteadores da Administração 
Pública, já referidos, tampouco com os deveres de diligência e 
dedicação inerentes à atividade judicante. Não é ocioso lembrar, 
nesta quadra, dentre outros preceitos de mesma envergadura, a 
dicção do artigo 20 do Código de Ética da Magistratura, segundo o 
qual “cumpre ao magistrado velar para que os atos processuais se 
celebrem com a máxima pontualidade e para que os processos a seu 
cargo sejam solucionados em um prazo razoável, reprimindo toda e 
qualquer iniciativa dilatória ou atentatória à boa-fé processual”. Num 
tal contexto, o fato de as sucessivas recomendações exaradas pelo 
Exmo. Corregedor Regional ainda não terem alcançado o êxito 
esperado sugere a necessidade de apuração de eventual 
descumprimento dos deveres insculpidos no artigo 35, II e III, da Lei 
Orgânica da Magistratura. Não se pode relegar, ainda, que as práticas 
usualmente adotadas na referida Vara do Trabalho parecem ir de 
encontro à literalidade de dispositivo do Provimento n.º 01/2017 da 
própria Corregedoria Regional, que prevê, inclusive, a possibilidade 
de instauração do competente processo administrativo disciplinar, em 
caso de seu descumprimento. Anote-se que, segundo informado pela 
Corregedoria Regional, a conduta de designação de audiências de 
“mero encerramento”, em prazos excessivamente alongados, vem 
sendo igualmente observada em outras 5 unidades judiciárias, em 
menor proporção – situação que desafia providências imediatas para 
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a sua pronta retificação. O exame, por amostragem, de atas de 
Correições Ordinárias realizadas pela Corregedoria Regional permitiu 
constatar que, nos últimos 18 meses, a primeira instância da 12ª 
Região, especialmente determinadas Varas do Trabalho, têm 
experimentado um aumento significativo no número de novas ações 
ajuizadas por entidades coletivas de representação sindical. Em 
alguns casos, constatou-se o desmembramento de ações individuais 
de cobrança de contribuição sindical em pelo menos duas ações para 
cada empresa reclamada, como, por exemplo: ajuizamento de uma 
ação para cobrar a contribuição sindical relativa aos anos de 2013, 
2014 e 2015 e uma outra ação para efetuar a cobrança em relação 
aos anos de 2016 e 2017, e, ainda, mais uma ação, decorrente de 
determinação, de ofício, pela magistrada responsável, ao encargo da 
Secretaria, para cobrança da contribuição relativa ao ano de 2013 – 
Processos identificados no tópico 9.8 da parte descritiva da presente 
ata. Noticiaram-se, ainda, casos de duplicidade no protocolo de ações 
de notificação, sem que o magistrado acatasse as arguições de 
litispendência. Da mesma forma, em relação ao ajuizamento de uma 
centena de ações individuais por entidade sindical, na condição de 
substituto processual, versando o mesmo pedido e causa de pedir, 
nas quais o requerimento formulado pela empresa reclamada – de 
reunião das ações, em face de conexão – só foi deferido em sede de 
Mandado de Segurança, após a negativa do Juízo de primeiro grau, 
no processo de origem. Houve, outrossim, em determinada unidade 
judiciária, a protocolização de uma centena de Habeas Data com a 
finalidade de requisitar informações ao então Ministério do Trabalho e 
Emprego. A análise de mais uma ata de Correição Ordinária, referente 
a junho de 2019, permitiu constatar o relato acerca do ‘tumulto 
desnecessário na pauta e nos atos de Secretaria’ decorrente de tais 
fatos, além de recomendação do Exmo. Corregedor Regional, no 
sentido de que atentem os magistrados  ‘quanto à obrigatoriedade de 
conexão prevista no CPC, o que contribui para liberação de pauta e 
otimização de atos de Secretaria’. Em tais circunstâncias, merece 
destaque a atuação da Corregedoria Regional, com vistas a exortar os 
magistrados para a observância dos procedimentos relativos à 
reunião de ações, por conexão ou continência, nos casos previstos 
em lei. Impõe-se observar, ainda, o escopo do novel instituto da 
cooperação jurisdicional consagrado no Código de Processo Civil de 
2015, aplicável a magistrados e servidores, mediante, inclusive, a 
reunião de processos, nos termos dos artigos 67, 68 e 69, II, do 
aludido diploma legal. O exame de procedimento prévio para 
apuração da conduta de Juiz titular de Vara do Trabalho da 12ª 
Região, ainda em curso na Corregedoria Regional, permitiu à CGJT 
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tomar conhecimento acerca da distribuição de ações ordinárias à 
unidade judiciária de atuação do referido magistrado, por conexão, em 
hipóteses em que efetivamente não se justificava a reunião de 
processos. Em face de tal constatação, durante Correição Ordinária, o 
Exmo. Corregedor Regional expediu recomendação a fim de que 
fossem suspensos os processos distribuídos por conexão, bem como 
no sentido de que o Juízo se abstivesse de reconhecer dependência 
ou conexão em ações novas, no caso detectado. Não obstante, 
consoante se depreende de decisão proferida pelo Exmo. Corregedor 
Regional nos autos do aludido PROAD, a despeito de reconhecer o 
equívoco no procedimento de reunião de ações, o magistrado em 
questão não atendeu à recomendação relativa à suspensão dos 
processos distribuídos por conexão. Em verdade, todos os feitos 
nessas condições seguiram seu trâmite normal, até a prolação de 
sentença. Ademais, constatou a Corregedoria Regional que, em 
virtude do equívoco na distribuição, por conexão, foram direcionados 
ao magistrado “quase 600 (seiscentos) processos idênticos, sendo 
que em sua imensa maioria (596) foram realizados acordos, o que, 
além de repercutir nos índices do IGEST, certamente gerou prejuízo 
aos colegas das demais Varas do Trabalho da Capital (...).” Os 
últimos andamentos do PROAD dão conta de que o próprio 
magistrado propôs a compensação das ações recebidas 
indevidamente, razão pela qual o Exmo. Corregedor Regional, em 8 
de outubro de 2019, determinou a imediata distribuição de 600 
processos à Vara do Trabalho. De tudo o quanto exposto, em face da 
gravidade dos fatos narrados no PROAD sob análise, muito embora 
compensados os processos equivocadamente distribuídos, afigura-se 
recomendável o prosseguimento do PROAD em curso, mediante o 
efetivo acompanhamento da unidade judiciária, a critério da 
Corregedoria Regional, bem como a adoção das providências 
cabíveis, caso apurada eventual infração disciplinar. No que toca ao 
acervo de processos em atraso, na primeira instância, apurou-se, em 
31/10/2019, o saldo global de 110 processos conclusos para prolação 
de sentença após o prazo previsto no artigo 226, III, do CPC, 
distribuídos entre 3 magistrados. Contabilizaram-se, ainda, na data de 
referência, 80 Embargos de Declaração conclusos, com prazo 
vencido. Cumpre registrar, igualmente, que, em 4 de novembro de 
2019, havia 891 processos distribuídos até 2016 sem prolação de 
sentença de conhecimento. Num tal contexto, resulta imprescindível 
que a primeira instância mantenha firme o propósito de aperfeiçoar a 
celeridade na entrega da prestação jurisdicional – o que decerto inclui 
o julgamento dos Embargos de Declaração pendentes –, sem 
descurar da qualidade dos pronunciamentos judiciais. Quanto à 
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autorização para fixar residência fora da sede da jurisdição, a 
Resolução Administrativa n.º 146/2007 do TRT12, a despeito de 
reportar-se à assiduidade do magistrado como requisito indispensável 
para a excepcional concessão de prerrogativa dessa natureza, não 
contempla o pressuposto erigido no artigo 19, II, da Consolidação dos 
Provimentos da CGJT. Com efeito, não há determinação, no referido 
normativo interno, no sentido de condicionar a autorização à 
satisfação do critério objetivo concernente à permanência do Juiz na   
Vara do Trabalho, “à disposição das partes e advogados ou 
realizando audiências por, pelo menos, três dias úteis na semana”. 
Destaca-se, ainda, que o referido normativo interno não prevê a 
revisão periódica das autorizações vigentes. A esse respeito, importa 
destacar que, em ata da última Correição Ordinária realizada no 
TRT12, em novembro de 2017, o Exmo. Ministro Corregedor-Geral 
expediu recomendação à Corregedoria Regional, no sentido de que 
“seja periodicamente fiscalizado o atendimento dos requisitos do 
artigo 2º da Resolução Administrativa nº 146/2007 pelos magistrados 
que têm autorização para residirem fora da sede da jurisdição”. 
Questionada a respeito, contudo, a Corregedoria Regional informou 
que, de fato, não há revisão periódica das autorizações concedidas 
para magistrados fixarem residência fora da sede da jurisdição. 
Noticiou-se, ainda, que se encontram em estudo, em parceria com a 
Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação, meios de 
promover o acompanhamento dos magistrados nessa situação. Na 
prática, segundo apurado no curso da Correição Ordinária, uma vez 
deferida a autorização pela Presidência do Tribunal, somente há 
acompanhamento dos magistrados pela Corregedoria Regional caso 
sejam detectados processos em situação de “atraso reiterado” na 
prolação de sentenças. Tanto isso é verdade que em ambos os 
Processos Administrativos examinados por amostragem, relativos a 
junho de 2015 e janeiro de 2014, não há qualquer indicativo de 
revisão periódica das autorizações concedidas há mais de quatro 
anos. Pondere-se, ademais, que se afigura imprescindível a 
reavaliação periódica das autorizações concedidas não só sob o 
prisma do cumprimento dos prazos legais para prolação de decisões, 
mas também à luz dos demais critérios erigidos nos incisos I, III, IV e 
V do artigo 2º da Resolução Administrativa n.º 146/2007. Por fim, 
durante o período da Correição Ordinária, apurou-se que algumas 
Varas do Trabalho, ao encaminharem processos ao CEJUSC, 
cancelam a agenda previamente definida para a realização de 
audiências e demais atos processuais. Frustrada a tentativa de 
conciliação, ao retornar à Vara do Trabalho, o feito é reincluído em 
data futura, o que acaba por postergar a realização dos atos 
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processuais, comprometendo a duração razoável do processo. Item 
10. POLÍTICAS AFIRMATIVAS. O TRT12 empreende como política 
afirmativa um conjunto de medidas implementadas no sentido da 
proteção da infância e adolescência, entre as quais se destaca a 
iniciativa de capacitação de gestores e professores da rede pública de 
ensino, a fim de que, como agentes multiplicadores, promovam a 
discussão e sensibilização quanto ao combate ao trabalho infantil e 
estímulo à aprendizagem e à promoção do trabalho seguro. Além da 
capacitação dos educadores, o projeto dirige-se aos próprios 
estudantes, mediante a realização de encontros iterativos e concursos 
de desenho e redação nas escolas, para que também os jovens 
atuem como agentes de discussão e sensibilização quanto à temática 
no seio da família e da comunidade. O projeto é merecedor de 
destaque, na medida em que, ao levar a discussão acerca dos direitos 
humanos para as salas de aula, evidencia a amplitude do 
compromisso institucional no sentido da tutela dos direitos sociais, da 
erradicação do trabalho infantil e degradante e da consequente 
promoção da cidadania. No que se refere às ações afirmativas 
internas relacionadas à promoção da igualdade, o TRT12 instituiu 
recentemente a Política Regional de Incentivo à Participação 
Institucional Feminina, por meio da Portaria PRESI n.º 210/2019. A 
partir da adoção da referida política, foram definidos como objetivos 
institucionais a distribuição equânime de gênero na ocupação de 
cargos e funções comissionadas, bem como a maior participação 
feminina em bancas de concurso e em eventos institucionais. 
Paralelamente ao estabelecimento de diretrizes institucionais acerca 
do tema, o Tribunal constituiu o Comitê de Incentivo à Participação 
Feminina, composto por membros das secretarias de Gestão de 
Pessoas, Gestão Estratégica, Comunicação Social, Coordenação de 
Saúde e Serviço de Educação Corporativa, com previsão de duas 
reuniões ordinárias anuais para planejamento e implementação de 
eventos, campanhas e capacitações relacionadas ao tema. Digna de 
registro, ainda, a recente instituição do Programa de Assistência à 
Mãe Nutriz no TRT12, tal como preconiza a Resolução n.º 238/2019 
do CSJT, a partir do qual foi implementada a redução da jornada de 
trabalho de servidoras lactantes para seis horas diárias, inclusive para 
ocupantes de cargos e funções comissionadas, até os 18 meses de 
vida da criança, sem prejuízo da remuneração. A propósito das ações 
afirmativas no sentido da promoção da diversidade, em consulta aos 
dados relativos à distribuição de gênero no TRT12, diante de um 
quadro com 44% de servidoras, observou-se 46% do total de cargos 
comissionados com ocupação feminina. Quando examinada a 
distribuição de gênero nos setores do Tribunal, verifica-se o relativo 
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equilíbrio de oportunidades, uma vez que 44% dos cargos 
comissionados nos Gabinetes de Desembargadores, 46% dos cargos 
comissionados nas Varas do Trabalho e 47% dos cargos 
comissionados da área administrativa são exercidos por mulheres. 
Dessa forma, constata-se a efetiva valorização da diversidade e 
promoção da igualdade de gênero no Tribunal, tal como preconiza a 
Resolução n.º 255/2018 do CNJ, instituidora da Política Nacional de 
Incentivo à Participação Institucional Feminina no Poder Judiciário. 
Importante destacar, ademais, a Política de Prevenção e Combate ao 
Assédio Moral no TRT12, instituída no mesmo sentido da política 
nacional homônima idealizada no âmbito do TST e do CSJT. 
Regulamentada por meio da Portaria PRESI n.º 158/2019 e 
coordenada pela Presidência do Tribunal, a Política de Prevenção e 
Combate ao Assédio Moral estabelece diretrizes para implementação 
de ações voltadas à sensibilização, conscientização e gerenciamento 
de informações e reclamações acerca do tema, além de estabelecer 
atribuições e responsabilidades dos setores diretamente envolvidos. 
No contexto da referida política já foram implementadas duas ações 
de capacitação, realizadas em agosto e outubro do ano corrente, bem 
como elaborado projeto de campanha regional de divulgação e 
conscientização quanto ao tema. Acerca da acessibilidade de pessoas 
com deficiência, em que pese a iniciativa do Tribunal de instituir 
Comissão Permanente de Acessibilidade e Inclusão, o emprego de 
recursos de acessibilidade no portal do TRT12 na internet e a 
promoção de ações educativas, ainda se observa o atendimento 
parcial à Resolução n.º 230/2016 do CNJ, porquanto não 
implementadas as adaptações em todos os edifícios que integram a 
estrutura do TRT12. A título de exemplo, cita-se a ausência de vias 
adequadas para acesso e circulação, bem como de sinalização 
sonora, visual e tátil no edifício onde funciona o Foro Trabalhista de 
Blumenau, além da pendência de adaptação de sanitários nos Foros 
trabalhistas de Itajaí e de Jaraguá do Sul. Verifica-se, assim, a 
necessidade de programação e efetivo acompanhamento de metas 
anuais pela Comissão Permanente de Acessibilidade e Inclusão, 
mormente quanto à adaptação de barreiras físicas ainda existentes 
nas instalações do Tribunal, a fim de proporcionar a devida igualdade 
de oportunidades em um ambiente de pluralidade e inclusão. Passo a 
leitura das recomendações. RECOMENDAÇÕES AO TRIBUNAL: 1. 
Considerando que a norma do Regimento Interno do TRT12 por meio 
da qual se disciplina a sustentação oral pelos advogados nas sessões 
de julgamento revela-se incompatível com o disposto no artigo 937 do 
CPC, mediante o qual se assegura ao advogado o direito à 
sustentação oral, independente de inscrição prévia – exigida tão 
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somente para o julgamento preferencial do feito -, recomenda-se a 
adequação do Regimento Interno ao disposto no CPC, em atenção 
aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa; 
2. Considerando que, em algumas Turmas, os votos dos 
Desembargadores são disponibilizados aos advogados antes do início 
da sessão e independentemente do pregão do processo – conduta 
que se revela contrária ao disposto no artigo 28 do Código de Ética da 
Magistratura Nacional, recomenda-se a imediata revisão de tal 
procedimento, a fim de que seja observada a ordem de julgamento 
prevista nos artigos 102 a 108 do Regimento Interno; 3. Considerando 
que a norma interna do Tribunal que disciplina o cadastro de peritos 
não se encontra alinhada às diretrizes traçadas na Resolução n.º 
233/2016 do CNJ, recomenda-se sua adequação às regras fixadas 
pelo CNJ e ao quanto deliberado nos autos do CSJT-AN-4903-
92.2019.5.90.0000, especialmente em relação ao critério equitativo e 
objetivo de nomeação de peritos de confiança do Juízo, observado o 
rodízio entre os peritos; 4. Considerando o teor da Resolução n.º 
221/2016 do CNJ, recomenda-se a instituição, mediante devida 
previsão regimental, do Comitê de Gestão Participativa, inclusive com 
o aproveitamento, se for o caso, de estruturas administrativas 
assemelhadas já existentes, a critério do Tribunal; 5. Considerando a 
ausência de normatização específica no âmbito do TRT12, 
recomenda-se a expedição de ato normativo regulamentando a 
padronização dos procedimentos para instauração de Plano Especial 
de Pagamento Trabalhista – PEPT e de Regime Especial de 
Execução Forçada – REEF, conforme o Provimento n.º 1/2018 da 
CGJT; 6. Considerando que o artigo 2º, I, da Resolução Administrativa 
n.º 146/2007 – a despeito de reportar-se à assiduidade como requisito 
indispensável à excepcional concessão de autorização para fixar 
residência fora da jurisdição – não contempla o pressuposto erigido no 
artigo 19, II, da Consolidação dos Provimentos da CGJT, no sentido 
de condicionar a autorização à satisfação do critério objetivo 
concernente à permanência do Juiz na Vara do Trabalho, “à 
disposição das partes e advogados ou realizando audiências por, pelo 
menos, três dias úteis na semana”, recomenda-se adequar o texto do 
referido normativo interno às disposições emanadas da Consolidação 
dos Provimentos da CGJT; e 7. Considerando que (a) a Resolução 
Administrativa n.º 146/2007 do TRT12 não prevê a revisão periódica 
das autorizações para os magistrados fixarem residência fora da 
jurisdição; (b) a reavaliação periódica das autorizações concedidas é 
imprescindível não só sob o prisma do cumprimento dos prazos legais 
para proferir decisões, mas também à luz dos demais critérios erigidos 
nos incisos I, III, IV e V do artigo 2º da Resolução Administrativa n.º 
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146/2007; e (c) tal lacuna não se coaduna com a natureza 
excepcional e precária da autorização – à luz da Resolução n.º 
37/2007 do CNJ e do artigo 19 da Consolidação dos Provimentos da 
CGJT, recomenda-se que a norma interna regulamentadora da 
matéria no âmbito do TRT12 passe a contemplar a revisão periódica 
das autorizações para os magistrados fixarem residência fora da 
jurisdição, em estrita observância aos critérios erigidos no artigo 2º, 
incisos I a V, da própria Resolução Administrativa n.º 146/2007, 
mediante subsídios fornecidos pelas unidades competentes, cujas 
informações deverão necessariamente instruir os respectivos 
processos administrativos, em homenagem ao princípio da 
transparência. RECOMENDAÇÕES À PRESIDÊNCIA: 1. 
Considerando que os dados constantes do relatório de processos 
suspeitos de inconsistências extraído do Sistema e-Gestão acarretam 
impacto na fidedignidade dos dados estatísticos, visto que indicam 
concomitância de movimentos ou sistemas para um mesmo processo; 
e considerando a detecção de inconsistências em relação às fases de 
liquidação e execução, recomenda-se que se envidem esforços no 
sentido de promover a qualificação de magistrados e de servidores 
lotados nas Varas do Trabalho, bem como nos Gabinetes de 
Desembargadores, mediante cursos e outras atividades de 
treinamento, a fim de evitar a ocorrência de lançamentos equivocados 
e inconsistências nos movimentos processuais relativos aos Sistemas 
Legado e PJe; recomenda-se, outrossim, que o Comitê Gestor 
Regional do Sistema e-Gestão se reúna mensalmente para proceder 
a criterioso exame e eficaz saneamento de eventuais dados 
equivocados, com efetivo registro e remessa das respectivas atas por 
meio do software Jira/TST, conforme estabelecido no Ato CGJT n.º 
7/2016; 2. Considerando que, não obstante o aumento do número de 
processos solucionados nos dois últimos anos, o resíduo pendente de 
julgamento no segundo grau de jurisdição apresenta consistente 
elevação, decorrente em grande medida do crescente número de 
processos recebidos no período, recomenda-se a intensificação dos 
esforços no sentido de reduzir o número de processos pendentes de 
solução no Tribunal; 3. Considerando o baixo índice de sentenças 
líquidas proferidas no âmbito da 12ª Região, recomenda-se que se 
envidem esforços no sentido de incentivar os magistrados a prolatar 
sentenças e acórdãos líquidos - inclusive mediante uso do PJe-Calc -, 
bem como de promover, na medida do possível, o fornecimento dos 
meios e ferramentas necessários ao incremento da celeridade e 
produtividade dos magistrados nos processos em fase de liquidação; 
4. Considerando que o artigo 5º, cabeça, da Resolução n.º 174/2016 
do CSJT define que o NUPEMEC deve ser composto por magistrados 
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e servidores, o que também está previsto no artigo 1º, cabeça, da 
Portaria PRESI n.º 283/2016, norma interna do Tribunal que disciplina 
a matéria, bem como o fato de que, atualmente, o órgão é composto 
tão somente pelo Juiz Auxiliar da Presidência, recomenda-se designar 
os demais componentes do órgão, que exige uma composição plural 
para o adequado desempenho de suas atribuições; 5. Considerando a 
necessidade de que sejam definidos critérios objetivos para a escolha 
dos coordenadores dos CEJUSCs e de seus supervisores, nos termos 
do artigo 7º, cabeça, da Resolução n.º 174/2016 do CSJT, bem como  
a necessidade de que o processo de escolha seja conduzido de forma 
transparente, a fim de permitir aos magistrados postulantes ter ciência 
prévia dos requisitos a serem preenchidos, recomenda-se editar 
norma interna que discipline os critérios objetivos a serem observados 
para a designação dos coordenadores e supervisores dos Centros de 
Conciliação; 6. Considerando que, em determinadas situações, os 
feitos são encaminhados aos CEJUSCs sem qualquer registro, 
deixando à margem dos autos do processo os trâmites 
comprobatórios da rotina empregada, recomenda-se orientar as 
unidades jurisdicionais para que registrem nos autos, por certidão ou 
despacho, a remessa do feito ao CEJUSC, em estrita observância ao 
princípio do devido processo legal; 7. Considerando que alguns 
CEJUSCs utilizam recursos tecnológicos para realizar as tratativas 
tendentes à celebração do acordo, inclusive com a possibilidade de 
que seja efetivamente homologado por esse meio, e considerando 
que o termo de conciliação lavrado na ausência de qualquer das 
partes e de seus advogados, e homologado sem a assinatura de pelo 
menos um deles, pode ensejar futuros questionamentos, 
comprometendo o intuito de resolver o litígio de forma célere e 
definitiva, recomenda-se (a) orientar magistrados e servidores quanto 
à necessidade de assegurar que a utilização de tais meios 
tecnológicos, quando cabível e justificada pela ausência de outros 
meios para a prática do ato, dê-se com observância das formalidades 
ínsitas aos atos processuais, indispensáveis à estabilidade das 
relações jurídicas; (b) adotar a prática de não homologar acordo sem 
manifestação formal da inequívoca vontade das partes envolvidas no 
litígio; e (c) definir procedimento com a finalidade de que a 
manifestação de vontade da parte não presente fisicamente à 
audiência ocorra diretamente no sistema PJe; 8. Considerando o 
disposto no artigo 6º, § 1º, da Resolução n.º 174/2016 do CSJT, que 
afirma a indispensabilidade da presença do advogado do reclamante 
nas audiências realizadas no âmbito do CEJUSC, bem como a 
possibilidade de se designarem audiências nos CEJUSCs do TRT12 
que envolvam reclamações trabalhistas propostas mediante o jus 
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postulandi, recomenda-se que, nessas hipóteses, as audiências sejam 
realizadas nas Varas do Trabalho, diante da impossibilidade de 
ocorrerem no âmbito dos CEJUSCs sem a presença do advogado do 
reclamante, nos termos da norma emanada do CSJT; 9. 
Considerando a possibilidade de incrementar os índices relativos à 
execução na 12ª Região, recomenda-se a realização de estudo a fim 
de identificar possíveis melhorias no Núcleo de Pesquisa Patrimonial, 
notadamente no que se refere ao número e à qualificação de 
servidores, especialmente Oficiais de Justiça, à promoção de cursos, 
ministrados com a colaboração da EJUD 12, voltados ao 
conhecimento e aprimoramento do uso seguro das ferramentas de 
pesquisa, à celebração de novos convênios voltados à pesquisa 
patrimonial e à racionalização de procedimentos que objetivem a 
efetividade da execução, estimulando a disseminação do 
conhecimento para os magistrados e servidores lotados nas Varas do 
Trabalho; 10. Considerando as inconsistências nos dados extraídos 
do Sistema e-Gestão em relação ao prazo médio para o juízo de 
admissibilidade dos Recursos de Revista, recomenda-se a adequação 
da rotina de movimentação processual no Sistema PJe, com a 
imediata conclusão dos autos à Presidência para a decisão de 
admissibilidade recursal, de modo a evitar etapas processuais não 
computadas nos resultados do Tribunal; 11. Considerando a elevada 
taxa de admissibilidade de Recurso de Revista no TRT12 nos dois 
últimos anos, associada a uma taxa de provimento de Recursos de 
Revista pelo TST relativamente baixa no período, recomenda-se a 
realização de estudos visando à revisão dos critérios adotados para a 
admissibilidade recursal, no sentido de se restringir o trânsito de 
recursos que não evidenciem condições de conhecimento pela Corte 
superior; 12. Considerando que não há Convênio firmado entre o 
TRT12 e o TJSC para rateio dos valores destinados à quitação de 
precatórios sob o regime especial, nem são realizadas reuniões 
periódicas do Comitê Gestor das Contas Especiais; e considerando 
que o TRT12 não adota rotina permanente de controle dos planos de 
pagamento, dos depósitos mensais realizados pelos entes públicos 
devedores e dos repasses a cargo do TJSC, recomenda-se (a) 
avaliar, em conjunto com o Tribunal de Justiça, a possibilidade de 
celebração de Convênio visando a definição de critérios para rateio 
dos valores destinados à quitação de precatórios; (b) definir, em 
conjunto com o Tribunal de Justiça, cronograma de reuniões 
periódicas do Comitê Gestor das Contas Especiais; e (c) adotar 
procedimento que permita monitorar de forma permanente a 
regularidade dos pagamentos efetuados pelos entes devedores, bem 
como dos repasses a cargo do TJSC, para que assim tenha meios 
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próprios de acompanhar a situação de cada ente público que 
apresenta precatório a pagar junto ao Tribunal Regional; 13. 
Considerando que os editais que definem os procedimentos de 
conciliação e pagamento de precatórios por meio de acordos diretos 
devem ser publicados pelo Tribunal de Justiça ou pelo Tribunal 
responsável pelo precatório, conforme definido pelo Comitê Gestor 
das Contas Especiais, bem como o fato de que atualmente as 
publicações são realizadas pelo próprio ente devedor, recomenda-se 
(a) publicar, em conjunto com ou separadamente dos demais 
Tribunais integrantes do Comitê Gestor, os editais que definem os 
regramentos a serem observados para o pagamento mediante acordo 
direto; (b) proceder, em momento anterior à realização dos atos 
tendentes à homologação, à habilitação dos credores interessados em 
aderir; (c) aprimorar as rotinas que visam ao pagamento por meio de 
acordo direto; e (d) incentivar os entes Públicos a utilizar tal modo de 
quitação de precatórios; 14. Considerando que o TRT12 não mantém 
base de dados estatísticos relacionados às RPVs estaduais e 
municipais, recomenda-se definir mecanismos que permitam a 
obtenção de dados estatísticos relacionados às RPVs, de modo que 
sejam acessíveis também a partir do sistema e-Gestão; 15. 
Considerando que, no sítio do Tribunal na internet, a partir do número 
do precatório e do processo de origem, dados disponíveis nos 
relatórios dos precatórios pendentes de pagamento, é possível 
consultar o andamento processual e ter acesso ao nome dos 
beneficiários; e considerando que o Tribunal não publica a relação das 
RPVs pendentes de pagamento, fato inclusive objeto de 
recomendação na ata correicional anterior, e dos entes públicos 
inadimplentes, tampouco os atos de composição do Comitê Gestor 
das Contas Especiais, o plano anual de pagamento e os valores dos 
aportes mensais realizados pelos devedores, recomenda-se (a) criar 
mecanismos que obstem o acesso do público em geral aos nomes 
dos beneficiários dos precatórios a partir dos demais dados 
disponibilizados; (b) divulgar as informações relacionadas às RPVs 
pendentes de pagamento e aos atos de composição do Comitê Gestor 
das Contas Especiais; e (c) publicar periodicamente a relação dos 
entes públicos inadimplentes, o plano anual de pagamento e os 
valores dos aportes mensais realizados pelos devedores; 16. 
Considerando a relevância de ações afirmativas relacionadas à 
valorização da diversidade e à promoção da igualdade de gênero, a 
exemplo da instituição da Política Regional de Incentivo à Participação 
Institucional Feminina e seu respectivo comitê executivo, assim como 
os bons resultados apresentados atualmente pelo TRT12 quanto ao 
tema, recomenda-se a manutenção dos esforços no sentido de 
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construir política permanente de promoção de igualdade de 
oportunidades, inclusive mediante a adoção de medidas efetivas que 
viabilizem o acesso à formação, o estímulo à participação e o 
aproveitamento dos talentos das servidoras; e 17. Considerando que, 
não obstante o desenvolvimento de ações educativas e o emprego de 
recursos de acessibilidade no portal do TRT12 na internet, constatou-
se o atendimento apenas parcial da Resolução n.º 230/2016 do CNJ 
no tocante à acessibilidade às instalações do Tribunal, recomenda-se 
a programação e o acompanhamento da execução de metas anuais 
por parte da Comissão Permanente de Acessibilidade e Inclusão, a 
fim de, na medida da disponibilidade orçamentária, promover as 
adequações pendentes nas instalações do TRT12. 
RECOMENDAÇÕES À CORREGEDORIA REGIONAL: 1. 
Considerando que a Resolução n.º 233/2016 do CNJ determina que o 
magistrado, na designação de perito, observe critério equitativo para a 
nomeação dos profissionais constantes da lista cadastrada junto ao 
Tribunal, recomenda-se dispensar especial atenção, durante a 
atividade correicional, ao integral atendimento às diretrizes fixadas na 
referida Resolução do CNJ; 2. Considerando que, a despeito do 
incremento na produtividade do primeiro grau de jurisdição nos dois 
últimos anos, o prazo médio de duração dos processos na fase de 
conhecimento apresenta-se superior à média observada em Tribunais 
de mesmo porte, notadamente no que tange ao interstício entre a 
realização da primeira audiência e o encerramento da fase instrutória 
– objeto de recomendação na Correição Ordinária anterior -, 
recomenda-se a intensificação dos esforços no sentido de obter a 
redução do tempo médio de tramitação processual nas Varas do 
Trabalho da 12ª Região, com especial atenção ao prazo para o 
encerramento da instrução; 3. Considerando a possibilidade de 
incrementar os índices relativos à execução na 12ª Região, 
recomenda-se sensibilizar magistrados e servidores para a 
importância do uso eficaz das ferramentas de pesquisa patrimonial 
como meio de assegurar a efetividade das execuções e, por 
consequência, incrementar a produtividade e propiciar a redução do 
número de execuções pendentes no âmbito do TRT; 4. Considerando 
a informação acerca da extinção de execuções em razão da 
incidência da prescrição intercorrente, recomenda-se alertar os 
magistrados para os termos do artigo 2º da Instrução Normativa n.º 
41/2018 do TST e da Recomendação n.º 3/2018 da Corregedoria-
Geral da Justiça do Trabalho, de modo a garantir segurança jurídica 
aos jurisdicionados; 5. Considerando que foi identificada a extinção de 
execuções em decorrência da expedição de certidão de crédito em 
favor do exequente, inclusive nos casos de massa falida ou executada 
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em recuperação judicial, bem como em face da reunião de execuções, 
mantendo-se em trâmite apenas o processo piloto, recomenda-se 
determinar aos magistrados a observância dos termos do artigo 86 da 
Consolidação dos Provimentos da Corregedoria-Geral da Justiça do 
Trabalho, no sentido de que a extinção da execução se dá pela 
verificação de uma das hipóteses contempladas nos incisos II, III e IV 
do artigo 924 do Código de Processo Civil, bem como dos termos do 
Provimento n.º 1/2018 da Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho 
que, ao normatizar a reunião de execuções, prevê a suspensão das 
execuções em curso nas unidades de origem, com prosseguimento do 
processo piloto; 6. Considerando a relevância estratégica das 
ferramentas eletrônicas de pesquisa patrimonial para o necessário 
incremento da efetividade das execuções, recomenda-se que 
mantenha, em cadastro atualizado, a relação dos magistrados de 1º 
grau capacitados em cursos voltados à utilização das ferramentas de 
pesquisa patrimonial; 7. Considerando que não há unidade específica 
responsável pela fiscalização das rotinas adotadas pelas VTs para a 
expedição e processamento das RPVs estaduais e municipais, fato 
inclusive objeto de recomendação na ata correicional anterior, o que 
dificulta a padronização dos procedimentos, e visando ao controle 
efetivo, centralizado e permanente das práticas empregadas pelas 
diversas unidades jurisdicionais, recomenda-se adotar mecanismos 
de efetivo controle das RPVs estaduais e municipais expedidas pelas 
VTs, inclusive quanto ao registro no sistema GPREC; 8. Considerando 
que, no âmbito do TRT12, os processos de competência da 
Corregedoria Regional ainda não tramitam por meio do PJe-JT, 
recomenda-se a sua implementação, valendo-se, inclusive, do 
compartilhamento de informações com as Corregedorias Regionais 
que já utilizam o referido sistema; 9. Considerando (a) a prática, em 
determinada Vara do Trabalho da Região, de condutas reiteradas, 
descritas no tópico 9.7 da parte descritiva da presente ata – 
detectadas pela Corregedoria Regional durante Correições realizadas 
no último biênio –, em aparente contrariedade aos princípios da 
eficiência e da transparência e em prejuízo à plena outorga da 
prestação jurisdicional; (b) o continuado descumprimento das 
recomendações expedidas pela Corregedoria Regional com a 
finalidade de coibir tais condutas; (c) a existência de recomendação 
no mesmo sentido, expedida pela CGJT à Corregedoria Regional 
durante a última Correição Ordinária realizada no TRT12; (d) a 
disseminação da rotina de designação de audiências de “mero 
encerramento”, em prazos excessivamente alongados, para algumas 
outras unidades judiciárias; (e) a previsão contida no Provimento n.º 
01/2017 da própria Corregedoria Regional, expressamente vedando a 
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aludida conduta; e, por fim, (f) a expressa determinação exarada pelo 
Exmo. Corregedor Regional à aludida unidade judiciária, em 16 de 
outubro de 2019, no sentido de que, “doravante, todos os processos 
aptos ao encerramento, que não seja possível a conclusão por 
despacho, sejam incluídos em pauta de encerramento não superior a 
15 dias”, recomenda-se a manutenção do monitoramento constante e 
a avaliação dos procedimentos detectados, no prazo de 15 dias da 
publicação da presente ata, e, caso não constatada a retificação da 
conduta, a adoção das providências necessárias à apuração de 
eventual infração disciplinar, consoante expressa disposição do artigo 
41, § 2º, do Provimento CR n.º 01/2017; 10. Considerando a 
movimentação processual atípica constatada pela Corregedoria 
Regional em determinadas unidades judiciárias de primeiro grau nos 
últimos 18 meses, especificamente em relação ao ajuizamento de 
novas ações individuais propostas por entidades coletivas de 
representação sindical com o mesmo pedido e causa de pedir e a 
constatação de que, não raro, não tem havido reunião de processos 
em hipóteses típicas de conexão ou continência, acarretando tumulto 
e sobrecarga desnecessária de trabalho nas Secretarias das Varas, 
recomenda-se manter a atuação firme junto à primeira instância, 
mediante exortação dos magistrados à observância dos 
procedimentos de reunião de ações, nos casos previstos em lei, com 
vistas a prestigiar o escopo do instituto da cooperação jurisdicional, 
consagrado no CPC de 2015, nos termos dos artigos 67, 68 e 69, II, 
do aludido diploma legal; 11. Considerando que, em 31 de outubro de 
2019, apurou-se um saldo global de 110 processos conclusos para 
prolação de sentença, após exauridos os 30 dias úteis previstos no 
artigo 226, III, do CPC – distribuídos entre 3 magistrados, bem como 
891 processos distribuídos até 2016 sem prolação de sentença de 
conhecimento e 80 Embargos de Declaração conclusos para 
julgamento, recomenda-se intensificar os esforços conjuntos até aqui 
empreendidos com as unidades judiciárias de primeira instância, 
visando à prolação das sentenças em atraso, à eliminação do resíduo 
de processos antigos e ao pronto julgamento dos Embargos de 
Declaração pendentes; 12. Considerando que (a) atualmente, não há 
revisão periódica das autorizações concedidas para magistrados 
residirem fora da sede da jurisdição; e (b) na última Correição 
Ordinária realizada no TRT12, o Exmo. Ministro Corregedor-Geral já 
havia recomendado à Corregedoria Regional a adoção de tal medida, 
recomenda-se que se proceda à imediata reavaliação e ao efetivo 
acompanhamento de todas as autorizações em curso, à luz dos 
critérios erigidos no artigo 2º, incisos I a V, da Resolução 
Administrativa n.º 146/2007; 13. Considerando que, a partir do exame 
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dos autos de procedimento prévio para apuração da conduta de 
magistrado de primeiro grau, ainda em curso na Corregedoria 
Regional, tomou-se conhecimento acerca da distribuição de 
aproximadamente 600 ações ordinárias, por conexão, em hipóteses 
em que efetivamente não se justificava a reunião de processos, todas 
solucionadas mediante acordo – acarretando a sobrecarga das 
demais unidades judiciárias –, recomenda-se que, muito embora 
compensados os processos equivocadamente distribuídos, em face 
da natureza dos fatos apurados, dê-se prosseguimento ao PROAD 
em curso, mediante o efetivo acompanhamento da unidade judiciária, 
a critério da Corregedoria Regional, adotando-se as providências 
cabíveis, caso configurada eventual infração disciplinar; e 14. 
Considerando a notícia da existência de Varas do Trabalho que, ao 
encaminharem processos ao CEJUSC, cancelam a agenda 
previamente definida para a realização de audiências e demais atos 
processuais, recomenda-se que, frustrada a tentativa de conciliação, 
as Varas do Trabalho preservem o cronograma originalmente 
estipulado para a prática dos atos processuais, assegurando, em 
qualquer hipótese, tratamento que garanta a tramitação mais célere 
possível do feito. Passo a leitura dos registros. REGISTROS: o 
Corregedor-Geral recebeu em audiências diversas autoridades, 
advogados e interessados devidamente registrados na presente ata. 
No curso das audiências, foram discutidos assuntos diversos, 
relacionados ao funcionamento do TRT12 no primeiro e segundo 
graus, inclusive quanto à sua estrutura e qualidade da prestação 
jurisdicional. Durante a reunião com o Presidente da AMATRA 12 e 
demais Juízes de 1º Grau, foram abordados vários temas, a saber: i) o 
impacto da Reforma Trabalhista no 1º Grau e as dificuldades 
orçamentárias decorrentes da Emenda Constitucional n.º 95/2016; ii) o 
exercício da atividade jurisdicional e os limites a serem observados 
diante das condutas passíveis de tipificação, nos termos da Lei n.º 
13.869/2019, como abuso de autoridade;  iii) a equilibrada distribuição 
de gêneros no âmbito do TRT12; iv) o quadro deficitário de Juízes 
substitutos e servidores em decorrência de remoções e 
aposentadorias; v) a necessidade de encurtamento dos prazos entre 
as audiências e o incremento da prolação de sentenças líquidas; vi) a 
efetividade das execuções e o permanente esforço a ser empreendido 
por magistrados e servidores no intuito de reduzir o prazo médio e a 
taxa de congestionamento na Justiça do Trabalho; vii) a necessidade 
imperiosa de qualificação de magistrados e servidores, voltada ao uso 
de ferramentas eletrônicas de pesquisa patrimonial, inclusive com a 
habilitação dos Oficiais de Justiça para o manuseio dessas 
ferramentas; viii) a observância dos requisitos previstos na 
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Recomendação n.º 3 da Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho 
para a incidência da prescrição intercorrente; ix) a adoção de medidas 
e procedimentos que viabilizem a gravação de audiências em formato 
audiovisual, assegurando-se que as gravações permaneçam em 
ambiente digital seguro e que se permita o acesso permanente dos 
interessados ao seu inteiro teor; e x) a reestruturação organizacional e 
de pessoal dos órgãos da Justiça do Trabalho. O Ministro Corregedor 
recebeu, em audiência, o Presidente da OAB - Seção de Santa 
Catarina, que, acompanhado do  Presidente e do Vice-Presidente da 
Comissão de Direito do Trabalho, do Presidente do Instituto dos 
Advogados Catarinenses - IASC e do representante da Associação 
Catarinense de Advogados Trabalhistas - ACAT, abordou os 
seguintes temas: i) a implementação das gravações audiovisuais das 
audiências; ii) a necessidade de alteração do § 1º do artigo 105 do 
Regimento Interno do TRT12, que estabelece que o advogado 
somente poderá produzir sustentação oral caso se inscreva até as 
18h do dia que antecede a sessão de julgamento; e iii) a 
inobservância, nas sessões de julgamento, do disposto na cabeça do 
artigo 105 do Regimento Interno do TRT12, que assegura a ordem de 
inscrição de advogados para sustentação oral, inclusive em relação 
aos feitos que tramitam no Sistema PJe. Os dirigentes do Sindicato 
dos Trabalhadores no Poder Judiciário – SINTRAJUSC estiveram, em 
audiência, com o Corregedor-Geral. Entre as diversas questões 
tratadas, encontram-se: i) a criação de um plano de saúde único, na 
modalidade de autogestão, para todos os servidores do Poder 
Judiciário; ii) a ansiedade experimentada pela categoria em relação à 
restrição orçamentária decorrente da Emenda Constitucional n.º 
95/2016; e iii) a reestruturação das unidades administrativas e 
judiciárias da Justiça do Trabalho, que se encontra em fase de 
estudos no âmbito do Grupo de Trabalho instituído mediante o Ato 
Conjunto  n.º TST.CSJT.GP.SG 28/2019. O Corregedor-Geral recebeu 
a visita dos advogados Moriel Landim Franco, Diretor Jurídico do 
Grupo Ricardo Eletro, e Danilo Salomão Jaime. Na oportunidade, 
apresentaram pleito de readequação das normas da CGJT relativas 
ao Plano Especial de Pagamentos Trabalhistas - PEPT, em virtude 
das dificuldades enfrentadas pelo Grupo no cumprimento das 
exigências contidas no artigo 4º do Provimento n.º 01/2018, da 
Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho. O Corregedor-Geral 
reuniu-se com as Gestoras do Programa de Combate ao Trabalho 
Infantil e Estímulo à Aprendizagem, oportunidade em que foram 
discutidos os problemas e desafios enfrentados na região, 
especialmente em setores de maior vulnerabilidade, a exemplo da 
agricultura de subsistência familiar. Foram debatidas estratégias e 



 
 
 
ATA ADMINISTRATIVA Nº 10/2019                                                                                    FL. 46 
 
 

ações interinstitucionais de combate ao trabalho infantil no estado, 
com destaque para o estabelecimento de parcerias locais e ações 
relacionadas à promoção da aprendizagem na região, inclusive no 
âmbito rural. Como exemplo de ações concretas, as Gestoras 
enfatizaram a promoção de concursos de desenho e a idealização e 
divulgação de materiais gráficos (revistas, cadernos, dentre outros) 
para sensibilização e orientação em escolas da rede pública de 
ensino, com proposta de ampliação da ação educativa a agentes 
comunitários e conselheiros tutelares. Registrou-se, por fim, a 
instituição do Comitê Gestor, composto por Juízes representantes das 
onze circunscrições do TRT12, pelo Presidente da Associação dos 
Magistrados do Trabalho da 12ª Região e por três servidores, voltado 
ao planejamento, coordenação e engajamento em relação às ações 
de proteção da infância na região. O Corregedor também esteve com 
o Gestor Regional do Programa Trabalho Seguro. Durante a reunião, 
enfatizou-se a ampla rede de parcerias interinstitucionais na região, 
realizando-se reuniões regulares para troca de experiências e boas 
práticas atinentes à saúde e segurança no ambiente de trabalho. No 
que se refere às medidas externas voltadas à sensibilização e 
conscientização social, destacou-se a promoção de ações educativas 
de amplo alcance realizadas em escolas municipais, empresas de 
setores de elevado risco e em universidades locais, a exemplo do 
Concurso Universitário de Peças Publicitárias, dirigido a acadêmicos 
de cursos superiores ligados à área de comunicação e publicidade. 
Foram destacados, ainda, os trabalhos de apoio institucional à 
tramitação de projetos de lei municipal e estadual acerca da promoção 
da saúde e segurança no trabalho. O Ministro Corregedor conheceu 
as instalações dos CEJUSCs-JT de 1º e 2º Graus, tendo-lhe sido 
apresentadas as equipes e as rotinas de trabalho. Conversou com os 
conciliadores e as partes ali presentes, enfatizando, na oportunidade, 
a importância de se manter uma política permanente de fortalecimento 
da cultura de conciliação não só no âmbito dos CEJUSCs, como 
também nas Varas do Trabalho. Ressaltou, por fim, que é 
imprescindível a observância do princípio do juiz natural, e que os 
referidos Centros não tenham o intuito apenas de incrementar o 
número de acordos, mas que atentem à qualidade das conciliações, a 
fim de que se produzam resultados satisfatórios para as partes. O 
Corregedor visitou a EJUD12, ocasião em que o Diretor e a Vice-
Diretora da Escola apresentaram as instalações físicas, a equipe de 
trabalho, as propostas pedagógicas e os cursos e eventos realizados 
no último biênio. Ainda no período correicional, o Corregedor-Geral 
conheceu as novas instalações do Memorial da Justiça do Trabalho 
de Santa Catarina, bem assim a equipe de trabalho responsável pela 
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execução do Programa “INOVA TRT/SC”, por meio do qual se busca 
disseminar uma cultura permanente de inovação no Tribunal e, como 
resultado dos trabalhos desenvolvidos pela rede colaborativa, 
incrementar a eficiência da gestão - e, por consectário, da prestação 
jurisdicional. Passo a leitura dos agradecimentos. 
AGRADECIMENTOS E ENCERRAMENTO: O Ministro Corregedor-
Geral agradece a todos os Desembargadores que compõem o 
Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, nas pessoas dos 
Excelentíssimos Desembargadores Mari Eleda Migliorini, Presidente, 
Roberto Basilone Leite, Vice-Presidente e Ouvidor, e José Ernesto 
Manzi, Corregedor Regional; aos Juízes do Trabalho da 12ª Região, 
nas pessoas  dos Juízes José Carlos Külzer, Presidente da 
Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho da 12ª Região – 
AMATRA 12, e Marcel Luciano Higuchi Viegas dos Santos, Juiz 
Auxiliar da Presidência; aos servidores, nas pessoas de Ana Paula 
Volpato Wronski, Diretora-Geral da Secretaria, Ricardo Ganzo 
Weikcert Caldas, Secretário-Geral da Presidência, Roberto Carlos de 
Almeida, Secretário-Geral Judiciário, Andréa Massignan Salvador, 
Cláudio de Macedo Paiva Nascimento e Maurizio Langaro, 
Assessores da Presidência, Carlos Eduardo Tiusso, Assistente 
Especializado, lotado na Direção-Geral da Secretaria, Natália da 
Costa, Secretária da Corregedoria Regional, Dimitry Aquino do 
Nascimento, Diretor da Secretaria de Apoio às Turmas, Cláudia 
Rodrigues Coutinho Cavalieri, Diretora da Secretaria de Apoio à 1ª 
Instância, Fernanda Gomes Ferreira, Diretora da Secretaria de Gestão 
Estratégica, Isabela da Cunha Vieira Barbosa, Diretora do Serviço de 
Conciliação e Apoio às Atividades Judiciárias, Gustavo Bestetti Ibarra, 
Diretor da Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação, 
Marco Antonio Bazeggio, Diretor do Serviço de Estatística e Pesquisa, 
Vanessa Fagundes de Azevedo, Diretora do Serviço de Recursos de 
Revista, Clayton Haviaras Wosgrau, Diretor da Secretaria de 
Comunicação Social, Katize Schenkel do Amaral e Silva, Diretora da 
Secretaria de Apoio Institucional, Geison Alfredo Arisi, Assessor da 
Secretaria da Corregedoria, Jorilton de Souza, Chefe do Núcleo de 
Precatórios, Ricardo Hideky Nonaka, Chefe do Serviço de Estatística 
e Pesquisa, Angela Cravo di Pietro Barbosa, Chefe de Seção do 
Serviço de Gestão de Acórdãos, Daniele Priscila Rodrigues de 
Oliveira, Chefe de Núcleo da Secretaria de Comunicação Social, 
Maurício Kilian dos Anjos, Assistente-Chefe da Secretaria de 
Tecnologia da Informação e Comunicação, Adriano Ebernriter, 
Assistente Especializado, lotado na Secretaria de Comunicação, 
Lucas Borges, lotado na Secretaria de Tecnologia da Informação e 
Comunicação, Hélio Pinheiro da Matta, Técnico Judiciário, e Sônia 
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Bianchi Marques da Matta, Assistente Administrativo, ambos 
recepcionistas do Gabinete da Presidência, Maria Goreti Marinho e 
Evani Oliveira da Rosa Jorge, Auxiliares de Apoio Administrativo, 
Elijean Jacques e Cleverson Cunha, garçons. Especial gratidão ao 
servidor Cesar Augusto Bedin pela permanente dedicação, 
cordialidade e inquebrantável entusiasmo ao longo de sua carreira na 
Justiça do Trabalho, iniciada em 1994 e precocemente abreviada em 
13/10/2019. Agradecimentos extensivos às equipes de transporte e 
segurança, nas pessoas de Claudionor da Silva, Diretor do Serviço de 
Segurança Institucional, Abel Exterkotter, Cezar Augusto Rodrigues 
Bellaguarda, Everson Matos da Silva, Hamilton Deitos e Júlio 
Schappo Neto, todos Agentes de Segurança Judiciária, pela atenção, 
cortesia e hospitalidade com que distinguiram toda a equipe da 
Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho. A Correição Ordinária é 
encerrada na presente sessão plenária. A Ata vai assinada pelo 
Excelentíssimo Senhor Ministro LELIO BENTES CORRÊA, 
Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, pela Excelentíssima 
Desembargadora MARI ELEDA MIGLIORINI, Presidente do Tribunal 
Regional do Trabalho da 12ª Região, e por mim, ROGÉRIO CORRÊA 
RIBEIRO, Diretor de Secretaria da Corregedoria-Geral da Justiça do 
Trabalho.” 
Finalizando, o Exmo. Ministro Lélio Bentes Corrêa, Corregedor-Geral 
da Justiça do Trabalho, assim se manifestou: “Antes de encerrar, 
quero corrigir aqui uma falha minha, porque não havia aqui ressaltado 
a ilustre presença do Dr. José Carlos Külzer, Presidente da AMATRA 
12, valorosa entidade que representa os Magistrados da 12ª Região, e 
que esteve presente inclusive na nossa profícua reunião realizada na 
quarta-feira. Esclareço aos ilustres Desembargadores e 
Desembargadoras que uma cópia eletrônica da Ata será remetida aos 
gabinetes de V. Exas.  na segunda-feira, assim com à Presidência do 
Tribunal Superior do Trabalho, a Escola Nacional de Formação de 
Magistrados da Justiça do Trabalho – ENAMAT, e ao Conselho 
Nacional de Justiça, por força do convênio firnado no começo do ano 
passado com a Corregedoria Nacional de Justiça. Essa correição 
ordinária tem valor de inspeção também do Conselho Nacional de 
Justiça. Cumprida assim a finalidade do ato e agradecendo mais uma 
vez  à Presidente a calorosa acolhida e a inestimável colaboração de 
todas e de todos para a realização com êxito desta correição 
ordinária, está encerrada a sessão. Muito obrigado.” 
 
Ausentes, em férias, os Exmos. Desembargadores do Trabalho 
Gracio Ricardo Barboza Petrone, Teresa Regina Cotosky e Hélio 
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Bastida Lopes, na forma dos PROADs nºs 3873/2019, 9444/2019 e 
5179/2019, respectivamente, e, justificadamente, os Exmos. 
Desembargadores do Trabalho Lília Leonor Abreu, Garibaldi Tadeu 
Pereira Ferreira e Amarildo Carlos de Lima. Nada mais havendo, foi 
encerrada a sessão às 12h48min, da qual, eu, Alexandre Luckner 
Goulart, Técnico Judiciário, digitei a presente ata, que vai subscrita 
por Roberto Carlos de Almeida, Secretário-Geral Judiciário, e 
assinada pela Exma. Desembargadora do Trabalho-Presidente. 
Florianópolis, aos oito dias do mês de novembro do ano dois mil e 
dezenove.  
 

 
MARI ELEDA MIGLIORINI  

Desembargadora do Trabalho-Presidente  
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