
PORTARIA Nº 01, DE 11 DE MAIO DE 2020. 

O Excelentíssimo Juiz Substituto, na Titularidade da 4ª Vara do Trabalho de Chapecó/SC, DILSO

AMARAL MATTAR,  no  exercício  de  suas  prerrogativas  legais  e  regimentais,  notadamente  o

disposto no Art. 57 do Provimento CR nº 01/2017 -Consolidação dos Provimentos da Corregedoria

Regional do TRT da 12ª Região; 

Considerando que a Portaria Conjunta TRT12ª - SEAP/GVP/SECOR nº 98, de 22 de abril de 2020,

a  qual  dispõe  em seu  âmbito  sobre  medidas  temporárias  de  prevenção  à  contaminação  pelo

Coronavírus causador da COVID-19, suspendeu as audiências do CEJUSC e ressaltou que cabe aos

Juízes das Varas realizar um maior número de audiências de conciliação por meio telepresencial

(art.21) e ratificou a possibilidade do envio da citação do réu pelos correios ou meio eletrônico para

apresentar defesa no prazo mínimo de 10 dias (art.24);

Considerando a Portaria da Corregedoria do E. TRT12ª Região, CR nº 1, de 7 de maio de 2020, que

autorizou o prosseguimento das audiências a distância,  por meio TELEPRESENCIAL, inclusive

audiências de instrução;

Considerando que o Juiz tem ampla liberdade na direção do processo, que velará pelo andamento

rápido  da  causa  (artigo  765  da  CLT),  e,  especialmente,  que  constitui  dever  do  magistrado

determinar as providências necessárias para que os atos processuais se realizem no prazo legal, nos

termos do artigo 35, III, da LC nº 35/79 – LOMAN;

Considerando a determinação constante no inciso XIV do artigo 93 da Constituição Federal, para

que  os  servidores  recebam  delegação  para  prática  de  atos  de  administração  e  atos  de  mero

expediente sem caráter decisório;

Considerando  que  parte  das  providências  a  serem  tomadas  nos  autos  dos  processos,  assim

considerados  os  atos  meramente  ordinatórios,  independem de  manifestação  judicial,  consoante

disposição contida no art. 203, § 4º do CPC; e

Considerando a necessidade de otimizar os procedimentos de Secretaria da Vara, adequando-os ao

contexto econômico e social vivenciado, resultante do isolamento social imposto pela pandemia do

COVID-19, em consonância com as normas internas do TRT12ª supramencionadas.

RESOLVE 

Editar as normas abaixo  para cumprimento pela Secretaria  da 4ª Vara do Trabalho de Chapecó,

durante o período que vigorar a Portaria Conjunta TRT12ª - SEAP/GVP/SECOR nº 98, de 22 de

abril de 2020, salvo disposição ulterior em contrário: 



Art. 1º – O Pje será programado para designar automaticamente audiência de CONCILIAÇÃO por

videoconferência nos processos ajuizados.

Art.2º – No prazo de 48 horas após ajuizada a ação a Secretaria irá concluir a triagem do processo  e

encaminhar  a  notificação  padronizada  ao  réu  pelos  correios-EBCT  ou  meio  eletrônico  para

participar da audiência de conciliação, contendo o link de acesso à sala virtual extraído do prévio

lançamento  do  processo  na  agenda  google  meet. Os  processos  com endereços  dos  réus  sem

cobertura dos correios-EBCT devem ir conclusos ao Juízo com esta informação para deliberação.

Art.3º – A notificação conterá a ciência do réu de que terá o prazo de 10 dias (ente privado) ou 20

dias (ente público) para apresentar defesa, contado da data da audiência de conciliação a que se

refere o art.1º, ainda que posteriormente cancelada a audiência, sob pena de revelia, solicitando que

junto à defesa apresente telefone whatsap e e-mail para facilitar a comunicação.

Art.4º – Incontinenti a Secretaria expedirá notificação padronizada ao autor dando-lhe ciência de

que  possui o  prazo  de 10 dias para réplica,  a  contar  do término  do  prazo para defesa do  réu,

independente de nova notificação, e informando-lhe o link de acesso à sala virtual da audiência de

conciliação designada.

Art. 5º - As notificações do réu e do autor conterão telefone e e-mail da Secretaria da Vara, através

do qual poderão obter informações e/ou sanar dúvidas.

Art.6º – Havendo manifestação de qualquer parte de que não tem interesse na conciliação, deve-se

retirar o processo da pauta do Pje e da agenda google meet, dando ciência às partes, e cumprir os

itens seguintes.

Art.7º -  Em caso de audiência de conciliação infrutífera ou retirado o processo da pauta conforme

previsto no art.6º, deve a secretaria notificar as partes, tão logo expirado o prazo para réplica, para

responder se pretendem produzir provas orais ou outras provas para indicá-las especificamente em 5

dias,  sob  pena  de  preclusão,  ficando  dispensada  tal  notificação  se  qualquer  parte  já  tiver

manifestado especificamente nos autos após a defesa.

Art.8º – Ao final do disposto no art.7º, os autos devem ir conclusos ao Juízo que poderá designar

audiência  de  INSTRUÇÃO  e/ou  CONCILIAÇÃO,  conforme  entender  conveniente  a  melhor

solução  da  demanda,  a  Secretaria  cumprirá  o  determinado  incluindo  o  processo  na  pauta



correspondente e informará às partes, mediante notificação, o dia e hora da audiência e o  link de

acesso a nova sala virtual,  com a observação de que devem repassar o  link às testemunhas que

pretendam ouvir na audiência de instrução designada.

Art.9º – Acaso o Juízo antes determine perícia ou outra diligência, os autos devem retornar após a

conclusão do determinado (laudo, resposta de diligências, oficios,...) e contraditório das partes para

o Juízo dar o impulso ao processo a que se refere o artigo 8º.

Art.10ª – A Secretaria organizará a pauta automática de conciliação inicial a que se refere o art. 1º

em quantidade definida pelo Juízo com vistas a se estabilizar o prazo de 20 a 30 dias contínuos

entre o ajuizamento da ação e a data da audiência de conciliação.

Art.11º – A Secretaria manterá controle dos processos fora de pauta de modo a identificá-los quando

necessário.

Art.12 – Em anexo seguem os modelos para uso dos servidores em cumprimento a esta portaria,

sem prejuízo de posterior modificações/adições pelo Juízo. 

Art. 13º - Esta portaria entra em vigor no ato da sua assinatura.

Envie-se cópia desta Portaria à Corregedoria Regional,  nos termos do art.  34,  V, do Regimento

Interno. 

Envie-se cópia desta Portaria à OAB/Subseção de Chapecó solicitando sua divulgação.

Publique-se e cumpra-se. 

Chapecó, 11 de maio de 2020. 

DILSO AMARAL MATTAR

Juiz Substituto, na Titularidade da 4ª. Vara do Trabalho de Chapecó.



ANEXO

ARTIGO 6º

Certidão

“Diante da manifestação da parte de não ter interesse na audiência de conciliação, passo a retirar o

processo da  pauta do Pje e da agenda google meet, e emitir  notificação de ciência às partes nos

termos do artigo 6º da Portaria 01, de 11.5.2020, da 4ª Vara do Trabalho de Chapecó.”

ARTIGO 7º

“Passo a notificar as partes para manifestação se pretendem produzir provas orais ou outras provas

para indicá-las em 5 dias, sob pena de preclusão, nos termos do art. 7º da Portaria 01, de 11.5.2020,

da 4ª Vara do Trabalho de Chapecó.”

ARTIGO 8º: 

MINUTA DE DESPACHO PARA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO APÓS RÉPLICA:

“Designo AUDIÊNCIA EXCLUSIVAMENTE DE CONCILIAÇÃO para o dia xx, às xx horas, que

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA utilizando a plataforma disponível no  Google Meet,

cujo acesso se dará pelo link: (COLAR LINK).

Dê-se ciência às partes.”

MINUTA DE DESPACHO PARA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO APÓS RÉPLICA:

“Designo  AUDIÊNCIA DE  INSTRUÇÃO  para  o  dia  xx,  às  xx  horas,  que  será  realizada  por

VIDEOCONFERÊNCIA utilizando a plataforma disponível no  Google Meet,  cujo acesso se dará

pelo link: (COLAR LINK), observando-se o seguinte:

1 – Cabe à parte informar o link de acesso à sala virtual à testemunha que pretende ouvir;

2 - O não comparecimento da parte à sala virtual no horário designado para a audiência ou naquele

em que for chamada (em caso de atraso no início da sessão), sem motivo relevante, implicará a pena

de confissão (Súmula 74,  I,  TST),  e  o  não  comparecimento da testemunha à sala  virtual até  o

momento de sua chamada para a oitiva sem motivo relevante poderá implicar a perda do direito da

parte de produzir a  prova, se a  parte pretender a oitiva em outra sessão da testemunha ausente

deverá comprovar no ato que a convidou para a audiência (art.825, § único e 852-H, §3º da CLT,

art.455, §4º, I, CPC c/c art.769 CLT e art.21, §1º do Provimento CR 01/17 do TRT12).

3 – Sem prejuízo de o Juiz o fazer, as partes devem orientar as testemunhas a seguir, ficando cientes



das cominações previstas: a) Após iniciar a audiência a testemunha deve manter-se fora da sala

virtual e deve aguardar o seu chamado (pregão) a qualquer momento sempre fora do recinto físico

onde se encontra a parte que a arrolou ou o patrono, é vedado obter o conteúdo da audiência por

qualquer meio antes de sua inquirição; b) Após o pregão e durante a oitiva a testemunha manterá

conversas e responderá exclusivamente ao Juiz da instrução, a oitiva não poderá ser interrompida

por  terceiros  sem prévia  licença  do  juízo;  c)  A testemunha,  após  o término  da  sua  inquirição

permanecerá no mesmo recinto físico onde se encontrava e permanecerá logado à sala virtual até o

término  da  audiência,  não  podendo  manter  contato  com  terceiros,  principalmente  as  demais

testemunhas ainda não ouvidas pelo Juiz; d) O Juiz poderá a qualquer momento, por todos os meios,

certificar-se  do  cumprimento  destas  normas  processuais  (princípio  da  incomunicabilidade  da

testemunha durante a audiência), a violação poderá implicar a desconsideração da prova, além de

multas na forma da lei processual. As partes (prepostos) e testemunhas deverá apresentar-se munido

de documento de identificação com foto legível.

Dê-se ciência às partes.”
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