PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO
CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO

ATA DA CORREIÇÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO
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No período de 4 a 8 de novembro de 2019, o Excelentíssimo

fundamento nas observações registradas durante a visita à sede do

Senhor Ministro Lelio Bentes Corrêa, Corregedor-Geral da Justiça

Tribunal Regional, nas informações prestadas pelo Tribunal

do Trabalho, esteve no Tribunal Regional do Trabalho da 12ª

Regional por meio de ofício encaminhado à Secretaria da

Região, sediado na cidade de Florianópolis, no estado de Santa

Corregedoria-Geral e nos dados colhidos pela Coordenadoria de

Catarina. Sua Excelência esteve acompanhado do Diretor de

Estatística e Pesquisa do Tribunal Superior do Trabalho e extraídos

Secretaria da Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho, Rogério

dos sistemas e-Gestão, Sigest (Sistema de Gestão Estratégica) e

Corrêa Ribeiro, e dos assessores Antônio Braga da Silva Júnior,

SAD (Sistema de Apoio à Decisão), o Ministro Corregedor-Geral

Giovani Nogueira Soriano, Jader de Oliveira Júnior, Júlio Carlos

registra o seguinte:

Correia dos Santos e Vanessa Marsiglia Gondim para realizar a

I - ANÁLISE GLOBAL:

Correição Ordinária objeto do edital publicado no Diário Eletrônico

1. ESTRUTURA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA

da Justiça do Trabalho de 2 de setembro de 2019. Foram

12ª REGIÃO. 1.1. ESTRUTURA JUDICIAL. 1.1.1. ÓRGÃOS

previamente cientificados do trabalho correicional o Excelentíssimo

FRACIONÁRIOS (fonte: TRT12): O Tribunal Regional do Trabalho

Senhor Ministro João Batista Brito Pereira, Presidente do Tribunal

da 12ª Região é composto pelos seguintes órgãos (artigo 3º, I a VI,

Superior do Trabalho; a Excelentíssima Senhora Desembargadora

do RITRT12): Tribunal Pleno, 2 Seções Especializadas, Turmas e

Mari Eleda Migliorini, Presidente do Tribunal Regional do Trabalho

as respectivas Câmaras, Presidência e Corregedoria. 1.1.2.

da 12ª Região; o Excelentíssimo Senhor Ministro Humberto Martins,

DESEMBARGADORES (fonte: TRT12): O TRT12 possui 18 cargos

Corregedor Nacional de Justiça; o Excelentíssimo Senhor Alberto

de Desembargador do Trabalho. Integram o Tribunal os

Bastos Balazeiro, Procurador-Geral do Trabalho; o Excelentíssimo

Desembargadores Mari Eleda Migliorini (Presidente), Roberto

Senhor Alexandre Medeiros da Fontoura Freitas, Procurador

Basilone Leite (Vice-Presidente), José Ernesto Manzi (Corregedor

Regional do Trabalho da 12ª Região; o Excelentíssimo Senhor

Regional), Lília Leonor Abreu, Ligia Maria Teixeira Gouvêa, Marcos

Fábio Gomes Pina, Procurador-Chefe da União no Estado de Santa

Vinicio Zanchetta, Gisele Pereira Alexandrino, Gilmar Cavalieri,

Catarina; o Excelentíssimo Senhor Rafael de Assis Horn, Presidente

Garibaldi Tadeu Pereira Ferreira, Gracio Ricardo Barboza Petrone,

da Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional de Santa Catarina;

Maria de Lourdes Leiria, Amarildo Carlos de Lima, Teresa Regina

o Excelentíssimo Senhor Ricardo Corrêa Júnior, Presidente da

Cotosky, Roberto Luiz Guglielmetto, Wanderley Godoy Junior, Hélio

Associação Catarinense dos Advogados Trabalhistas - ACAT; e o

Bastida Lopes, Mirna Uliano Bertoldi e Quézia de Araújo Duarte

Excelentíssimo Senhor José Carlos Külzer, Presidente da

Nieves Gonzalez. 1.1.3. QUANTITATIVO DE JUÍZES TITULARES

Associação dos Magistrados do Trabalho da 12ª Região. Com
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E SUBSTITUTOS E O NÚMERO DE CARGOS VAGOS (fonte:

audiências e 98 acordos. 1.1.8. POSTOS AVANÇADOS (fonte:

TRT12): Havia, no TRT12, em 30 de setembro de 2019, 60 cargos

TRT12): O Tribunal Regional da 12ª Região não possui Postos

de Juiz do Trabalho Titular (57 providos e 3 vagos) e 56 cargos de

Avançados. 1.1.9. NÚCLEO DE PESQUISA PATRIMONIAL -

Juiz do Trabalho Substituto (50 providos e 6 vagos). 1.1.4.

RESOLUÇÃO N.º 138/2014 DO CSJT (fonte: TRT12): O Núcleo de

ESCOLHA DE MAGISTRADOS QUE IRÃO SUBSTITUIR OS
MEMBROS DO TRT – RESOLUÇÕES DE N.os 17 E 72 DO CNJ

Pesquisa Patrimonial, no âmbito do TRT12, é disciplinado por meio

(fonte: TRT12). No âmbito do TRT12, a convocação de

Charles Bachirotto Felisbino, coordenador do Núcleo; (ii) Claudio de

magistrados para a substituição de membros do Tribunal é

Macedo Paiva Nascimento; (iii) Lovaina Pinto de Lourenço Londero;

disciplinada por meio do seu Regimento Interno, bem como pela

(iv) Luciana Soares Perez; e (v) Luiz Fernando Meurer. 1.1.10.

Resolução n.º 11/2013. A convocação de Juiz Titular de Vara do
Trabalho para atuar como substituto no Tribunal ocorrerá nos casos

PLANTÃO JUDICIAL (fonte: TRT12): A fim de atender às diretrizes
fixadas nas Resoluções de n. os 71/2009 do CNJ e 25/2006 do

de vacância ou de afastamento de Desembargador, por prazo

CSJT, em 25 de outubro de 2019, o Tribunal publicou a

superior a 30 dias. Nos termos do Regimento Interno, o Presidente

PORTARIA.PRESI N.º 341/2019, passando a contemplar o regime

do Tribunal, por delegação do Tribunal Pleno, realizará a

de plantão judiciário também nos dias úteis, antes do expediente

convocação dos magistrados de primeira instância, observando os

forense. Além de tal alteração no procedimento até então adotado

seguintes critérios: (i) antiguidade; (ii) conveniência administrativa;

pelo TRT12, a referida norma interna passou a prever a publicação

(iii) dotação orçamentária; (iv) quantitativo de processos pendentes

da escala de plantão apenas cinco dias antes do seu início, nos

de julgamento; (v) prazo para a realização de audiências; (vi)

moldes preconizados pelo parágrafo único do artigo 2º da

número de Juízes em Atuação na Unidade ou no Foro Trabalhista.

Resolução n.º 71/2009 do CNJ. A partir do cotejo entre as normas

Além das vedações previstas na LOMAN, não poderão ser

editadas pelos órgãos de controle acima mencionadas e a referida

convocados os magistrados que possuírem acúmulo injustificado de

portaria, constata-se que a aludida norma interna encontra-se

processos. 1.1.5. NÚMERO DE VARAS DO TRABALHO

harmônica aos preceitos cogentes estabelecidos nas normas

INSTALADAS (fonte: e-Gestão e TRT12): O TRT12 possui 60

emanadas do CNJ e CSJT. 1.1.11. JUÍZO AUXILIAR DA

Varas do Trabalho, todas instaladas e distribuídas da seguinte

EXECUÇÃO (fonte: TRT12): No âmbito do TRT12, a função de

forma: 7 Varas no município de Florianópolis, 5 Varas no município

Juiz Auxiliar da Execução é exercida pelo Juiz Charles Baschirotto

de Joinville, 4 Varas em cada um dos municípios de Blumenau,

Felisbino. 1.2. ESTRUTURA ADMINISTRATIVA. 1.2.1.

Chapecó e Criciúma, 3 Varas em cada um dos municípios de Itajaí,

ORGANOGRAMA ADMINISTRATIVO (fonte: TRT12): O

Lajes e São José, 2 Varas em cada um dos municípios de Brusque,

organograma administrativo do TRT12 pode ser acessado no sítio

Jaraguá do Sul, Rio do Sul e Tubarão e 1 Vara em cada um dos

e

municípios de Araranguá, Caçador, Canoinhas, Concórdia,

http://www.trt12.jus.br/portal/areas/seplan/extranet/documentos/Org

Curitibanos, Fraiburgo, Imbituba, Indaial, Joaçaba, Mafra,

anogramaVERSAO07_DEZEMBRO_2018.pdf.

Navegantes, Palhoça, São Bento do Sul, São Miguel do Oeste,

QUANTITATIVO DE SERVIDORES, ESTAGIÁRIOS E

Timbó, Videira e Xanxerê. 1.1.6. MUNICÍPIOS ABRANGIDOS

EMPREGADOS DE PRESTADORAS DE SERVIÇO (fonte: TRT12

PELA JURISDIÇÃO TRABALHISTA (fonte: TRT12): O estado de

e e-Gestão): O Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região

Santa Catarina é integrado por 295 municípios, todos abrangidos

dispunha, em outubro de 2019, de 1.633 cargos efetivos,

pela jurisdição trabalhista. 1.1.7. ATIVIDADE ITINERANTE NO 1º

distribuídos da seguinte forma: 610 cargos de Analista Judiciário,

GRAU (fonte: TRT12): A atividade itinerante, no âmbito do TRT12,

1.017 cargos de Técnico Judiciário e 6 cargos de auxiliar judiciário.

é disciplinada por meio da Portaria GP n.º 535/2006. Segundo

Havia 1.394 servidores efetivos em exercício no Tribunal, 65

informações prestadas pelo Tribunal, a Vara itinerante de São

servidores cedidos/removidos para outro órgão e 174 cargos vagos.

Joaquim encontra-se vinculada ao Fórum Trabalhista de Lages e

Encontravam-se lotados no TRT12 1.476 servidores, dos quais 2

abrange os municípios de São Joaquim, Bom Jardim da Serra e

ocupavam cargos comissionados sem vínculo administrativo, 9 em

Urubici. As audiências são realizadas em sala cedida pela

lotação provisória no TRT12 e 71 eram oriundos de outros órgãos

Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional de São

mediante remoção/requisição. Havia, ainda, 67 estagiários e 199

Joaquim, presididas pelos Juízes Patrícia Pereira de Sant’Anna e

trabalhadores prestando serviços ao TRT12 por meio de contratos

Antônio Carlos Facioli Chedid Júnior. O Tribunal informou que, no

de prestação de serviços. Do total de servidores, 1.104 (74,8%)

período de 1/1/2018 a 13/9/2019, foram realizadas 23 sessões, 280

encontravam-se lotados na área-fim e 372 (25,2%) na área-meio,

da Portaria GP n.º 304/2014. Atualmente, integram o núcleo: (i) Juiz
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atendendo-se, assim, ao disposto no artigo 14 da Resolução n.º

dar cumprimento ao disposto na Resolução n.º 219/2016, publicou a

63/2010 do CSJT, por meio do qual se determina que, “nos

Portaria PRESI n.º 162/2017, permitindo a adoção das seguintes

Tribunais Regionais do Trabalho, o quantitativo de servidores

medidas: (i) modificações nas regras de movimentação de pessoal;

vinculados às unidades de apoio administrativo corresponderá a no

(ii) instituição do trabalho remoto; (iii) lançamento de edital de

máximo 30% do total de servidores, incluídos efetivos, removidos,

remoção voluntária de servidores lotados no segundo grau para o

cedidos e ocupantes de cargos em comissão sem vínculo com a

primeiro grau de jurisdição; (iv) criação dos Centros Judiciários de

Administração Pública”. Do total de servidores lotados na área

Métodos Consensuais de Solução de Disputas de Primeiro Grau; (v)

judicial, 846 (76,6%) encontravam-se lotados no primeiro grau e 258

reestruturação das áreas judiciárias de segundo grau e das

(23,4%) na segunda instância. 1.2.3. QUANTITATIVO DE CARGOS

unidades de apoio direto e indireto à atividade judicante; (vi)

EM COMISSÃO E FUNÇÕES COMISSIONADAS (fonte: TRT12 e

distribuição de 13 FC-5 para os Centros de Conciliação e 40 FC-2

e-Gestão): Atualmente, há, no Tribunal, 238 cargos em comissão e

para as Varas do Trabalho; e (vii) criação da Secretaria de Apoio à

855 funções comissionadas, totalizando 1.093 CJs/FCs, o que

Primeira Instância com 35 servidores, 5 cargos em comissão e 24

corresponde a 66,9% do quantitativo de cargos efetivos (1.633).

funções comissionadas. O Tribunal noticiou, ainda, que o CNJ, nos

Esse percentual atende ao disposto no artigo 2º da Resolução

autos do Cumprimento da Decisão n.º 0002210-92.2016.2.00.0000,

CSJT n.º 63/2010, de seguinte teor: “Na estrutura dos Tribunais

homologou o plano de ação apresentado pelo TRT12 para o

Regionais do Trabalho, o número de cargos em comissão e funções

cumprimento da Resolução n.º 219/2016 do CNJ. 1.2.6.

comissionadas deve corresponder a no máximo 70% do quantitativo

SERVIDORES NÃO PERTENCENTES ÀS CARREIRAS

de cargos efetivos do órgão”. Segundo informações extraídas do

JUDICIÁRIAS FEDERAIS (fonte: TRT12): Durante o período da

sistema e-Gestão, do total de cargos e funções comissionados, 24%

Correição Ordinária apurou-se, a partir de informações prestadas

são ocupados/exercidas por servidores lotados na área

pelo Tribunal, que apenas 1 servidor lotado no órgão não pertence à

administrativa e 76% na área judiciária, atendendo-se, assim, ao

carreira judiciária federal. Esse quantitativo corresponde a,

disposto no art. 14, § 3°, da Resolução n.º 63/2010 do CSJT, por

aproximadamente, 0,06% da força de trabalho do Tribunal,

meio da qual se estabelece que “as unidades de apoio

percentual que atende ao disposto no artigo 3º da Resolução CSJT

administrativo dos Tribunais não poderão contar com mais do que

n.º 63/2010, segundo o qual “o Tribunal Regional do Trabalho não

30% do total de cargos em comissão e de funções comissionadas

poderá contar com mais de 10% de sua força de trabalho oriunda

disponíveis para todo o quadro de pessoal”. 1.2.4. SERVIDORES

de servidores que não pertençam às carreiras judiciárias federais”.

LOTADOS NOS GABINETES DE DESEMBARGADORES E NAS

1.2.7. SERVIDORES QUE EXERCEM A FUNÇÃO DE EXECUÇÃO

VARAS DO TRABALHO (fonte: TRT12 e e-Gestão): Segundo

DE MANDADOS (fonte: e-Gestão): Segundo dados extraídos do

dados extraídos do sistema e-Gestão, há no Tribunal 192 servidores

sistema e-Gestão, encontram-se lotados no Tribunal 121 servidores

lotados em Gabinetes de Desembargadores e 663 em Varas do

que ocupam o cargo de oficial de justiça avaliador. O número de

Trabalho. O número de servidores em todos os Gabinetes encontra-

oficiais de justiça encontra-se abaixo do número ideal de servidores

se abaixo dos parâmetros fixados pela Resolução Administrativa

previsto no artigo 7º da Resolução n.º 63/2010 do CSJT, de

n.º 63/2010 do CSJT. Em razão da média de processos recebidos

seguinte teor: “além do quantitativo de servidores previsto no Anexo

por Desembargador no triênio 2016-2018 (1.882), deveriam estar

III, as Varas do Trabalho que não disponham de Central de

lotados, em cada um dos Gabinetes, entre 13 e 14 servidores, nos

Mandados e recebam até 1.000 (mil) processos por ano poderão

termos do Anexo I da referida norma, perfazendo um total de 234 e

contar com até dois servidores ocupantes do cargo de Analista

252 servidores necessários para o atendimento da aludida

Judiciário, Área Judiciária, Especialidade Oficial de Justiça

resolução. O número total de servidores lotados nas 60 Varas do

Avaliador Federal, e as que recebam acima de 1.000 (mil)

Trabalho do TRT12 se encontra abaixo dos parâmetros fixados

processos poderão contar com até três, ressalvadas as situações

pelo Anexo III da Resolução Administrativa n.º 63/2010 do CSJT.

especiais, a critério do Tribunal, em decorrência do movimento

Em razão do número de processos recebidos, deveriam estar

processual e da extensão da área abrangida pela competência

lotados nas Varas do Trabalho do TRT12 entre 710 e 770

territorial da Vara do Trabalho”. A partir de tal critério, segundo

servidores. 1.2.5. DISTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES ENTRE O

dados informados pela Coordenadoria de Estatística e Pesquisa do

PRIMEIRO E O SEGUNDO GRAUS DE JURISDIÇÃO.

TST, deveriam ser lotados, nas 60 Varas do Trabalho do TRT12,

RESOLUÇÃO N.º 219/2016 DO CNJ (fonte: TRT12): Durante o

177 servidores dessa especialidade. 1.2.8. SERVIDORES QUE

período da Correição Ordinária, informou o Tribunal que, a fim de

EXERCEM A FUNÇÃO DE EXECUÇÃO DE MANDADOS AD HOC
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(fonte: TRT12): Não há, no TRT12, servidor que exerça a função

(ix) Diretor da Secretaria de Gestão de Pessoas; e (x) Diretor da

de execução de mandados ad hoc. 1.2.9. SERVIDORES EM

Secretaria de Gestão Estratégica. As atas do Comitê estão

REGIME DE TELETRABALHO (fonte: TRT12): Segundo

disponíveis no sítio eletrônico do Tribunal, por meio do endereço

informações prestadas pelo TRT12, em agosto de 2019, existiam

http://www.trt12.jus.br/portal/areas/CPPG/intranet/menus/AtasdeRe

120 servidores em regime de teletrabalho no órgão. Apurou-se, a

uniao.jsp. Ademais, o TRT12 apresentou as atas dos anos de 2016

partir de relatório apresentado pelo Tribunal, que em nenhuma das

a julho de 2019. 1.2.12. POLÍTICA DE ATENÇÃO INTEGRAL À

63 unidades que adotavam tal regime mais de 50% dos servidores

SAÚDE DE MAGISTRADOS E SERVIDORES - RESOLUÇÃO N.º

nelas lotados encontrava-se em teletrabalho. A autorização para o

207/2015 DO CNJ (fonte: TRT12): A Coordenadoria de Saúde,

teletrabalho concedido pelo Presidente do Tribunal é precedida de

vinculada à Direção-Geral da Secretaria, é a unidade responsável

procedimento formal, instrumentalizado por meio de Processo

por desenvolver e implementar, no âmbito do TRT12, as políticas e

Administrativo, por meio do qual é verificada a aptidão física,

ações voltadas ao bem-estar físico, mental e social de magistrados

psíquica e funcional do servidor para o teletrabalho, inclusive por

e servidores. No que tange às políticas e ações desenvolvidas pela

meio de exames médicos. Segundo informado pelo TRT12, a

coordenadoria, destacam-se: (i) Ação de acompanhamento a

Comissão de Gestão do Teletrabalho é regulamentada pelos artigos

servidores em Licença para Tratamento de Saúde; (ii) Programa de

24 e 25 da Portaria PRESI n.º 154/2016, sendo integrada por (i) um

gerenciamento de estresse; (iii) Programa de qualidade de vida no

magistrado; (ii) um Diretor de Secretaria de Vara; (iii) pelo Diretor da

trabalho, por meio de diversas ações; (iv) Programa de preparação

Secretaria de Gestão de Pessoas; (iv) pelo Coordenador de Saúde;

para a aposentadoria; (v) Ações de educação psicossocial, por

(v) um representante do Sintrajusc; e (vi) um representante de

exemplo, Campanha Carnaval da Prevenção e palestra sobre

Gabinete. Ao Comitê compete: (i) zelar pela observância das regras

Relações Interpessoais: Encontros com a Diversidade; (vi)

constantes na Portaria PRESI n.º154/2016; (ii) acompanhar o

Programa justa pausa; (vii) Ginástica laboral; (viii) Blitz ergonômica;

desenvolvimento do teletrabalho no Tribunal, em avaliações com

e (ix) Programa de atendimento ao servidor do interior. 1.2.13.

periodicidade anual, com base em indicadores e nos relatórios

CRIAÇÃO DO COMITÊ GESTOR LOCAL DE GESTÃO DE

elaborados pelos gestores das unidades que tenham servidores

PESSOAS – RESOLUÇÃO N.º 240/2016 DO CNJ (fonte: TRT12):

atuando nesse regime; (iii) analisar e propor soluções à

O Tribunal Regional da 12ª Região instituiu o Comitê Gestor Local

Administração do Tribunal, fundamentadamente, acerca de

de Gestão de Pessoas, por meio da Portaria PRESI n.º 75/2018.

eventuais problemas detectados e de casos omissos; e (iv) outras

Compete ao comitê: (i) propor e coordenar plano estratégico local

atribuições inerentes à sua finalidade. 1.2.10. CADASTRO

de gestão de pessoas, alinhado aos objetivos institucionais e às

ELETRÔNICO DE PERITOS E ÓRGÃOS TÉCNICOS OU

diretrizes nacionais; (ii) atuar na interlocução com a Rede de Gestão

CIENTÍFICOS (CPTEC) (fonte: TRT12): Durante o período da

de Pessoas do Poder Judiciário, compartilhando iniciativas,

Correição Ordinária, apurou-se que o cadastro de peritos, no âmbito

dificuldades, aprendizado e resultados; (iii) monitorar, avaliar e

do Tribunal, encontra-se disciplinado pela Portaria GP n.º 16/2011,

divulgar o desempenho e os resultados alcançados pela gestão de

o qual, no entanto, não se encontra totalmente alinhado à

pessoas; (iv) instituir grupos de discussão e trabalho com o objetivo

Resolução n.º 233/2016 do CNJ. Nesse sentido, faz-se necessário

de propor e de subsidiar a avaliação da Política e de medidas de

que o Tribunal adeque sua norma àquela do CNJ, bem como que

Gestão de Pessoas. 1.2.14. POLÍTICA NACIONAL DE

observe o que fora deliberado pelo CSJT nos autos do CSJT-AN-

FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIDORES DO

4903-92.2019.5.90.0000. 1.2.11. CRIAÇÃO DO COMITÊ GESTOR

PODER JUDICIÁRIO (RESOLUÇÃO N.º 192/2014 DO CNJ)

REGIONAL DA POLÍTICA NACIONAL DE ATENÇÃO

(fonte: TRT12): Segundo informações prestadas pelo próprio

PRIORITÁRIA AO 1º GRAU DE JURISDIÇÃO – RESOLUÇÃO N.º

Regional, as ações de formação e aperfeiçoamento de seus

194/2014 DO CNJ (fonte: TRT12): O Comitê Gestor Regional para

servidores obedecem às diretrizes traçadas na Política Nacional de

gestão e implementação da Política Nacional de Atenção Prioritária

Formação e Aperfeiçoamento dos Servidores do Poder Judiciário

ao Primeiro Grau de Jurisdição foi instituído por meio da Portaria

(Resolução n.º 192/2014 do CNJ). 1.2.15. CAPACITAÇÃO DE

PRESI n.º 252/2016. Atualmente integram o comitê: (i) Juiz Marcel

SERVIDORES QUE EXERCEM FUNÇÃO COMISSIONADA DE

Luciano Higuchi Viegas dos Santos; (ii) Juiz Narbal Antônio de

NATUREZA GERENCIAL (fonte: TRT12): O TRT12 oferece,

Mendonça Filetti; (iii) Juíza Magda Eliéte Fernandes; (iv) Milena

anualmente, curso para servidores titulares de funções

Letícia Anesi; (v) Andréa Guidotti Dilmann; (vi) Diretor-Geral; (vii)

comissionadas, conforme estabelece o artigo 5º, parágrafos 4° e 5º,

Secretário-Geral da Presidência; (viii) Secretário da Corregedoria;

da Lei n.º 11.416/2006. 1.2.16. SINDICÂNCIAS, INQUÉRITOS E
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PROCESSOS ADMINISTRATIVOS INSTAURADOS EM FACE DE

os demais meios de comunicação. Ao Núcleo de Audiovisual e

SERVIDORES NO BIÊNIO 2017/2018 (fonte: TRT12): Segundo

Mídias Digitais, por sua vez, foi atribuída a produção de programas

informações prestadas pelo TRT12, foram instaurados, entre 2017 e

jornalísticos, a elaboração de documentários e vídeos institucionais,

2019, 3 Sindicâncias e 4 Processos Administrativos Disciplinares,

bem como o planejamento e a inserção do Tribunal nos meios

dos quais 1 culminou na aplicação da penalidade de suspensão de

digitais. 1.2.21. NÚCLEO SOCIOAMBIENTAL E PLANO DE

90 dias, 4 foram arquivados por improcedência e 2 encontram-se

LOGÍSTICA SUSTENTÁVEL (fonte: TRT12): No âmbito do TRT12,

em andamento. 1.2.17. INSTALAÇÕES FÍSICAS DAS UNIDADES

o Ato PRESI n.º 154/2015 criou a Unidade Socioambiental –

JUDICIÁRIAS E ADMINISTRATIVAS (fonte: TRT12): Segundo

USAMB, a quem compete, dentre outras atribuições: (i) promover a

informações prestadas pelo TRT12, o Tribunal possui, atualmente,

integração e a efetividade da responsabilidade socioambiental no

30 imóveis próprios (localizados em 26 municípios do Estado de

âmbito do TRT12; (ii) executar e acompanhar as ações de

Santa Catarina), 8 alugados (distribuídos em 7 municípios) e 4

responsabilidade socioambiental; (iii) realizar o monitoramento, a

cedidos por terceiros, perfazendo um total de 42 imóveis, em 30

mensuração e a sistematização dos indicadores de resultados das

municípios. Na capital do Estado de Santa Catarina (Florianópolis)

ações de gestão socioambiental; (iv) orientar sobre a substituição

localizam-se: 7 imóveis, dos quais 5 são próprios e 2 alugados.

dos insumos e dos materiais utilizados em serviço por produtos

1.2.18. NÚCLEO DE SEGURANÇA – RESOLUÇÃO N.º 148/2012

recicláveis e que acarretem menos dano ao meio ambiente; (v)

DO CNJ (fonte: TRT12): O TRT12 não se utiliza de serviços de

sugerir a adoção de critérios sustentáveis a serem observados nas

segurança e assessoramento prestados por policiais e bombeiros

aquisições e contratações realizadas pelo Tribunal; (vi) auxiliar as

militares. 1.2.19. OUVIDORIA (fonte: TRT12): A Ouvidoria do

atividades da Comissão Permanente de Gestão Ambiental; (vii)

TRT12 encontra-se regulamentada pela Resolução n.º 35/2010. A

desenvolver estudos para ampliar a coleta seletiva solidária de

Ouvidoria, canal de comunicação direta entre o cidadão e o TRT,

resíduos dos recursos naturais e do patrimônio público; (viii)

tem por objetivo orientar, informar e colaborar com o aprimoramento

estimular o desenvolvimento de uma cultura contra o desperdício e

das atividades desenvolvidas pelo Tribunal. A função de Ouvidor é

de utilização coerente dos recursos naturais e do patrimônio

exercida pelo Vice-Presidente do Tribunal. Os canais de acesso à

público. O Plano de Logística Sustentável 2019 – PLS – pode ser

Ouvidoria são os determinados pela Resolução Administrativa n.º

a c e s s a d o

163/2016 do CSJT: pessoalmente ou por correspondência, e-mail e

http://www.trt12.jus.br/portal/areas/ambiental/extranet/documentos/P

formulário eletrônico disponível. No período de 2017 a julho de

LS2019-minutacomanexo.pdf. Dentre as ações do PLS realizadas

2019, conforme informações apresentadas pelo Tribunal, foram

no ano de 2019 destacam-se: (i) incentivar o reaproveitamento de

recebidas 1.674 manifestações, assim classificadas: (i) 662

caixas de papelão utilizados nas remessas de materiais; (ii) limitar a

consultas/dúvidas; (ii) 370 reclamações; (iii) 266 pedidos de acesso

distribuição de copos descartáveis nos locais abertos ao público

à informação; (iv) 59 denúncias, (v) 22 elogios; e (vi) 295 sugestões.

externo; (iii) incentivar o uso racional da energia elétrica, por meio

A fim de dar publicidade aos dados estatísticos, anualmente é

da veiculação de material informativo; (iv) substituição, na medida

divulgado relatório consolidado na página da Ouvidoria no sítio

do possível, das torneiras comuns por torneiras do tipo pressmatic;

e l e t r ô n i c o
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(v) incentivar a aquisição de automóveis flex; (vi) racionalizar as

(http://www.trt12.jus.br/portal/areas/ouvidoria/extranet/relatoriosEsta

viagens e utilizar, quando possível, automóveis compartilhados; (vii)

tisticos.jsp). 1.2.20. UNIDADE ADMINISTRATIVA DE

promover ações de sensibilização para servidores acerca do

COMUNICAÇÃO SOCIAL (fonte: TRT12): A Secretaria de

comportamento socioambiental responsável; e (viii) realizar, pelo

Comunicação social – SECOM é a unidade administrativa do

menos, a cada ano, uma atividade de capacitação na temática

Tribunal que possui a atribuição de planejar, coordenar, divulgar e

socioambiental. 1.2.22. UNIDADE OU NÚCLEO DE CONTROLE

monitorar as ações de comunicação social do TRT12. No intuito de

INTERNO PREVISTO NA RESOLUÇÃO N.º 86/2009 DO CNJ

otimizar as atividades desenvolvidas, a secretaria foi subdivida em

(fonte: TRT12): A fim de controlar o cumprimento das metas

dois núcleos: Núcleo de Redação, Criação e Assessoria de

previstas no plano plurianual, bem como a eficiência da gestão

Imprensa e Núcleo de Audiovisual e Mídias Digitais. Ao primeiro

orçamentária, financeira e patrimonial, o TRT12 instituiu a

compete a produção de textos jornalísticos e boletins informativos

Secretaria de Controle Interno, composta por dois núcleos: Núcleo

publicados nos veículos de comunicação do Tribunal, o

de Auditoria e Núcleo de Acompanhamento e Análise da Gestão.

planejamento e a execução de campanhas de comunicação

1.2.23. PLANO ESTRATÉGICO DE TECNOLOGIA DA

externas e internas, bem como a intermediação entre o Tribunal e

INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (PETIC) (fonte: TRT12): O

o f i c i a l

d o

p o r

m e i o

d o

l i n k
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Plano Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação –

dão conta de que, entre janeiro e dezembro de 2018, o Tribunal

PETIC 2015-2020 encontra-se disponível no link

despendeu R$ 1.607.175,71 a título de pagamento de diárias a

http://www.trt12.jus.br/portal/areas/seplan/extranet/documentos/PET

magistrados, servidores e colaboradores. O TRT12 disponibiliza no

ICversao2.3.pdf. O PETIC 2015-20020 encontra-se alinhado às

seu sítio a correlação de todas as diárias do ano de 2018, com o

diretrizes da Resolução n.º 211/2015 do CNJ. Ademais, o TRT12,

nome do destinatário, o valor e a finalidade, acessível em

conforme dispõe o artigo 7° da Resolução n.º 211/2015 do CNJ,

http://www.trt12.jus.br/aarh-diarias-js/f/t/consultarcontas

criou o Comitê de Governança de Tecnologia da Informação e

publicassel?atribuiDatasDefault=S. A análise, por amostragem, dos

Comunicação – Portaria PRESI n.º 189/2016. 1.2.24. GESTÃO

dados registrados no Portal da Transparência, no sítio do Tribunal

ESTRATÉGICA (fonte: TRT12): Segundo informações prestadas

na internet, autoriza inferir que os lançamentos decorreram do

pelo TRT12, o Plano Estratégico do TRT12 2015-2020 encontra-se

exercício das atividades ordinárias do Tribunal, de natureza

alinhado à estratégia nacional. O TRT12 informa que fora instituído

administrativa e/ou jurisdicional. 2. SISTEMA DE

o Comitê de Governança Institucional e a Secretaria de Gestão

GERENCIAMENTO DE INFORMAÇÕES ADMINISTRATIVAS E

Estratégica. O TRT12, para atender aos Macrodesafios do Poder

JUDICIÁRIAS DA JUSTIÇA DO TRABALHO – E-GESTÃO. O

Judiciário, vem adotando diversas medidas, destacando dentre elas:

Sistema de Gerenciamento de Informações Administrativas e

(i) implantação do plano para desenvolvimento da competência de

Judiciárias da Justiça do Trabalho – e-Gestão – caracteriza-se

gestão de processos; (ii) instalação dos Centros de Conciliação; (iii)

como ferramenta eletrônica de apoio destinada a disponibilizar aos

utilização da videoconferência para a oitiva de testemunhas

usuários acesso às informações relativas à estrutura administrativa

deprecadas; (iv) programa de sensibilização e formação em

e ao exercício da atividade jurisdicional dos órgãos da Justiça do

conciliação; (v) utilização de recursos tecnológicos como o

Trabalho de primeiro e segundo graus. Atualmente, o sistema

WhatsApp e a videoconferência para as tratativas de conciliação;

apresenta-se como ferramenta imprescindível de que dispõem o

(vi) entrega da Certificação “Excelência em Conciliação” para as 3

Corregedor-Geral e os Corregedores Regionais para realizar o

empresas que mais fizeram acordos durante a Semana Nacional do

controle estatístico-processual do movimento judiciário e da atuação

CSJT e do CNJ; (vii) redução do acervo de grandes litigantes; (viii)

jurisdicional dos primeiro e segundo graus da Justiça do Trabalho.

redução de estoque de processos arquivados temporariamente; (ix)

O Sistema e-Gestão é regido pelos princípios da obrigatoriedade e

capacitação de conciliadores; e (x) Semana Nacional da Execução

da presunção de veracidade das informações disponibilizadas,

Trabalhista. 1.2.25. FISCALIZAÇÃO DOS CONTRATOS

sendo de responsabilidade dos Presidentes dos Tribunais Regionais

ADMINISTRATIVOS CELEBRADOS COM EMPRESAS

do Trabalho a fidedignidade das informações estatísticas

PRESTADORAS DE SERVIÇOS (fonte: TRT12): A fiscalização

disponibilizadas, conforme prevê o artigo 133 da Consolidação dos

dos contratos administrativos, no âmbito do TRT12, encontra-se

Provimentos da Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho. 2.1.

disciplinada pela Portaria PRESI n.º 243/2010. As atividades de

ATENDIMENTO À CONSOLIDAÇÃO DOS PROVIMENTOS DA

fiscalização e acompanhamento da execução dos contratos serão

CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO (fonte:

exercidas em conjunto pelos gestores, pelos fiscais e pelos

TRT12): A fim de subsidiar o aprimoramento contínuo do sistema e-

responsáveis pelos aspectos administrativos dos contratos

Gestão, faz-se necessário que os Tribunais Regionais do Trabalho,

analisados. Segundo informações prestadas pelo TRT12, os fiscais

por suas Presidências, instituam Comitês Gestores Regionais para

técnicos do contrato têm como atribuições precípuas: (i)

receber as orientações emanadas do Comitê Gestor Nacional

acompanhar a execução dos serviços de acordo com as rotinas

relativas às regras para a coleta e disponibilização das informações

estabelecidas no contrato, exigindo da contratada, quando

que serão repassadas aos respectivos Tribunais Regionais do

necessário, a adoção de medidas corretivas; (ii) atender às

Trabalho e Varas do Trabalho da Região. O Comitê Gestor Regional

orientações do gestor; e (iii) relatar ao gestor a ocorrência de

do sistema e-Gestão deve ser “coordenado, preferencialmente, por

irregularidades no cumprimento das obrigações contratuais. Os

desembargador e deverá ter composição multidisciplinar, contando

fiscais administrativos, por sua vez, atuam na aferição do

com, pelo menos, um juiz de 1º Grau e servidores afeitos às áreas

cumprimento das obrigações previdenciárias, fiscais, trabalhistas e

de tecnologia da informação, de estatística, de pessoal e de negócio

demais obrigações acessórias. 1.2.26. CONCESSÃO DE DIÁRIAS

judicial de 1º e 2º Graus”, conforme disposto no artigo 135, § 1º, da

A MAGISTRADOS E SERVIDORES – RESOLUÇÃO N.º 124/2013

Consolidação dos Provimentos da Corregedoria-Geral da Justiça do

DO CSJT (fonte: TRT12/CCAUD-CSJT): Informações colhidas

Trabalho. O Comitê Regional reunir-se-á mensalmente para, entre

junto à Coordenadoria de Controle e Auditoria do CSJT – CCAUD –

outras ações, corrigir eventuais inconsistências nos dados
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remetidos ao Tribunal Superior do Trabalho, retratadas nos

somente aos itens do legado. 2.2.2. SEGUNDO GRAU (fonte: e-

relatórios da pasta denominada “Relatórios de Detalhamento de

Gestão): Todas as remessas mensais efetuadas pelo TRT12 de

Erros” do Sistema e-Gestão, e encaminhará ao Comitê Gestor

janeiro de 2017 a julho de 2019 encontram-se aprovadas. Portanto,

Nacional do Sistema e-Gestão a respectiva ata, conforme prevê o

em relação ao referido período, o Tribunal Regional encontra-se

artigo 135, § 2º, da Consolidação dos Provimentos da Corregedoria-

adaptado ao Manual de Regras de Validação do e-Gestão 2º Grau –

Geral da Justiça do Trabalho. O Comitê Gestor Regional do Sistema

versão 4.5 e ao Manual de Orientações Unificado do e-Gestão de 2º

e-Gestão do TRT12, intitulado Grupo Gestor do Sistema de

Grau – versão 1.2. 2.3. PROCESSOS SUSPEITOS DE

Gerenciamento de Informações Administrativas e Judiciárias da

INCONSISTÊNCIAS. 2.3.1. PRIMEIRO GRAU (fonte: e-Gestão):

Justiça do Trabalho, é coordenado por Desembargador e possui em

a) pendentes de solução. O saldo de processos pendentes de

sua composição multidisciplinar Juiz do Trabalho e servidores

solução é composto pelas seguintes situações: 1) Processos que

afeitos às áreas de tecnologia da informação, de estatística, de

aguardam a primeira sessão de audiência; 2) Processos que já

pessoal e de negócio judicial de primeiro e segundo graus,

tiveram a primeira sessão de audiência e que aguardam o

atendendo ao § 1º do artigo 135 da Consolidação dos Provimentos

encerramento da instrução; e 3) Processos conclusos aguardando a

da Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho. Compõem o Grupo

prolação da sentença. Não existe previsão para que um processo

Gestor do TRT12: Mari Eleda Migliorini – Desembargadora

conste simultaneamente em mais de um dos referidos itens.

Presidente; Marcel Luciano Higuchi Viegas dos Santos - Juiz Gestor

Partindo dessa premissa, não foram identificados processos

Estratégico e de Metas; Ricardo Ganzo Weickert Caldas -

pendentes de solução em 31 de julho de 2019 que constassem em

Secretário-Geral da Presidência; Ana Paula Volpato Wronski -

mais de um item. b) pendentes de execução. Os processos que

Diretora-Geral da Secretaria; Natália da Costa - Secretária da

estão pendentes de execução não podem estar pendentes em mais

Corregedoria; Roberto Carlos de Almeida – Secretário-Geral

de um sistema de tramitação (Legado e PJe) nem em mais de uma

Judiciário; Silvana Schaarschmidt - Assessora de Desembargador;

Vara do Trabalho ao mesmo tempo. Igualmente, não podem ser

Fernanda Gomes Ferreira - Diretora da Secretaria de Gestão

classificados como pendentes de execução e em arquivo provisório

Estratégica; Gustavo Bestetti Ibarra - Diretor da Secretaria de

simultaneamente. Partindo dessas premissas, não foram

Tecnologia da Informação e Comunicação; Vanessa Gesser de

identificados processos pendentes de execução em 31 de julho de

Miranda - Diretora da Secretaria de Gestão de Pessoas; Dirlei

2019 que constassem em mais de um sistema ou situação ao

Pereira Preve - Diretor de Secretaria da 2ª Vara do Trabalho de

mesmo tempo. c) pendentes de finalização. O saldo de processos

Florianópolis; Marco Antonio Bazéggio – Diretor do Serviço de

pendentes de finalização é classificado por fase processual. Os

Estatística e Pesquisa; Valdir Luiz da Cunha – Diretor do Serviço de

processos que estão na fase de liquidação não podem figurar nas

Sustentação dos Sistemas de TIC; Geison Alfredo Arisi – Assessor

fases de conhecimento ou de execução. Do mesmo modo,

da Secretaria da Corregedoria; Alexandre Luckner Goulart –

processos em execução não são compatíveis com as fases de

Servidor da Secretaria-Geral Judiciária; e Luiz Alexandre Constante

conhecimento e de liquidação, e vice-versa. Os processos também

Bergmann – Diretor da Unidade de Suporte Operacional. Com

não podem estar pendentes em mais de um sistema de tramitação

relação ao § 2º do artigo 135 da Consolidação dos Provimentos da

(Legado e PJe) e tampouco em mais de uma Vara do Trabalho ao

Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho, de janeiro de 2017 a

mesmo tempo. Partindo dessas premissas, não foram identificados

julho de 2019, foram encaminhadas 14 atas das reuniões realizadas

processos pendentes de finalização em 31 de julho de 2019 que

pelo Grupo Gestor do TRT12 para disponibilização em ambiente

constassem em mais de uma fase ou sistema simultaneamente.

compartilhado. 2.2. SITUAÇÃO DAS REMESSAS. 2.2.1.

2.3.2. SEGUNDO GRAU (fonte: e-Gestão): pendentes de

PRIMEIRO GRAU (fonte: e-Gestão): O relatório “01 – Relatório de

julgamento. O saldo de processos pendentes de julgamento é

Erros de Validação – Resumo Último Lote”, localizado no Sistema e-

composto pelos processos pendentes de autuação, pendentes de

Gestão no endereço “Pastas Públicas\e-Gestão\Controle de

remessa ao MPT, no MPT - distribuídos e pendentes de distribuição

Remessas\Relatórios de Detalhamento de Erros”, constitui aquele

-, pendentes de distribuição, pendentes de conclusão ao relator,

utilizado para a avaliação da situação das remessas de primeiro e

com o relator, em diligência, com revisor, suspensos ou

segundo graus da Justiça do Trabalho. Em consulta ao referido

sobrestados, aguardando pauta, incluídos em pauta e em vista

relatório, constatou-se que todas as remessas do Sistema e-Gestão

regimental. Não existe previsão para que um processo seja

efetuadas de janeiro de 2017 até julho de 2019 foram aprovadas,

informado mais de uma vez dentro do mesmo item ou para que

salientando-se, por oportuno, que essa aprovação refere-se

conste simultaneamente em mais de um dos referidos itens.
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Partindo dessas premissas, em 31 de julho de 2019, foram

da 12ª Região figuraram entre as 25% que obtiveram os piores

identificados 2 processos pendentes de julgamento informados mais

desempenhos no País no mesmo período, sendo a 1ª VT de

de uma vez no mesmo item e 15 processos pendentes de

Joinville (1.250ª posição), 3ª VT de São José (1.214ª posição), a 3ª

julgamento que constavam em mais de um item simultaneamente.

VT de Blumenau (1.199ª posição), a 3ª VT de Joinville (1.193ª

Inexiste, igualmente, previsão para que um processo seja informado

posição) e a 2ª VT de São José (1.186ª posição). 3. METAS

em um dos itens de pendência e não seja informado no saldo de

JUDICIÁRIAS DA JUSTIÇA DO TRABALHO PARA O ANO DE

pendentes de julgamento. Nessa situação, foram identificados 226

2018 (Plano Estratégico da Justiça do Trabalho 2015-2020).

processos pendentes de julgamento em 31 de julho de 2019. Do

Resultado da ativa participação dos Tribunais Regionais do

mesmo modo, não existe previsão para que um processo seja

Trabalho sob a coordenação do CSJT, o Plano Estratégico da

informado no saldo de pendentes de julgamento sem que conste

Justiça do Trabalho para o período 2015-2020 reflete a

também em um dos itens de pendência. Nessa condição, foram

preocupação do Judiciário Trabalhista em aperfeiçoar suas formas

identificados 2.554 processos pendentes de julgamento em 31 de

de atuação em prol da realização da justiça no âmbito das relações

julho de 2019. 2.4. PROCESSOS DOS SISTEMAS LEGADO E PJe

de trabalho, contribuindo para a paz social e o fortalecimento da

(fonte: e-Gestão): Conforme consulta realizada em 29 de outubro

cidadania. O Relatório Anual é elaborado a partir da extração dos

de 2019, dos 127.592 processos pendentes de baixa no âmbito do

dados do Sistema de Gestão Estratégica da Justiça do Trabalho -

TRT12, incluídas as ações originárias do segundo grau,

Sigest. Foram utilizados dados constantes do Relatório de

aproximadamente 16.417 (12,9%) processos tramitavam no

Resultados do ano de 2018 (com informações extraídas no período

Sistema Legado e 111.175 (87,1%) no Sistema PJe. A média

de 28 a 31 de janeiro e no dia 14 de fevereiro de 2019). Os

nacional, na referida data, era de 14% dos processos tramitando no

resultados são reveladores do desempenho de cada um dos

Sistema Legado e 86% no Sistema PJe. 2.5. PROCESSOS

Tribunais Regionais na execução do Plano Estratégico e servirão de

PENDENTES DE SOLUÇÃO MAIS ANTIGOS (fonte: e-Gestão e

parâmetro para a adoção de medidas corretivas ou de

TRT12): As Varas do Trabalho da 12ª Região possuem um resíduo

aperfeiçoamento com a finalidade de que haja melhor rendimento e,

novo, com 97,1% dos processos pendentes de solução na fase de

por consequência, se alcancem as metas estabelecidas no Plano

conhecimento distribuídos nos anos de 2017 a 2019. Foram

Estratégico. 3.1. META 4 - REDUZIR O TEMPO MÉDIO DE

identificados 45 processos pendentes de julgamento na fase de

DURAÇÃO DO PROCESSO NA 2ª INSTÂNCIA EM RELAÇÃO AO

conhecimento distribuídos há mais de 5 anos, sendo que o mais

ANO-BASE 2016: Perspectiva Processos Internos - Assegurar a

antigo foi distribuído no ano de 2003. Há integral observância ao

celeridade e a produtividade na prestação jurisdicional – Indicador:

Provimento n.º 4/2018 da Corregedoria-Geral da Justiça do

Tempo Médio de Duração do Processo - 2ª Instância (TMDP2). A

Trabalho, visto que são divulgados, no sítio do TRT12 na internet,

Meta 4 equivale à meta específica da Justiça do Trabalho “Reduzir

os processos aptos a julgamento em primeiro e segundo graus. 2.6.

o tempo médio de duração do processo, em relação ao ano-base

ÍNDICE NACIONAL DE GESTÃO DO DESEMPENHO DA

2016 – 2º grau”, aprovada no XI Encontro Nacional do Poder

JUSTIÇA DO TRABALHO – IGEST (fonte: e-Gestão): O Índice

Judiciário. A meta estabelecida para o TRT12 era que o Tempo

Nacional de Gestão do Desempenho da Justiça do Trabalho –

Médio de Duração do Processo no segundo grau fosse igual ou

IGEST foi desenvolvido pela Corregedoria-Geral da Justiça do

inferior a 144 dias. No período, o TRT12 alcançou o prazo médio de

Trabalho com o objetivo de contribuir para o aprimoramento da

100 dias - 44 dias a menos do que o limite máximo para o

gestão das Varas do Trabalho no País. Para tanto, apresenta um

cumprimento da meta. Constata-se, ainda, uma diminuição de 102 e

referencial numérico que sintetiza os seguintes mesoindicadores:

78 dias no prazo médio em relação, respectivamente, aos anos

Acervo, Celeridade, Produtividade, Taxa de Congestionamento e

2016 e 2017. Meta cumprida. 3.2. META 5 - REDUZIR O TEMPO

Força de Trabalho, adotados em consonância com os objetivos

MÉDIO DE DURAÇÃO DO PROCESSO NA 1ª INSTÂNCIA EM

judiciários estabelecidos no Plano Estratégico da Justiça do

RELAÇÃO AO ANO-BASE 2016: Perspectiva Processos Internos -

Trabalho 2015-2020. De outubro de 2018 a setembro de 2019, entre

Assegurar a celeridade e a produtividade na prestação jurisdicional

as 60 Varas do Trabalho da 12ª Região, 25 estiveram entre as 25%

– Indicador: Tempo Médio de Duração do Processo – Fase de

que obtiveram os melhores desempenhos no País, dentre elas a VT

Conhecimento - 1ª Instância (TMDP1c). A Meta 5 equivale à meta

de Fraiburgo (13ª posição), a VT de Videira (26ª posição), a 2ª VT

específica da Justiça do Trabalho “Reduzir o tempo médio de

de Chapecó (37ª posição), a VT de Joaçaba (45ª posição) e a VT de

duração do processo, em relação ao ano-base 2016 – 1º grau”,

São Bento do Sul (70ª posição). Por outro lado, 5 Varas do Trabalho

aprovada no XI Encontro Nacional do Poder Judiciário. A Meta do
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TRT12 era que o tempo médio de duração do processo no primeiro

2013/2014, EM 6 PONTOS PERCENTUAIS, ATÉ 2020:

grau fosse igual ou inferior a 212 dias. No período, contudo, o

Perspectiva Processos Internos - Estimular a conciliação e as

TRT12 alcançou o prazo médio de 272 dias - 60 dias a mais do que

soluções alternativas de conflitos – Indicador: Índice de Conciliação

o necessário ao cumprimento da meta. Ressalte-se que o TRT12

– Fase de Conhecimento (ICONc). A Meta 9 equivale à Meta

apresentou um aumento de 52 e 33 dias no prazo médio em

Nacional 3, aprovada no XI Encontro Nacional do Poder Judiciário.

relação, respectivamente, a 2016 e 2017. Meta não cumprida. 3.3.

A meta para o ano de 2018 consistia em aumentar em 2 pontos

META 6 - JULGAR PELO MENOS 92% DA QUANTIDADE DOS

percentuais o índice de conciliação em relação a 2017, devendo o

PROCESSOS DE CONHECIMENTO DISTRIBUÍDOS NO

TRT12, para tanto, alcançar o percentual de 54,78%, extraídos do

PERÍODO: Perspectiva Processos Internos - Assegurar a

cômputo dos processos solucionados arquivamentos, desistências e

celeridade e a produtividade na prestação jurisdicional - Indicador:

declarações de incompetência. Em 2018, o TRT12 atingiu o

Índice de Processos Julgados (IPJ). A Meta 6 do Plano Estratégico

percentual de 48,52%. Dos 85.412 processos solucionados no ano,

da Justiça do Trabalho equivale à Meta Nacional 1 para 2018,

41.443 derivaram de conciliação – 5.346 conciliações a menos do

aprovada no XI Encontro Nacional do Poder Judiciário. No âmbito

que o número necessário para o alcance da meta. Ocorre que, no

do TRT12, foram distribuídos, no primeiro e segundo graus, 94.846

Plano Estratégico da Justiça do Trabalho, foi ressaltado que deveria

casos novos em 2018 e julgados 121.183 processos – 33.925

ser considerado o cumprimento da meta caso o Índice de

julgados a mais do que o necessário para o alcance da meta, o que

Conciliação alcançasse o percentual de 48%. Diante dessa

corresponde ao percentual de julgados de 127%. Meta cumprida.

ressalva, conclui-se que o TRT12, embora tenha alcançado

3.4. META 7 - IDENTIFICAR E JULGAR, ATÉ 31/12/2018, PELO

percentual inferior ao que fora fixado a título de meta, cumpriu o

MENOS 90% DOS PROCESSOS DISTRIBUÍDOS ATÉ 31/12/2016,

percentual mínimo de conciliações exigido de todos os Tribunais

NOS 1º E 2º GRAUS: Perspectiva Processos Internos - Assegurar a

Regionais. Meta cumprida. 3.7. META 10 - IDENTIFICAR E

celeridade e a produtividade na prestação jurisdicional – Indicador:

REDUZIR EM 2% O ACERVO DOS DEZ MAIORES LITIGANTES

Índice de Processos Antigos (IPA). A Meta 7 do Plano Estratégico

EM RELAÇÃO AO ANO ANTERIOR: Perspectiva Processos

da Justiça do Trabalho equivale à Meta Nacional 2 para 2018,

Internos - Gerir as demandas repetitivas e os grandes litigantes –

aprovada no XI Encontro Nacional do Poder Judiciário. No ano de

Indicador: Índice de Redução do Acervo dos Maiores Litigantes

2018, ainda pendiam de julgamento 74.530 processos distribuídos

(IRA). A Meta 10 do Plano Estratégico da Justiça do Trabalho

até 31/12/2016. Para o cumprimento da Meta, o TRT12 deveria

equivale à Meta Nacional 7, aprovada no XI Encontro Nacional do

julgar 67.077 processos. Foram julgados 70.598 processos, o que

Poder Judiciário. Para alcançar a meta, o TRT12 deveria julgar

corresponde a 3.520 processos a mais do que o necessário para o

9.748 processos dos dez maiores litigantes, ao passo que julgou um

cumprimento da meta. O TRT12 alcançou o Índice de Processos

total de 12.518 processos – 2.770 processos a mais do que o

Antigos (IPA) de 95%. Meta cumprida. 3.5. META 8 – IDENTIFICAR

número de julgados necessário para que fosse alcançada a meta

E JULGAR, ATÉ 31/12/2018, 98% DAS AÇÕES COLETIVAS

estabelecida. O TRT12 alcançou o Índice de Redução do Acervo

DISTRIBUÍDAS ATÉ 31/12/2015, NO 1º GRAU, E ATÉ 31/12/2016,

dos Maiores Litigantes de 142% e reduziu o referido acervo em

NO 2º GRAU: Perspectiva Processos Internos - Assegurar a

30,9%. Meta cumprida. 3.8. META 11 – BAIXAR PELO MENOS

celeridade e a produtividade na prestação jurisdicional – Indicador:

92% DA QUANTIDADE DE EXECUÇÕES INICIADAS NO ANO-

Índice de Ações Coletivas Julgadas (IACJ). A Meta 8 do Plano

BASE: Perspectiva Processos Internos - Impulsionar as execuções

Estratégico da Justiça do Trabalho equivale à Meta Nacional 6 para

trabalhistas e fiscais – Indicador: Índice de Execução (IE). A Meta

2018, aprovada no XI Encontro Nacional do Poder Judiciário. 3.5.1.

11 do Plano Estratégico da Justiça do Trabalho equivale à Meta

Primeiro Grau: foram julgadas 502 das 504 ações coletivas

Nacional 5 do Poder Judiciário, aprovada no XI Encontro Nacional

distribuídas até 31/12/2015 – 8 ações coletivas além do necessário

do Judiciário. O TRT12 iniciou, em 2018, 27.249 execuções,

para o cumprimento da meta. O TRT12 alcançou índice de

baixando o total de 28.639 – 3.570 processos a mais do que o

produtividade de 99,60%. Meta cumprida. 3.5.2. Segundo Grau:

necessário para o cumprimento da meta. O Índice de Execução (IE)

foram julgadas todas as 92 ações coletivas distribuídas até

foi de 105%. Meta cumprida. 4. MOVIMENTAÇÃO PROCESSUAL,

31/12/2016. O Índice de Ações Coletivas Julgadas (IACJ) no

ARRECADAÇÃO E VALORES PAGOS AOS RECLAMANTES.

segundo grau foi de 100%. Meta cumprida. 3.6. META 9 –

4.1. MOVIMENTAÇÃO PROCESSUAL. 4.1.1. MOVIMENTAÇÃO

AUMENTAR O ÍNDICE DE CONCILIAÇÃO NA FASE DE

NO PRIMEIRO GRAU. 4.1.1.1. FASE DE CONHECIMENTO (fonte:

CONHECIMENTO, EM RELAÇÃO AO PERCENTUAL DO BIÊNIO

e-Gestão): a) Movimentação em 2017: estoque remanescente de
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2016: 66.185; casos novos: 91.515; processos recebidos: 91.942;

foi de 254,7 dias e, no País, de 264,2 dias. Quanto às etapas

processos solucionados: 93.613; taxa de produtividade: 101,8%

processuais, extrai-se que o prazo médio do ajuizamento da ação

(média dos TRTs de médio porte: 102,9%; média nacional: 103,9%);

até a realização da 1ª audiência foi de 96,3 dias; o prazo médio

taxa de congestionamento: 40,8% (média dos TRTs de médio porte:

entre a realização da 1ª audiência e o encerramento da instrução foi

35,8%; média nacional: 34,8%). Pendentes de solução para 2018:

de 201,3 dias; da etapa da conclusão até a prolação da sentença, o

66.696. b) Movimentação em 2018: estoque remanescente de

prazo médio foi de 24,3 dias. f) Prazo Médio em 2019 (até 31 de

2017: 66.696; casos novos: 64.610; processos recebidos: 64.950;

julho): O prazo médio nas Varas do Trabalho da 12ª Região, do

processos solucionados: 90.623; taxa de produtividade: 139,5%

ajuizamento da ação até a prolação da sentença, foi de 271,5 dias,

(média dos TRTs de médio porte: 138,4%; média nacional: 137,9%);

enquanto que a média nos Tribunais de médio porte foi de 241,5

taxa de congestionamento: 31,2% (média dos TRTs de médio porte:

dias e, no País, de 256,7 dias. Quanto às etapas processuais, extrai

27,8%; média nacional: 27%). Pendentes de solução para 2019:

-se que o prazo médio do ajuizamento da ação até a realização da

43.491. c) Movimentação em 2019 (até 31 de julho): estoque

1ª audiência foi de 72,6 dias; o prazo médio entre a realização da 1ª

remanescente de 2018: 43.491; casos novos: 37.890; processos

audiência e o encerramento da instrução foi de 213,7 dias; da etapa

recebidos: 38.021; processos solucionados: 49.167; taxa de

da conclusão até a prolação da sentença, o prazo médio foi de 29,4

produtividade: 129,3% (média dos TRTs de médio porte: 122,2%;

dias. g) Recursos Interpostos: Em 2017, foram interpostos nas

média nacional: 120%); taxa de congestionamento: 39,7% (média

Varas do Trabalho da 12ª Região 31.503 recursos, 4,1% a menos

dos TRTs de médio porte: 36,7%; média nacional: 37,2%).

do que no ano anterior, quando foram interpostos 32.850 recursos.

Pendentes de solução em 31 de julho de 2019: 33.613. Resíduo

No ano de 2018, foram interpostos nas Varas do Trabalho da 12ª

calculado para 2020: 26.557. No número de processos recebidos

Região 46.110 recursos, 46,4% a mais do que no ano de 2017. De

mencionados acima não foram incluídos os processos redistribuídos

janeiro até julho de 2019, foram interpostos nas Varas do Trabalho

à mesma região judiciária, a fim de evitar duplicidade. Do mesmo

da 12ª Região 26.664 recursos. 4.1.1.2. FASE DE LIQUIDAÇÃO

modo, no número de processos solucionados não foram incluídos

(fonte: e-Gestão): a) Liquidações Iniciadas, Encerradas e

os processos solucionados por declaração de incompetência. No

Resíduo: Liquidações iniciadas em 2017: 24.446 (média dos

âmbito das Varas do Trabalho da 12ª Região, no ano de 2018, entre

Tribunais de médio porte: 20.555,6; média nacional: 28.052,4);

as 60 unidades, 56 conseguiram solucionar mais processos do que

liquidações encerradas em 2017: 20.507 (média dos Tribunais de

o número de recebidos no ano. A média de processos recebidos por

médio porte: 20.153,9; média nacional: 25.407,5); resíduo em 2017

Vara do Trabalho, incluindo os processos recebidos por

(incluídas as liquidações que estavam em arquivo provisório): 4.606

redistribuição, foi de 1.118,8 e a média de solucionados foi de

(média dos Tribunais de médio porte: 8.222,4; média nacional:

1.529; portanto, em média, as Varas do Trabalho solucionaram 410

14.984,5). Liquidações iniciadas em 2018: 24.866 (média dos

processos a mais do que receberam. Já em 2019, 50 Varas do

Tribunais de médio porte: 23.050,8; média nacional: 29.813,5);

Trabalho conseguiram solucionar mais processos do que o número

liquidações encerradas em 2018: 19.717 (média dos Tribunais de

de recebidos no período. d) Prazo Médio em 2017: O prazo médio

médio porte: 19.422,4; média nacional: 27.285,9); resíduo em 2018

nas Varas do Trabalho da 12ª Região, do ajuizamento da ação até a

(incluídas as liquidações que estavam em arquivo provisório): 2.638

prolação da sentença, foi de 239,2 dias, enquanto que a média nos

(média dos Tribunais de médio porte: 5.444,5; média nacional:

Tribunais de médio porte foi de 224,5 dias e, no País, de 238,2 dias.

9.487,3). Liquidações iniciadas entre janeiro e julho de 2019: 15.638

Destacam-se, na fase de conhecimento, as seguintes etapas: do

(média dos Tribunais de médio porte: 14.225,3; média nacional:

ajuizamento da ação até a realização da 1ª audiência; entre a

18.033,2); liquidações encerradas entre janeiro e julho de 2019:

realização da 1ª audiência e o encerramento da instrução; e da

14.546 (média dos Tribunais de médio porte: 12.770,4; média

conclusão até a prolação da sentença. O prazo médio do

nacional: 18.367,8); resíduo de janeiro a julho de 2019 (incluídas as

ajuizamento da ação até a realização da 1ª audiência foi de 97,9

liquidações que estavam em arquivo provisório): 2.258 (média dos

dias. O prazo médio entre a realização da 1ª audiência e o

Tribunais de médio porte: 6.438,9; média nacional: 8.745,9). Taxa

encerramento da instrução foi de 152 dias. Já da etapa da

de produtividade em 2017: 83,9%; taxa de produtividade em 2018:

conclusão até a prolação da sentença, o prazo foi de 22 dias. e)

79,3%; taxa de produtividade de janeiro a julho de 2019: 93%. b)

Prazo Médio em 2018: O prazo médio nas Varas do Trabalho da

Prazo Médio das Liquidações: O prazo médio nas Varas do

12ª Região, do ajuizamento da ação até a prolação da sentença, foi

Trabalho da 12ª Região, do início da fase de liquidação até o seu

de 272,1 dias, enquanto que a média nos Tribunais de médio porte

encerramento, no ano de 2017, foi de 91,3 dias (média dos
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Tribunais de médio porte: 149,4; média nacional: 175,7). O prazo

GRAU (fonte: e-Gestão): a) Movimentação Processual em 2017:

médio em 2018 foi de 119,2 dias (média dos Tribunais de médio

estoque remanescente de 2016: 7.948; casos novos: 28.676;

porte: 160,8; média nacional: 180,8). O prazo médio verificado de

processos recebidos: 33.696; recursos e ações originárias julgados:

janeiro a julho de 2019 foi de 146 dias (média dos Tribunais de

28.420; total julgado: 33.109; produtividade: 98,3% (média dos

médio porte: 183,8; média nacional: 201). c) Sentenças Líquidas

TRTs de médio porte: 92,9%; média nacional: 94,4%); taxa de

Proferidas: Considerando-se as decisões de procedência total e as

congestionamento: 20,5% (média dos TRTs de médio porte: 28,2%;

de procedência parcial, foram proferidas, em 2017, 29.060

média nacional: 27,7%); resíduo processual para 2018: 8.405. b)

sentenças pelas Varas do Trabalho da 12ª Região, sendo 1.263

Movimentação Processual em 2018: estoque remanescente de

(4,3%) líquidas (média dos Tribunais de médio porte: 22,2%; média

2017: 8.405; casos novos: 30.165; processos recebidos: 37.699;

nacional: 15,5%). Em 2018, de 30.495 sentenças proferidas, 2.068

recursos e ações originárias julgados: 30.169; total julgado: 36.144;

(6,8%) corresponderam a sentenças líquidas (média dos Tribunais

produtividade: 95,9% (média dos TRTs de médio porte: 92,3%;

de médio porte: 20,8%; média nacional: 14,9%). De janeiro a julho

média nacional: 93,7%); taxa de congestionamento: 21,6% (média

de 2019, de 17.752 sentenças proferidas, 1.784 (10%)

dos TRTs de médio porte: 29,2%; média nacional: 27,8%); resíduo

corresponderam a sentenças líquidas (média dos Tribunais de

processual para 2019: 9.536. c) Movimentação Processual em

médio porte: 22,7%; média nacional: 16%). 4.1.1.3. FASE DE

2019 (até 31 de julho): estoque remanescente de 2018: 9.536;

EXECUÇÃO (fonte: e-Gestão): a) Execuções Iniciadas,

casos novos: 18.055; processos recebidos: 23.437; recursos e

Encerradas e Resíduo: Execuções iniciadas em 2017: 31.162

ações originárias julgados: 17.961; total julgado: 22.197;

(média dos Tribunais de médio porte: 32.644,6; média nacional:

produtividade: 94,7% (média dos TRTs de médio porte: 91%; média

35.134,9); execuções encerradas em 2017: 25.447 (média dos

nacional: 92,7%); taxa de congestionamento: 32,7% (média dos

Tribunais de médio porte: 28.249,3; média nacional: 28.270,8);

TRTs de médio porte: 42,5%; média nacional: 41%); pendentes de

resíduo em 2017 (incluídas as execuções que estavam em arquivo

julgamento: 10.113; resíduo processual calculado para 2020:

provisório): 72.289 (média dos Tribunais de médio porte: 100.388,4;

10.525. No ano de 2017, cada Desembargador recebeu, em média,

média nacional: 111.641,5). Execuções iniciadas em 2018: 27.964

2.246 processos, enquanto a média dos TRTs de mesmo porte foi

(média dos Tribunais de médio porte: 30.915; média nacional:

de 1.923 processos recebidos por magistrados; e julgou, em média,

33.288,3); execuções encerradas em 2018: 27.428 (média dos

2.207 processos, enquanto a média dos TRTs de mesmo porte foi

Tribunais de médio porte: 32.764,9; média nacional: 30.394,3);

de 1.767 processos julgados por magistrado. Já no ano de 2018,

resíduo em 2018 (incluídas aí as execuções que estavam em

cada Desembargador recebeu, em média, 2.513 processos,

arquivo provisório): 72.169 (média dos Tribunais de médio porte:

enquanto a média dos TRTs de mesmo porte foi de 2.155

98.754,9; média nacional: 112.547,1). Execuções iniciadas entre

processos recebidos por magistrado; e julgou, em média, 2.410

janeiro e julho de 2019: 18.233 (média dos Tribunais de médio

processos, enquanto a média dos TRTs de mesmo porte foi de

porte: 19.185,4; média nacional: 20.230,9); execuções encerradas

1.932 processos julgados por magistrado. d) Prazos médios em

entre janeiro e julho de 2019: 17.306 (média dos Tribunais de médio

2017: da distribuição à restituição com visto do relator: 52,5 dias

porte: 18.574,5; média nacional: 18.910,1); resíduo de janeiro a

(média dos TRTs de médio porte: 110,2 dias; média nacional: 92,6

julho de 2019 (incluídas aí as execuções que estavam em arquivo

dias); do recebimento para inclusão em pauta ao julgamento: 42,7

provisório): 69.943 (média dos Tribunais de médio porte: 100.433,1;

dias (média dos TRTs de médio porte: 36,3 dias; média nacional:

média nacional: 114.715,5). Taxa de produtividade em 2017: 81,7%;

42,7 dias); da autuação ao julgamento do recurso: 101,1 dias

taxa de produtividade em 2018: 98,1%; taxa de produtividade de

(média dos TRTs de médio porte: 156,7 dias; média nacional: 144,5

janeiro a julho de 2019: 94,9%. b) Prazo Médio das Execuções: O

dias); do julgamento até a publicação do acórdão: 19,4 dias (média

prazo médio nas Varas do Trabalho da 12ª Região, do início da fase

dos TRTs de médio porte: 15,3 dias; média nacional: 14,5 dias);

de execução até o seu encerramento, no ano de 2017, foi de 412,5

prazo total, da autuação até a baixa do recurso: 178,6 dias (média

dias (média dos Tribunais de médio porte: 790,4; média nacional:

dos TRTs de médio porte: 251,6 dias; média nacional: 251,5 dias).

1.021,8). O prazo médio em 2018 foi de 849,2 dias (média dos

e) Prazos médios em 2018: da distribuição à restituição com visto

Tribunais de médio porte: 1.130,5; média nacional: 1.288,2). O

do relator: 49,6 dias (média dos TRTs de médio porte: 111 dias;

prazo médio verificado de janeiro a julho de 2019 foi de 1.373,4 dias

média nacional: 92,4 dias); do recebimento para inclusão em pauta

(média dos Tribunais de médio porte: 1.226,6; média nacional:

ao julgamento: 43,4 dias (média dos TRTs de médio porte: 42,1

1.452,3). 4.1.2. MOVIMENTAÇÃO PROCESSUAL NO SEGUNDO

dias; média nacional: 43,8 dias); da autuação ao julgamento do
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recurso: 99,9 dias (média dos TRTs de médio porte: 166,7 dias;

redistribuição e recursos internos conclusos: 2.239; solucionados:

média nacional: 151,1 dias); do julgamento até a publicação do

1.913); GRACIO RICARDO BARBOZA PETRONE (recebidos por

acórdão: 24,4 dias (média dos TRTs de médio porte: 14,6 dias;

distribuição e por redistribuição e recursos internos conclusos: 143;

média nacional: 12,7 dias); prazo total, da autuação até a baixa do

solucionados: 1); HELIO BASTIDA LOPES (recebidos por

recurso: 217,9 dias (média dos TRTs de médio porte: 284,3 dias;

distribuição e por redistribuição e recursos internos conclusos: 904;

média nacional: 283,9 dias). f) Prazos médios em 2019 (até 31 de

solucionados: 1.723); HELIO HENRIQUE GARCIA ROMERO

julho): da distribuição à restituição com visto do relator: 46,1 dias

(recebidos por distribuição e por redistribuição e recursos internos

(média dos TRTs de médio porte: 122,9 dias; média nacional: 104,3

conclusos: 185; solucionados: 589); IRNO ILMAR RESENER

dias); do recebimento para inclusão em pauta ao julgamento: 44,7

(recebidos por distribuição e por redistribuição e recursos internos

dias (média dos TRTs de médio porte: 46,7 dias; média nacional:

conclusos: 3; solucionados: 3); JORGE LUIZ VOLPATO (recebidos

50,1 dias); da autuação ao julgamento do recurso: 96,4 dias (média

por distribuição e por redistribuição e recursos internos conclusos:

dos TRTs de médio porte: 180,2 dias; média nacional: 180,2 dias);

340; solucionados: 0); JOSE ERNESTO MANZI (recebidos por

do julgamento até a publicação do acórdão: 23,9 dias (média dos

distribuição e por redistribuição e recursos internos conclusos:

TRTs de médio porte: 14,5 dias; média nacional: 13,2 dias); prazo

2.232; solucionados: 2.123); LIGIA MARIA TEIXEIRA GOUVEA

total, da autuação até a baixa do recurso: 222,3 dias (média dos

(recebidos por distribuição e por redistribuição e recursos internos

TRTs de médio porte: 281,3 dias; média nacional: 320 dias). g)

conclusos: 2.220; solucionados: 1.634); LILIA LEONOR ABREU

Carga de trabalho per capita dos Desembargadores em 2017:

(recebidos por distribuição e por redistribuição e recursos internos

magistrados que participaram da distribuição de processos: 15;

conclusos: 1.736; solucionados: 238); MARCOS VINICIO

estoque inicial por magistrado: 529,9; processos recebidos por

ZANCHETTA (recebidos por distribuição e por redistribuição e

magistrado: 2.246,4; carga de trabalho por magistrado: 2.776,3;

recursos internos conclusos: 2.364; solucionados: 2.375); MARIA

processos solucionados por magistrado: 2.207,3. h) Carga de

APARECIDA CAITANO (recebidos por distribuição e por

trabalho per capita dos Desembargadores em 2018: magistrados

redistribuição e recursos internos conclusos: 0; solucionados: 0);

que participaram da distribuição de processos: 15; estoque inicial

MARIA DE LOURDES LEIRIA (recebidos por distribuição e por

por magistrado: 560,3; processos recebidos por magistrado:

redistribuição e recursos internos conclusos: 48; solucionados: 4);

2.513,3; carga de trabalho por magistrado: 3.073,6; processos

MARI ELEDA MIGLIORINI (recebidos por distribuição e por

solucionados por magistrado: 2.409,6. i) Carga de trabalho per

redistribuição e recursos internos conclusos: 16; solucionados: 25);

capita dos Desembargadores em 2019 (até 31 de julho):

MIRNA ULIANO BERTOLDI (recebidos por distribuição e por

magistrados que participaram da distribuição de processos: 15;

redistribuição e recursos internos conclusos: 582; solucionados:

estoque inicial por magistrado: 674,2; processos recebidos por

2.189); NARBAL ANTÔNIO DE MENDONÇA FILETI (recebidos por

magistrado: 1.562,5; carga de trabalho por magistrado: 2.236,7;

distribuição e por redistribuição e recursos internos conclusos: 409;

processos solucionados por magistrado: 1.479,8. j) Movimentação

solucionados: 1.308); NELSON HAMILTON LEIRIA (recebidos por

Processual dos Desembargadores em Exercício: j.1. Em 2017.

distribuição e por redistribuição e recursos internos conclusos: 1;

AGUEDA MARIA LAVORATO PEREIRA (recebidos por distribuição

solucionados: 0); NIVALDO STANKIEWICZ (recebidos por

e por redistribuição e recursos internos conclusos: 4; solucionados:

distribuição e por redistribuição e recursos internos conclusos: 182;

0); ALEXANDRE LUIZ RAMOS (recebidos por distribuição e por

solucionados: 494); REINALDO BRANCO DE MORAES (recebidos

redistribuição e recursos internos conclusos: 1.885; solucionados:

por distribuição e por redistribuição e recursos internos conclusos:

1.170); AMARILDO CARLOS DE LIMA (recebidos por distribuição e

74; solucionados: 793); ROBERTO BASILONE LEITE (recebidos

por redistribuição e recursos internos conclusos: 2.106;

por distribuição e por redistribuição e recursos internos conclusos:

solucionados: 1.714); EDSON MENDES DE OLIVEIRA (recebidos

2.253; solucionados: 2.120); ROBERTO LUIZ GUGLIELMETTO

por distribuição e por redistribuição e recursos internos conclusos:

(recebidos por distribuição e por redistribuição e recursos internos

1.507; solucionados: 992); GARIBALDI TADEU PEREIRA

conclusos: 2.121; solucionados: 1.827); SONIA MARIA FERREIRA

FERREIRA (recebidos por distribuição e por redistribuição e

ROBERTS (recebidos por distribuição e por redistribuição e

recursos internos conclusos: 2.233; solucionados: 2.191); GILMAR

recursos internos conclusos: 0; solucionados: 0); TERESA REGINA

CAVALIERI (recebidos por distribuição e por redistribuição e

COTOSKY (recebidos por distribuição e por redistribuição e

recursos internos conclusos: 2.156; solucionados: 2.114); GISELE

recursos internos conclusos: 2.171; solucionados: 1.769);

PEREIRA ALEXANDRINO (recebidos por distribuição e por

UBIRATAN ALBERTO PEREIRA (recebidos por distribuição e por
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redistribuição e recursos internos conclusos: 274; solucionados:

CAITANO (recebidos por distribuição e por redistribuição e recursos

590); VIVIANE COLUCCI (recebidos por distribuição e por

internos conclusos: 0; solucionados: 1); MARIA DE LOURDES

redistribuição e recursos internos conclusos: 2.180; solucionados:

LEIRIA (recebidos por distribuição e por redistribuição e recursos

2.081); WANDERLEY GODOY JUNIOR (recebidos por distribuição

internos conclusos: 2.355; solucionados: 1.590); MARI ELEDA

e por redistribuição e recursos internos conclusos: 1.567;

MIGLIORINI (recebidos por distribuição e por redistribuição e

solucionados: 1.128); j.2. Em 2018. AGUEDA MARIA LAVORATO

recursos internos conclusos: 58; solucionados: 1); MIRNA ULIANO

PEREIRA (recebidos por distribuição e por redistribuição e recursos

BERTOLDI (recebidos por distribuição e por redistribuição e

internos conclusos: 1; solucionados: 0); ALEXANDRE LUIZ RAMOS

recursos internos conclusos: 945; solucionados: 956 - Juíza

(recebidos por distribuição e por redistribuição e recursos internos

convocada de 23/4/2018 a 25/5/2018, de 9/7/2018 a 8/8/2018 e de

conclusos: 1.222; solucionados: 258); AMARILDO CARLOS DE

16/8/2018 a 23/8/2018); NARBAL ANTÔNIO DE MENDONÇA

LIMA (recebidos por distribuição e por redistribuição e recursos

FILETI (recebidos por distribuição e por redistribuição e recursos

internos conclusos: 2.329; solucionados: 1.640); CARLOS

internos conclusos: 639; solucionados: 1.741 - Juiz convocado de

ALBERTO PEREIRA DE CASTRO (recebidos por distribuição e por

8/1/2018 a 8/3/2018 e de 12/3/2018 a 12/4/2018); NIVALDO

redistribuição e recursos internos conclusos: 69; solucionados: 193 -

STANKIEWICZ (recebidos por distribuição e por redistribuição e

Juiz convocado de 14/5/2018 a 13/6/2018); EDSON MENDES DE

recursos internos conclusos: 374; solucionados: 2.014 - Juiz

OLIVEIRA (recebidos por distribuição e por redistribuição e recursos

convocado de 9/1/2018 a 15/8/2018, de 20/8/2018 a 19/9/2018, de

internos conclusos: 1; solucionados: 1); GARIBALDI TADEU

15/10/2018 a 14/11/2018 e de 19/11/2018 a 19/12/2018);

PEREIRA FERREIRA (recebidos por distribuição e por

REINALDO BRANCO DE MORAES (recebidos por distribuição e

redistribuição e recursos internos conclusos: 2.453; solucionados:

por redistribuição e recursos internos conclusos: 23; solucionados:

2.407); GILMAR CAVALIERI (recebidos por distribuição e por

85); ROBERTO BASILONE LEITE (recebidos por distribuição e por

redistribuição e recursos internos conclusos: 2.526; solucionados:

redistribuição e recursos internos conclusos: 180; solucionados:

2.053); GISELE PEREIRA ALEXANDRINO (recebidos por

514); ROBERTO LUIZ GUGLIELMETTO (recebidos por distribuição

distribuição e por redistribuição e recursos internos conclusos:

e por redistribuição e recursos internos conclusos: 2.382;

2.487; solucionados: 1.930); GRACIO RICARDO BARBOZA

solucionados: 1.858); ROSANA BASILONE LEITE (recebidos por

PETRONE (recebidos por distribuição e por redistribuição e

distribuição e por redistribuição e recursos internos conclusos: 106;

recursos internos conclusos: 2.366; solucionados: 1.707); HELIO

solucionados: 318 - Juíza convocada de 7/5/2018 a 5/7/2018);

BASTIDA LOPES (recebidos por distribuição e por redistribuição e

TERESA REGINA COTOSKY (recebidos por distribuição e por

recursos internos conclusos: 2.404; solucionados: 2.159); HELIO

redistribuição e recursos internos conclusos: 2.348; solucionados:

HENRIQUE GARCIA ROMERO (recebidos por distribuição e por

1.907); UBIRATAN ALBERTO PEREIRA (recebidos por distribuição

redistribuição e recursos internos conclusos: 217; solucionados: 787

e por redistribuição e recursos internos conclusos: 175;

- Juiz convocado de 4/6/2018 a 4/7/2018, de 16/7/2018 a 15/8/2018,

solucionados: 545 - Juiz convocado de 19/11/2018 a 19/12/2018);

de 3/9/2018 a 3/10/2018 e de 15/10/2018 a 22/11/2018); IRNO

VIVIANE COLUCCI (recebidos por distribuição e por redistribuição e

ILMAR RESENER (recebidos por distribuição e por redistribuição e

recursos internos conclusos: 2.273; solucionados: 1.685);

recursos internos conclusos: 340; solucionados: 1.134 - Juiz

WANDERLEY GODOY JUNIOR (recebidos por distribuição e por

convocado de 19/2/2018 a 21/3/2018, de 29/3/2018 a 12/7/2018 e

redistribuição e recursos internos conclusos: 2.306; solucionados:

de 16/7/2018 a 15/8/2018); JORGE LUIZ VOLPATO (recebidos por

2.221); j.3. Em 2019 (até 31 de julho). AGUEDA MARIA

distribuição e por redistribuição e recursos internos conclusos: 0;

LAVORATO PEREIRA (recebidos por distribuição e por

solucionados: 0); JOSE ERNESTO MANZI (recebidos por

redistribuição e recursos internos conclusos: 0; solucionados: 2);

distribuição e por redistribuição e recursos internos conclusos: 240;

ALEXANDRE LUIZ RAMOS (recebidos por distribuição e por

solucionados: 441); LIGIA MARIA TEIXEIRA GOUVEA (recebidos

redistribuição e recursos internos conclusos: 0; solucionados: 0);

por distribuição e por redistribuição e recursos internos conclusos:

AMARILDO CARLOS DE LIMA (recebidos por distribuição e por

2.413; solucionados: 1.582); LILIA LEONOR ABREU (recebidos por

redistribuição e recursos internos conclusos: 1.559; solucionados:

distribuição e por redistribuição e recursos internos conclusos:

1.294); CARLOS ALBERTO PEREIRA DE CASTRO (recebidos por

2.409; solucionados: 1.984); MARCOS VINICIO ZANCHETTA

distribuição e por redistribuição e recursos internos conclusos: 122;

(recebidos por distribuição e por redistribuição e recursos internos

solucionados: 342 - Juiz convocado de 13/3/2019 a 12/4/2019, de

conclusos: 2.650; solucionados: 2.432); MARIA APARECIDA

10/4/2019 a 10/5/2019 e de 17/6/2019 a 17/7/2019); GARIBALDI
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TADEU PEREIRA FERREIRA (recebidos por distribuição e por

e por redistribuição e recursos internos conclusos: 414;

redistribuição e recursos internos conclusos: 1.529; solucionados:

solucionados: 14); REINALDO BRANCO DE MORAES (recebidos

1.565); GILMAR CAVALIERI (recebidos por distribuição e por

por distribuição e por redistribuição e recursos internos conclusos:

redistribuição e recursos internos conclusos: 1.535; solucionados:

0; solucionados: 1); RICARDO CORDOVA DINIZ (recebidos por

1.146); GISELE PEREIRA ALEXANDRINO (recebidos por

distribuição e por redistribuição e recursos internos conclusos: 21;

distribuição e por redistribuição e recursos internos conclusos:

solucionados: 177 - Juiz convocado de 13/5/2019 a 12/6/2019 e de

1.665; solucionados: 1.344); GRACIO RICARDO BARBOZA

13/6/2019 a 22/6/2019); ROBERTO BASILONE LEITE (recebidos

PETRONE (recebidos por distribuição e por redistribuição e

por distribuição e por redistribuição e recursos internos conclusos:

recursos internos conclusos: 1.567; solucionados: 1.354); HELIO

2; solucionados: 5); ROBERTO LUIZ GUGLIELMETTO (recebidos

BASTIDA LOPES (recebidos por distribuição e por redistribuição e

por distribuição e por redistribuição e recursos internos conclusos:

recursos internos conclusos: 1.466; solucionados: 1.126); HELIO

1.479; solucionados: 1.136); ROSANA BASILONE LEITE (recebidos

HENRIQUE GARCIA ROMERO (recebidos por distribuição e por

por distribuição e por redistribuição e recursos internos conclusos:

redistribuição e recursos internos conclusos: 405; solucionados:

51; solucionados: 126); TERESA REGINA COTOSKY (recebidos

1.030 - Juiz convocado de 11/2/2019 a 13/3/2019, de 8/3/2019 a

por distribuição e por redistribuição e recursos internos conclusos:

24/5/2019 e de 17/6/2019 a 17/7/2019); IRNO ILMAR RESENER

1.590; solucionados: 1.206); UBIRATAN ALBERTO PEREIRA

(recebidos por distribuição e por redistribuição e recursos internos

(recebidos por distribuição e por redistribuição e recursos internos

conclusos: 174; solucionados: 362 - Juiz convocado de 16/1/2019 a

conclusos: 140; solucionados: 599 - Juiz convocado de 14/1/2019 a

15/2/2019); JORGE LUIZ VOLPATO (recebidos por distribuição e

13/2/2019, de 22/4/2019 a 22/5/2019 e de 11/6/2019 a 11/7/2019);

por redistribuição e recursos internos conclusos: 0; solucionados: 0);

VIVIANE COLUCCI (recebidos por distribuição e por redistribuição e

JOSE ERNESTO MANZI (recebidos por distribuição e por

recursos internos conclusos: 695; solucionados: 2); WANDERLEY

redistribuição e recursos internos conclusos: 1; solucionados: 17);

GODOY JUNIOR (recebidos por distribuição e por redistribuição e

LIGIA MARIA TEIXEIRA GOUVEA (recebidos por distribuição e por

recursos internos conclusos: 1.390; solucionados: 1.176); k)

redistribuição e recursos internos conclusos: 1.538; solucionados:

Resíduo processual – situação em 31/12/2017: pendentes de

967); LILIA LEONOR ABREU (recebidos por distribuição e por

autuação: 0; pendentes de distribuição: 124; aguardando

redistribuição e recursos internos conclusos: 1.536; solucionados:

manifestação do MPT: 8; pendentes de conclusão ao relator: 106;

1.214); MARCOS VINICIO ZANCHETTA (recebidos por distribuição

pendentes com o relator: 2.304; pendentes em diligência: 248;

e por redistribuição e recursos internos conclusos: 1.795;

pendentes suspensos ou sobrestados: 636; resíduo total: 8.405. l)

solucionados: 1.623); MARIA BEATRIZ VIEIRA DA SILVA GUBERT

Resíduo processual – situação em 31/12/2018: pendentes de

(recebidos por distribuição e por redistribuição e recursos internos

autuação: 0; pendentes de distribuição: 156; aguardando

conclusos: 23; solucionados: 38 - Juíza convocada de 13/5/2019 a

manifestação do MPT: 2; pendentes de conclusão ao relator: 42;

23/5/2019 e de 15/7/2019 a 14/8/2019); MARIA DE LOURDES

pendentes com o relator: 3.011; pendentes em diligência: 153;

LEIRIA (recebidos por distribuição e por redistribuição e recursos

pendentes suspensos ou sobrestados: 355; resíduo total: 9.536. m)

internos conclusos: 1.497; solucionados: 1.210); MARI ELEDA

Resíduo processual – situação em 31/7/2019: pendentes de

MIGLIORINI (recebidos por distribuição e por redistribuição e

autuação: 0; pendentes de distribuição: 72; aguardando

recursos internos conclusos: 65; solucionados: 1); MIRNA ULIANO

manifestação do MPT: 44; pendentes de conclusão ao relator: 63;

BERTOLDI (recebidos por distribuição e por redistribuição e

pendentes com o relator: 3.251; pendentes em diligência: 135;

recursos internos conclusos: 1.273; solucionados: 970); NARBAL

pendentes suspensos ou sobrestados: 794; Resíduo total: 10.113.

ANTÔNIO DE MENDONÇA FILETI (recebidos por distribuição e por

4.1.3. PRAZO TOTAL DE DURAÇÃO DO PROCESSO (fonte: e-

redistribuição e recursos internos conclusos: 352; solucionados:

Gestão): O prazo médio total de duração do processo em 2017, do

1.170 - Juiz convocado de 16/7/2019 a 12/5/2019, de 22/7/2019 a

ajuizamento da ação até o arquivamento definitivo, foi de 590,1

21/8/2019, e de 26/8/2019 a 2/10/2019); NIVALDO STANKIEWICZ

dias, enquanto a média nos Tribunais de médio porte foi de 825,6

(recebidos por distribuição e por redistribuição e recursos internos

dias e, no País, de 936,2 dias. Em 2018, referido prazo médio total

conclusos: 248; solucionados: 980 - Juiz convocado de 30/1/2019 a

foi de 711,9 dias, enquanto a média nos Tribunais de médio porte

1º/3/2019, de 7/3/2019 a 6/4/2019, de 11/6/2019 a 9/8/2019, de

foi de 923 dias e, no País, de 985,6 dias. Até o mês de julho de

15/8/2019 a 14/9/2019 e de 23/9/2019 a 23/10/2019); QUEZIA DE

2019, referido prazo médio total foi de 785,7 dias, enquanto a média

ARAUJO DUARTE NIEVES GONZALEZ (recebidos por distribuição

nos Tribunais de mesmo porte foi de 909,4 dias e, no País, de 986,9
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dias. 4.2. ARRECADAÇÃO (fonte: e-Gestão). a) Em 2017:

média dos TRTs de médio porte: 47,3%). No ano de 2017, das 60

recolhimentos previdenciários: R$ 79.954.332,59; recolhimentos

VTs do TRT12, 35 VTs (58,3%) estiveram acima da média nacional

fiscais: R$ 5.227.178,50; custas processuais: R$ 8.899.558,94;

de 45,8%, são elas: 1ª VT de Balneário Camboriú (50,7%); 2ª VT de

emolumentos: R$ 139.805,37; multas: R$ 271.228,96; total

Balneário Camboriú (56,9%); 1ª VT de Brusque (56,6%); 2ª VT de

arrecadado no primeiro grau: R$ 94.352.298,99. No segundo grau,

Brusque (54,2%); VT de Caçador (66,1%); VT de Canoinhas

foi arrecadado o total de R$ 359.981,88. b) Em 2018: recolhimentos

(79,5%); 1ª VT de Chapecó (66,2%); 2ª VT de Chapecó (66,7%); 3ª

previdenciários: R$ 87.014.335,84; recolhimentos fiscais: R$

VT de Chapecó (77%); 4ª VT de Chapecó (65%); VT de Curitibanos

5.802.938,94; custas processuais: R$ 9.838.414,64; emolumentos:

(73,5%); 1ª VT de Florianópolis (52,5%); 2ª VT de Florianópolis

R$ 67.693,23; multas: R$ 583.822,35; total arrecadado no primeiro

(68,6%); 5ª VT de Florianópolis (56,7%); 7ª VT de Florianópolis

grau: R$ 103.239.511,77. No segundo grau, foi arrecadado o total

(47,9%); VT de Fraiburgo (79,1%); VT de Indaial (56,6%); 1ª VT de

de R$ 194.857,66. c) Em 2019 (até 31 de julho): recolhimentos

Itajaí (48,3%); 3ª VT de Itajaí (55,7%); VT de Joaçaba (61,1%); 2ª

previdenciários: R$ 55.235.189,10; recolhimentos fiscais: R$

VT de Joinville (55,7%); 3ª VT de Joinville (51,2%); 1ª VT de Lages

5.451.374,38; custas processuais e emolumentos: R$ 6.053.576,08;

(50,9%); 2ª VT de Lages (62%); 3ª VT de Lages (54%); VT de Mafra

multas: R$ 1.949.911,61; total arrecadado no primeiro grau: R$

(58,3%); VT de Navegantes (59%); 1ª VT de Rio do Sul (63,5%); 2ª

68.690.051,17. No segundo grau, foi arrecadado o total de R$

VT de Rio do Sul (61,6%); VT de São Bento do Sul (68,5%); 2ª VT

95.516,92. No ano de 2017, o TRT12 arrecadou 29,4% a mais do

de São José (53,3%); VT de São Miguel do Oeste (50,2%); VT de

que em 2016. Já no ano de 2018, o TRT12 arrecadou 9,4% a mais

Timbó (46,1%); VT de Videira (90,8%); e VT de Xanxerê (55,9%).

do que em 2017. Nos três anos a arrecadação manteve-se abaixo

Registre-se que, no ano de 2017, 8 VTs constaram no rol daquelas

da média dos Tribunais de mesmo porte e abaixo da média do País.

com os maiores índices de conciliação, quais sejam: VT de Videira

4.3. VALORES PAGOS AOS RECLAMANTES (fonte: e-Gestão).

(90,8% - 1º maior do País); VT de Canoinhas (79,5% - 6º maior do

a) Em 2017: decorrentes de execução: R$ 449.607.848,45;

País); VT de Fraiburgo (79,1% - 7º maior do País); 3ª VT de

decorrentes de acordo: R$ 413.614.127,45; decorrentes de

Chapecó (77% - 10º maior do País); VT de Curitibanos (73,5% - 14º

pagamento espontâneo: R$ 25.320.987,70; total: R$

maior do País); 2ª VT de Florianópolis (68,6% - 33º maior do País);

888.542.963,60. b) Em 2018: decorrentes de execução: R$

VT de São Bento do Sul (68,5% - 34º maior do País); e 2ª VT de

444.029.218,92; decorrentes de acordo: R$ 457.884.598,27;

Chapecó (66,7% - 46º maior do País). ANO DE 2018: Total de

decorrentes de pagamento espontâneo: R$ 39.825.285,83; total: R$

processos conciliados: 41.443; processos solucionados: 85.412;

941.739.103,02. c) Em 2019 (até 31 de julho): decorrentes de

percentual de conciliação líquida: 48,5% (média nacional: 43,7%;

execução: R$ 202.954.340,14; decorrentes de acordo: R$

média dos TRTs de médio porte: 44,6%). No ano de 2018, das 60

312.409.997,05; decorrentes de pagamento espontâneo: R$

VTs do TRT12, 38 VTs (63,3%) estiveram acima da média nacional

37.576.473,37; total: R$ 552.940.810,56. Constata-se que, no ano

de 43,7%, são elas: 1ª VT de Balneário Camboriú (48,6%); 2ª VT de

de 2017, foram pagos aos reclamantes R$ 888.542.963,60,

Balneário Camboriú (53,6%); 2ª VT de Blumenau (48,1%); 4ª VT de

montante 23,1% superior ao ano de 2016. Já no ano de 2018, o

Blumenau (45,1%) 1ª VT de Brusque (52,9%); VT de Caçador

TRT12 pagou R$ 941.739.103,02, 6% a mais do que em 2017. Nos

(53,4%); VT de Canoinhas (61,8%); 1ª VT de Chapecó (57,8%); 2ª

três anos, o TRT12 pagou menos que a média dos Tribunais de

VT de Chapecó (52,3%); 3ª VT de Chapecó (70,6%); 4ª VT de

médio porte e menos que a média do País. 5. CONCILIAÇÃO. 5.1.

Chapecó (59,3%); VT de Concórdia (48,5%); 1ª VT de Criciúma

TAXA DE CONCILIAÇÃO LÍQUIDA. 5.1.1. FASE DE

(46,8%); 3ª VT de Criciúma (46,2%); VT de Curitibanos (57,1%); 2ª

CONHECIMENTO. CONCILIAÇÕES LÍQUIDAS NO PRIMEIRO

VT de Florianópolis (68,4%); 5ª VT de Florianópolis (46,5%); 6ª VT

GRAU DE JURISDIÇÃO (EXCLUÍDAS DA BASE DE CÁLCULO

de Florianópolis (46,5%); VT de Fraiburgo (83,5%); VT de Indaial

AS DECISÕES DE ARQUIVAMENTO, DESISTÊNCIAS E

(66,3%); 1ª VT de Itajaí (48,6%); 2ª VT de Itajaí (49,4%); 3ª VT de

DECLARAÇÕES DE INCOMPETÊNCIA – META 3 DO CNJ) –

Itajaí (56,5%); VT de Joaçaba (60,4%); 2ª VT de Joinville (50,1%);

fonte: e-Gestão: Em relação ao percentual de conciliação, o

3ª VT de Joinville (50,7%); 4ª VT de Joinville (52,5%); 5ª VT de

Tribunal Regional teve uma taxa média de conciliação acima da

Joinville (51,4%); 2ª VT de Lages (45,2%); VT de Navegantes

média dos Tribunais de médio porte e do País nos anos de 2017,

(60,6%); 2ª VT de Rio do Sul (44,7%); VT de São Bento do Sul

2018 e 2019 (até o mês de julho). ANO DE 2017: Total de

(57,2%); 1ª VT de São José (47,6%); 2ª VT de São José (54,3%); 3ª

processos conciliados: 44.916; processos solucionados: 85.711;

VT de São José (47,7%); 2ª VT de Tubarão (44%); VT de Videira

percentual de conciliação líquida: 52,4% (média nacional: 45,8%;

(85,7%); e VT de Xanxerê (57,2%). Registre-se que 5 VTs
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constaram no rol daquelas com os maiores índices de conciliação,

SOLUÇÃO DE DISPUTAS E CENTROS JUDICIÁRIOS DE

quais sejam: VT de Videira (85,7% - 5º maior do País); VT de

MÉTODOS CONSENSUAIS DE SOLUÇÃO DE DISPUTAS. 5.2.1.

Fraiburgo (83,5% - 6º maior do País); 3ª VT de Chapecó (70,6% -

ESTRUTURA, COMPOSIÇÃO E ATRIBUIÇÕES (fonte: TRT12): O

24º maior do País); 2ª VT de Florianópolis (68,4% - 30º maior do

TRT12 informou que aplica as diretrizes estabelecidas na

País); e VT de Indaial (66,3% - 40º maior do País). ANO DE 2019

Resolução n.º 174/2016 do CSJT. Para tanto, editou a Portaria

(até o mês de julho): Total de processos conciliados: 21.859;

PRESI n.º 283/2016, que instituiu o Núcleo Permanente de Métodos

processos solucionados: 46.598; percentual de conciliação líquida:
46,9% (média nacional: 42,3%; média dos TRTs de médio porte:

Consensuais de Solução de Disputas - NUPEMEC, bem como as
Portarias SEAP de n. os 284/2016 e 28/2018, que disciplinam a

43,2%). No ano de 2019, das 60 VTs do TRT12, 38 VTs (63,3%)

criação dos Centros Judiciários de Métodos Consensuais de

estiveram acima da média nacional de 42,3%, são elas: 1ª VT de

Solução de Disputas - CEJUSCs-JT. O NUPEMEC encontra-se

Balneário Camboriú (51,5%); 2ª VT de Balneário Camboriú (62,2%);

vinculado ao Serviço de Conciliação e Apoio às Atividades

1ª VT de Blumenau (45,8%); 2ª VT de Blumenau (52,8%); 3ª VT de

Judiciárias - SECAJ. Em razão de o Núcleo não possuir espaço

Blumenau (53,7%); 4ª VT de Blumenau (46,6%); 1ª VT de Brusque

físico e quadro de servidores próprio, suas atividades são

(47%); VT de Caçador (47,2%); VT de Canoinhas (68,5%); 1ª VT de

operacionalizadas pelo aludido setor. Nos termos do artigo 1º,

Chapecó (51,7%); 2ª VT de Chapecó (62,6%); 3ª VT de Chapecó

cabeça, da Portaria PRESI n.º 283/2016, o órgão será composto por

(74,9%); 4ª VT de Chapecó (57,4%); VT de Concórdia (48,9%); VT

magistrados e servidores ativos designados, sendo que suas

de Curitibanos (53,4%); 2ª VT de Florianópolis (59,9%); 3ª VT de

atribuições estão descritas no aludido dispositivo. O atual

Florianópolis (51,5%); 4ª VT de Florianópolis (46,5%); 5ª VT de

coordenador do Núcleo é o Exmo. Juiz do Trabalho Marcel Luciano

Florianópolis (44,5%); VT de Fraiburgo (85,2%); VT de Indaial

Higuchi Viegas dos Santos, consoante Portaria SEAP n.º 285/2017,

(48,6%); 1ª VT de Itajaí (49%); 2ª VT de Itajaí (52,4%); 3ª VT de

sendo que há apenas essa designação formal, embora na prática,

Itajaí (60,2%); VT de Joaçaba (60,4%); 3ª VT de Joinville (43,2%);

em especial nas tratativas para a abertura de CEJUSCs, mantém-se

1ª VT de Lages (56,7%); VT de Navegantes (56,3%); 1ª VT de Rio

diálogo com os demais magistrados que atuam no primeiro grau de

do Sul (47,5%); 2ª VT de Rio do Sul (54,3%); VT de São Bento do

jurisdição. Ao NUPEMEC encontram-se vinculados o CEJUSC de

Sul (64,3%); 1ª VT de São José (46,4%); 2ª VT de São José

segundo grau e os CEJUSCs de primeiro grau. Os aludidos Centros

(46,8%); VT de São Miguel do Oeste (45,2%) 1ª VT de Tubarão

também estão subordinados à Presidência do Tribunal, a quem

(44,1%); 2ª VT de Tubarão (47,8%); VT de Videira (91,8%); e VT de

cabe a coordenação geral. Atualmente, o Tribunal conta com 13

Xanxerê (60,5%). Registre-se que, até o mês de setembro de 2019,

CEJUSCs em funcionamento, havendo previsão de criação de mais

4 VTs constaram no rol daquelas com os maiores índices de

1 Centros ainda no ano de 2019 (CEJUSC de Criciúma, com

conciliação, quais sejam: VT de Videira (91,2% - 6º maior do País);

previsão de inauguração em 22/11/2019). De acordo com o artigo 2º

VT de Fraiburgo (84,5% - 9º maior do País); 3ª VT de Chapecó

da Portaria SEAP n.º 28/2018, compete aos CEJUSCs de primeiro

(74,9% - 19º maior do País); e VT de Canoinhas (68,6% - 28º maior

grau de jurisdição propor a mediação e a conciliação em processos

do País). 5.1.2. FASE DE LIQUIDAÇÃO (fonte: e-Gestão): ANO

judiciais em qualquer fase ou instância, inclusive naqueles

DE 2017: Total de processos extintos por acordo: 136; liquidações

pendentes de julgamento perante o Tribunal Superior do Trabalho

encerradas: 20.507; percentual de conciliação: 0,7%. ANO DE

(TST). O Tribunal informou que todos os Centros de Conciliação de

2018: Total de processos extintos por acordo: 291; liquidações

primeiro grau de jurisdição possuem quadro de pessoal e espaço

encerradas: 19.717; percentual de conciliação: 1,5%. ANO DE 2019

físico próprio. O CEJUSC de primeiro grau de jurisdição de

(até o mês de julho): Total de processos extintos por acordo: 209;

Blumenau foi instituído pela Portaria n.º 1/2018 do Foro Trabalhista

liquidações encerradas: 14.546; percentual de conciliação: 1,4%.

de Blumenau. Há 1 servidor e 1 estagiário lotados no Centro, que é

5.1.3. FASE DE EXECUÇÃO (fonte: e-Gestão): ANO DE 2017:

composto por 5 mesas de conciliação. O servidor Luciano

Total de processos extintos por acordo: 1.419; execuções

Torregrosse Nogari exerce a função de conciliador. O CEJUSC de

encerradas: 25.447; percentual de conciliação: 5,6%. ANO DE

Brusque foi criado por meio da Portaria Conjunta n.º 1/2019 do Foro

2018: Total de processos extintos por acordo: 1.109; execuções

Trabalhista de Brusque. Há 1 servidor e 1 estagiário lotados no

encerradas: 27.428; percentual de conciliação: 4%. ANO DE 2019

Centro, que composto por 2 mesas de conciliação. O servidor

(até o mês de julho): Total de processos extintos por acordo: 719;

Uilson Ronaldo Ferreira atua como conciliador. O CEJUSC de

execuções encerradas: 17.306; percentual de conciliação: 4,1%.

Florianópolis foi implementado por meio da Portaria Conjunta n.º

5.2. NÚCLEO PERMANENTE DE MÉTODOS CONSENSUAIS DE

3/2018 do Foro Trabalhista de Florianópolis. Há 4 servidores e 1
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estagiário lotados no Centro, que é composto por 8 mesas de

de conciliação já possui quadro de servidores próprio, composto por

conciliação. Os servidores Maíra Mendonça Gomes, Sandra Maria

1 servidor e 1 estagiário. O servidor Fernando Teixeira Paletta

Sestrem, Thiago dos Santos Machado e Wagner Benício de Abreu

exerce a função de conciliador. O aludido órgão também possui

exercem a função de conciliadores. O CEJUSC de Itajaí foi

espaço físico exclusivo, que é composto por 8 mesas de

instituído por meio da Portaria Conjunta n.º 2/2018 do Foro

conciliação. O CEJUSC de segundo grau de jurisdição foi criado

Trabalhista de Itajaí. Há 1 servidor e 1 estagiário lotados no Centro,

pela Portaria PRESI n.º 284/2016, com competência para realização

que é composto por 3 mesas de conciliação. A servidora Luciana

de audiências de conciliação ou mediação em demandas que

Neves Bohnert desempenha a função de conciliadora. O CEJUSC

tramitam no âmbito do Tribunal, inclusive, naqueles pendentes de

de Jaraguá do Sul foi criado por meio das Portarias Conjuntas de
n.os 2/2018 e 3/2018 do Foro Trabalhista de Jaraguá do Sul. Há 1

julgamento perante o TST. Assim como o NUPEMEC, o aludido

servidor e 1 estagiário lotados no Centro, que composto por 3

atividades operacionalizadas pelo SECAJ. O TRT12 informou,

mesas de conciliação. A servidora Karolin Guesser exerce a função

contudo, que todos os servidores que atuam como conciliadores no

de conciliadora. O CEJUSC de Joinville foi instituído por meio da

aludido Centro de Conciliação foram capacitados em métodos

Portaria Conjunta n.º 1/2018 do Foro Trabalhista de Joinville e

consensuais de solução de disputas, quais sejam: Isabela da Cunha

possui 1 servidor e 1 estagiário lotados no Centro, além de contar

Vieira Barbosa; Rhaila Carvalho Said; Mariana Abreu Campos;

com 6 mesas de conciliação. O servidor Sidnei Roberto Brüske atua

Juliana Naomi Igarashi; Cláudia Lebarbenchon; Jacques Oswino

como conciliador. O CEJUSC de Lages foi instituído por meio da

Saul; e Miguel Valdemiro Domingos do Nascimento. Ademais, o

Portaria Conjunta n.º 1/2018 do Foro Trabalhista de Lages. Há 1

Centro possui espaço físico próprio, composto por 1 sala com 4

servidor e 1 estagiário lotados no Centro, que é composto por 3

mesas de conciliação. Por fim, o Tribunal ressaltou que os

mesas de conciliação. O servidor Tarcísio Muniz Barbosa exerce a

CEJUSCs utilizam meios tecnológicos para a realização de contatos

função de conciliador. O CEJUSC do Rio do Sul foi criado por meio

com as partes a fim de alcançar a conciliação. Segundo o artigo 13

da Portaria n.º 1/2019 do Foro Trabalhista de Rio do Sul. O quadro

da Portaria SEAP n.º 28/2018, os Centros poderão utilizar recursos

de pessoal do órgão é composto por 1 servidor e 1 estagiário. Há 5

tecnológicos que permitam realizar negociações com segurança,

mesas de conciliação no aludido Centro. A servidora Elizabete

inclusive por via eletrônica, mediante sistemas de videoconferência

Tassinari Turri Dombrowski desempenha a atividade de

ou similares que assegurem a ampla negociação, bem como

conciliadora. O CEJUSC de São José foi instituído por meio da

inequívoca e livre manifestação de vontade das partes interessadas.

Portaria Conjunta n.º 1/2018 do Foro Trabalhista de São José. Há 1

O TRT12 ressaltou que, em alguns CEJUSCs de primeiro grau de

servidor e 1 estagiário lotados no Centro, que é composto por 5

jurisdição, emprega-se, especialmente, o aplicativo whatsapp para

mesas de conciliação. O servidor Carlos Eduardo Rosa Fernandes

viabilizar a participação de partes e de advogados sem a

atua como conciliador. O CEJUSC de Balneário Camboriú foi

necessidade de seu deslocamento. Já no CEJUSC de segundo

implementado por meio da Portaria n.º 1/2019 do Foro Trabalhista

grau vale-se de telefone, whatsapp e e-mail para realizar tratativas

de Balneário Camboriú. Há 1 servidor e 1 estagiário lotados no

de conciliação. Ademais, o aludido Centro adotou o Sistema de

Centro, que é composto por 4 mesas de conciliação. A servidora

Conciliação Virtual, aplicação desenvolvida pelo TRT18, que

Rubiane Rita Gamba Maluche exerce a função de conciliadora. O

permite a realização de conversas em salas virtuais, com

CEJUSC de Tubarão, inaugurado no início de outubro do

possibilidade de atuação dos conciliadores e mediadores, e a

corrente ano, está com a minuta de Portaria de regulamentação

elaboração de documento que será submetido à homologação do

pronta, mas pendente de publicação, o que deve ocorrer em breve.

magistrado. O Centro de Conciliação de segundo grau de jurisdição

O CEJUSC de Chapecó ainda não possui norma interna publicada

realiza, ainda, audiências com o uso de videoconferência,

com suas regras de atuação, porquanto os magistrados da

propiciando às partes e seus advogados a participação à distância

localidade solicitaram um prazo de amadurecimento para produzir a

nas sessões de conciliação, havendo, inclusive, homologação de

normatização - em função das peculiaridades locais -, sendo que a

acordos. Durante a Correição Ordinária, apurou-se que a ratificação

minuta de Portaria está em vias de aprovação e publicação. O

presencial do acordo somente é exigida quando o processo

Tribunal frisou que não há qualquer problema jurídico, pois, no

apresenta alguma desconformidade, por exemplo, valores

âmbito do Tribunal, há a Portaria SEAP n.º 28/2018, que disciplina a

desproporcionais da condenação ou das verbas previdenciárias, ou

criação dos CEJUSCs de primeiro grau de jurisdição, dando

no caso em que implique alguma consequência incomum para as

diretrizes gerais quanto ao seu funcionamento. Ademais, o Centro

partes. Há hipóteses em que a parte é intimada para retificar, por

CEJUSC não possui quadro próprio de servidores, sendo suas
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petição, alguma cláusula incomum ou injurídica. Ademais, há casos,

Tribunal acresceu que os atuais coordenadores dos CEJUSCs não

quando necessário, que a ratificação é feita por meio virtual –

participaram do curso promovido pela Escola Nacional de Formação

videoconferência, sendo possível também a retificação por escrito

e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho (ENAMAT) sobre

via whatsapp, caso haja alguma dificuldade técnica de transmissão.

supervisão de Centros de Conciliação. Frisou, entretanto, que, no

Frise-se, ainda, que a ferramenta utilizada permite a

Tribunal, há 5 magistrados que participaram do aludido curso na

disponibilização da ata para a conferência das partes. 5.2.2.

modalidade híbrida, com módulos à distância e presenciais, e 2

CRITÉRIOS UTILIZADOS PARA DESIGNAÇÃO DOS

magistrados que participaram do curso que foi realizado apenas na

COORDENADORES DOS CENTROS JUDICIÁRIOS DE

modalidade presencial. Por derradeiro, o TRT12 informou que a

MÉTODOS CONSENSUAIS DE SOLUÇÃO DE DISPUSTAS

atuação de magistrado de primeira instância na função de

(fonte: TRT12): O TRT12 informou que os CEJUSCs contam com

coordenador do CEJUSC de 2º grau foi devidamente aprovada pelo

um magistrado coordenador e juízes supervisores, caso necessário,

Tribunal Pleno, nos termos da Resolução Administrativa n.º

que serão responsáveis pelo controle dos serviços dos

14/2018, que ratificou a Portaria n.º 285/2017. 5.2.3. FORMA DE

conciliadores e pela homologação de acordos. Nos termos do artigo

SUBMISSÃO DOS PROCESSOS AO CENTRO JUDICIÁRIO DE

3º, cabeça, da Portaria n.º 28/2018, os coordenadores dos

MÉTODOS CONSENSUAIS DE SOLUÇÃO DE DISPUTAS (fonte:

CEJUSCs de primeiro grau de jurisdição serão escolhidos pelos

TRT12): O TRT12 informou que incumbe às Varas do Trabalho a

Juízes do respectivo Foro, sendo posteriormente designados pela

remessa semanal de processos aos CEJSUCs para inclusão nas

Presidência do Tribunal. Além disso, segundo o artigo 3º, § 2º, da

pautas de conciliação. Assim, são encaminhados aos CEJUSCs de

aludida norma interna, incumbirá aos magistrados do Foro a

primeiro grau os autos de demandas em qualquer fase, que

definição quanto à forma de escolha e à possibilidade de

tramitam nas VTs que aderiram ao procedimento do Centro de

recondução à função de Juiz-coordenador. O mandato do

Conciliação para realização de audiência. Nos processos

magistrado coordenador será de, no mínimo, 2 meses e, no

encaminhados aos CEJUSCs na fase inicial de conhecimento, a

máximo, 12 meses, sempre iniciando no 1º dia de cada mês. De

audiência realizada será considerada inaugural. Frise-se, por

outro lado, o TRT12 asseverou que a coordenação do CEJUSC de

oportuno que, nos termos do artigo 1º, § 2º, da Portaria SEAP n.º

segundo grau de jurisdição é exercida pelo Juiz Auxiliar da

28/2018, a adesão das VTs de determinada localidade ao CEJUSC

Presidência, atualmente desempenhada pelo Exmo. Juiz do

ali instituído é automática, sendo que a recusa deve ser justificada.

Trabalho Marcel Luciano Higuchi Viegas dos Santos, consoante

O entendimento no TRT12 é de que o sucesso do sistema de

Portaria SEAP n.º 285/2017. Segundo o TRT12, na hipótese de

conciliação exige a inclusão do maior número possível de unidades

eventual ausência do Juiz Auxiliar, este será substituído pela

jurisdicionais, de modo a observar e prestigiar a política pública de

Desembargadora Presidente, que assumirá a função de homologar

tratamento adequado – consensual – das questões jurídicas e

os acordos obtidos no CEJUSC de segundo grau de jurisdição, por

conflitos de interesses, consoante previsto na Resolução n.º

meio de delegação. O Tribunal afirmou que não há normativo

174/2016 do CSJT. Durante a correição ordinária, apurou-se que a

interno que defina critérios objetivos para a designação de Juízes

instalação dos CEJUSCs de primeiro grau é precedida de tratativas

supervisores que atuarão no CEJUSC de segundo grau de

da Presidência com os juízes da localidade, sendo planejada a

jurisdição. Acrescentou, entretanto, que, até o presente momento,

implantação, inclusive com acordo prévio com os magistrados,

as atividades desenvolvidas no aludido Centro não ensejaram tal

sendo que até a presente data não houve um único caso de recusa

necessidade de nomeação, considerando que o Juiz Auxiliar da

em aderir à sistemática de encaminhamento dos feitos ao CEJUSC.

Presidência consegue realizar as pautas sem auxílio e sem causar

Quanto aos processos encaminhados aos CEJUSCs, que se

represamento de processos aguardando audiência. Dessa forma, o

encontram em fase diversa da inicial, a audiência realizada no

Juiz Auxiliar da Presidência é o único magistrado que está atuando

órgão é tida como mera tentativa de acordo. As unidades judiciárias

nos feitos que tramitam na segunda instância e se encontram no

farão a triagem dos processos para encaminhamento aos

Centro de Conciliação. O TRT12 ressaltou que tanto os Juízes

CEJUSCs. Consoante o artigo 14 da Portaria SEAP n.º 28/2018, os

coordenadores, como os magistrados supervisores dos CEJUSCs,

processos são encaminhados aos Centros para Conciliação por

não estão designados para atuarem exclusivamente nos Centros.

iniciativa do NUPEMEC; por qualquer parte ou interessado, que

Dessa forma, de acordo com o artigo 3º, § 7º, da Portaria SEAP n.º

poderá solicitar, preferencialmente, por meio do formulário

28/2018 e o artigo 2º da Portaria SEAP n.º 79/2019, fazem jus a

eletrônico “Quero Conciliar” no portal do Tribunal na internet, ou

Gratificação por Exercício Cumulativo de Jurisdição – GEJC. O

diretamente no processo; por membro integrante do Ministério
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Público do Trabalho; e pela Corregedoria do Tribunal. Ademais, os

Desembargador Relator, há expedição de despacho de envio. Nos

Juízes coordenadores dos CEJUSCs de primeiro grau podem

demais casos - remessa pela Presidência ou pela Secretaria da

solicitar processos às unidades de origem. No entanto, a remessa

Turma, após a prolação do acórdão -, não há, necessariamente,

ficará a critério do magistrado da Vara do Trabalho - artigo 11,

registro nos autos. O TRT12 destacou que, em todos os casos, ao

cabeça, e parágrafo único da Portaria SEAP n.º 28/2018. Tal forma

receber os autos, o CEJUSC intima as partes para ciência da

de requerimento de processos envolve feitos de outra localidade -

remessa. 5.2.4. AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E ACORDOS

competência jurisdicional diversa -, sendo que ainda não foi

EFETIVADOS NO ÂMBITO DOS CENTROS JUDICIÁRIOS DE

utilizada no âmbito do Tribunal. Em relação ao CEJUSC de segundo

MÉTODOS CONSENSUAIS DE SOLUÇÃO DE DISPUTAS (fonte:

grau de jurisdição, os processos são enviados por iniciativa dos

TRT12): O TRT12 informou que, no ano de 2017, no âmbito dos

Gabinetes dos Desembargadores Relatores, pelo Gabinete da

CEJUSCs de primeiro grau de jurisdição, foram designadas 4.938

Presidência ou a pedido das partes, podendo haver a realização de

audiências, que resultaram na homologação de 2.902 acordos.

pautas concentradas, com a consequente solicitação da remessa de

Índice de conciliação: 58,8%. No CEJUSC de segundo grau de

autos, conforme prevê o artigo 1º, § 3º, da Portaria PRESI n.º

jurisdição foram designadas 593 audiências, que resultaram na

284/2016: “O magistrado coordenador do CEJUSC-JT/TRT12

homologação de 130 acordos. Índice de conciliação: 21,9%. Em

poderá solicitar à Corregedoria Regional a remessa de feitos de

2018, no âmbito dos CEJUSCs de primeiro grau de jurisdição, foram

outras unidades jurisdicionais, bem como precatórios e requisições

designadas 10.023 audiências, que resultaram na homologação de

de pequeno valor, com o intuito de organizar pautas concentradas

3.967 acordos. Índice de conciliação: 39,6% (CEJUSC de

ou mutirões, inclusive em bloco de ações com mais de um

Blumenau: 13 audiências designadas; 5 acordos homologados.

reclamante em desfavor de um mesmo empregador ou grupo de

Índice de conciliação: 38,5%; CEJUSC de Florianópolis: 4.710

empregadores, sindicatos ou associações, cabendo ao Corregedor

audiências designadas; 1.954 acordos homologados. Índice de

avaliar a conveniência e oportunidade da medida” O TRT12

conciliação: 41,5%; CEJUSC de Itajaí: 1.420 audiências

ressaltou que o coordenador do CEJUSC de segundo grau de

designadas; 625 acordos homologados. Índice de conciliação: 44%;

jurisdição realiza com frequência o requerimento de feitos de outras

CEJUSC de Jaraguá: 980 audiências designadas; 324 acordos

unidades jurisdicionais para fins de conciliação. Asseverou, todavia,

homologados. Índice de conciliação: 33,1%; CEJUSC de Joinville:

que as audiências de conciliação apenas ocorrem se houver

1.182 audiências designadas; 421 acordos homologados. Índice de

anuência do magistrado a que se encontra vinculado o processo.

conciliação: 35,6%; CEJUSC de Lages: 439 audiências designadas;

Acrescentou que nunca houve recusa de remessa dos autos ao

91 acordos homologados. Índice de conciliação: 20,7%; e CEJUSC

Centro para fins de conciliação. O Tribunal frisou, por fim, que há

de São José: 1.279 audiências designadas; 547 acordos

possibilidade de que sejam designadas audiências, no âmbito dos

homologados. Índice de conciliação: 42,8%). No CEJUSC de

CEJUSCs de primeiro grau, de reclamações trabalhistas ajuizadas

segundo grau de jurisdição, foram designadas 1.387 audiências e

por meio do jus postulandi, ou seja, sem que haja advogado

homologados 453 acordos. Índice de conciliação: 32,7%. Em 2019 -

constituído nos autos. O TRT12 ressaltou, no entanto, que essas

até o mês de agosto -, no âmbito dos CEJUSCs de primeiro grau

audiências não são realizadas em quantitativo relevante.

de jurisdição, foram designadas 15.372 audiências e homologados

Esclareceu, ainda, que, uma vez constituído advogado nos autos, a

5.456 acordos. Índice de conciliação: 35,5% (CEJUSC de Balneário

sua presença se faz imprescindível na audiência, nos termos do

Camboriú: 206 audiências designadas; 93 acordos homologados.

artigo 6º, § 1º, da Resolução n.º 174/2016 do CSJT. No CEJUSC de

Índice de conciliação: 45,1%; CEJUSC de Blumenau: 1.318

segundo grau de jurisdição também é possível a designação de

audiências designadas; 510 acordos homologados. Índice de

audiência em reclamação ajuizada por meio do jus postulandi,

conciliação: 38,7%; CEJUSC de Brusque: 202 audiências

embora não tenha ocorrido recentemente. De outro lado, quanto ao

designadas; 76 acordos homologados. Índice de conciliação: 37,6%;

modo de encaminhamento dos feitos aos Centros de Conciliação, o

CEJUSC de Chapecó: 345 audiências designadas; 159 acordos

TRT12 asseverou que predomina o envio dos autos sem despacho,

homologados. Índice de conciliação: 46,1%; CEJUSC de

ou qualquer outro tipo de documento, aos CEJUSCs de primeiro

Florianópolis: 3.670 audiências designadas; 1.274 acordos

grau de jurisdição na hipótese de realização de audiências iniciais.

homologados. Índice de conciliação: 34,7%; CEJUSC de Itajaí:

Nas demais hipóteses, contudo, há expedição de documento para a

1.440 audiências designadas; 511 acordos homologados. Índice de

efetivação da remessa. Já no CEJUSC de segundo grau de

conciliação: 35,5%; CEJUSC de Jaraguá: 1.495 audiências

jurisdição, quando os autos são encaminhados pelo

designadas; 434 acordos homologados. Índice de conciliação: 29%;
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CEJUSC de Joinville: 2.397 audiências designadas; 687 acordos

informações destes nas atas. Apesar disso, no item 2.1 das atas da

homologados. Índice de conciliação: 28,7%; CEJUSC de Lages:

Corregedoria Regional, constam informações acerca do prazo de

1.523 audiências designadas; 607 acordos homologados. Índice de

designação de audiências, que não são obtidas no e-Gestão, sendo

conciliação: 39,8%; CEJUSC de Rio do Sul: 1.591 audiências

apresentados os prazos dos CEJUSCs, quando as Varas realizam

designadas; 696 acordos homologados. Índice de conciliação:

todas as audiências iniciais ou unas nos Centros. 5.3. AUDIÊNCIAS

43,7%; e CEJUSC de São José: 1.185 audiências designadas; 409

DE CONCILIAÇÃO E ACORDOS EFETIVADOS NO ÂMBITO DAS

acordos homologados. Índice de conciliação: 34,5%). No âmbito do

VARAS DO TRABALHO (fonte: e-Gestão): Em 2017 foram

CEJUSC de segundo grau de jurisdição, foram designadas 671

realizadas 9.901 audiências de conciliação (6.180 audiências

audiências e homologados 282 acordos. Índice de conciliação: 42%.

realizadas na fase de conhecimento e 3.721 audiências realizadas

5.2.5. AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO REALIZADAS NO

na fase de execução) e homologados 44.916 acordos. Em 2018

ÂMBITO DOS CENTROS JUDICIÁRIOS DE MÉTODOS

foram realizadas 14.146 audiências de conciliação (9.650

CONSENSUAIS DE SOLUÇÃO DE DISPUTAS. CONCILIAÇÃO

audiências realizadas na fase de conhecimento e 4.496 audiências

FRUSTRADA. ATOS PROCESSUAIS SUBSEQUENTES

realizadas na fase de execução) e homologados 41.443 acordos.

REALIZADOS NA PRÓPRIA AUDIÊNCIA (fonte: TRT12): O

No ano de 2019 (até o mês de julho), foram realizadas 10.374

TRT12 informou que, na hipótese de restar frustrada a conciliação

audiências de conciliação (7.824 audiências realizadas na fase de

ou a mediação no âmbito do CEJUSC, não se pratica quaisquer

conhecimento e 2.550 audiências realizadas na fase de execução) e

atos jurisdicionais alheios à conciliação, tampouco outros atos

homologados 21.859 acordos. Frise-se, por oportuno, que o número

processuais. Apenas será concedido prazo, normalmente de 10 dias

de audiências aqui registradas se refere à designação específica de

úteis, para oferecimento de defesa e documentos. A designação de

“audiência de conciliação” no movimento do PJe. Assim, o número

audiência de prosseguimento é feita, em regra, já na Vara de

superior de acordos efetivados decorre do fato de que também são

origem. Nesse sentido, dispõe o artigo 17 da Portaria SEAP n.º

computados aqueles firmados nas demais modalidades de

28/2018: “a atuação dos Centros de Conciliação cessa com a

audiência. Nesse sentido, o Tribunal acrescentou que não foi

homologação da conciliação ou, em caso negativo, ao término da

possível o cruzamento de dados entre as audiências de tentativa de

audiência, quando os autos deverão retornar à unidade de origem

conciliação realizadas e os acordos delas decorrentes, razão pela

para o regular prosseguimento do feito, cuja competência legal fica

qual foram contabilizados todos os acordos realizados nas Varas do

mantida para todos os efeitos”. Impende salientar, entretanto, o

Trabalho nos anos informados. 5.4. CONCILIAÇÃO EM

disposto no artigo 3º, § 4º, da Portaria SEAP n.º 28/2018 que prevê:

PROCESSOS QUE SE ENCONTRAM NO SEGUNDO GRAU DE

“o Juiz-Coordenador atuará como conciliador e mediador e terá

JURISDIÇÃO – RECURSO ORDINÁRIO E AGRAVO DE PETIÇÃO

poderes, dentre outros, para homologar o termo de conciliação,

(fonte: TRT12): O TRT12 informou que, no âmbito do CEJUSC de

liberar depósitos recursais ou judiciais, determinar o pagamento das

2º grau, em 2017 foram realizadas 593 audiências de conciliação e

custas, emolumentos e demais encargos, bem como arbitrar

homologados 130 acordos. Índice de conciliação: 21,9%. Em 2018,

despesas processuais existentes em cada processo, além de fixar a

foram realizadas 1.387 audiências de conciliação e homologados

base de incidência para a contribuição previdenciária e imposto de

453 acordos. Índice de conciliação: 32,7%. Em 2019 (até o mês de

renda decorrente de avença realizada.” 5.2.6. ATUAÇÃO DA

julho), foram realizadas 671 audiências de conciliação e

CORREGEDORIA REGIONAL NO ÂMBITO DOS CENTROS

homologados 282 acordos. Índice de conciliação: 42%. 5.5.

JUDICIÁRIOS DE MÉTODOS CONSENSUAIS DE SOLUÇÃO DE

CONCILIAÇÃO EM PROCESSOS QUE SE ENCONTRAM NA

DISPUTAS (fonte: sítio do TRT12 na internet): O TRT12 informou

FASE DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE REVISTA (fonte:

que a Corregedoria Regional não realiza Correições no âmbito dos

TRT12): O TRT12 informou que não possui programa específico

CEJUSCs de primeiro grau de jurisdição, porquanto os Centros

para a tentativa de conciliação em processos que se encontram na

foram implantados recentemente. O Tribunal frisou, contudo, que há

fase de admissibilidade de Recursos de Revista. Assim, não há

previsão de que sejam realizadas correições nos CEJUSCs a partir

dados específicos sobre os processos que se encontram em fase

do ano de 2020. Acrescentou que a Corregedoria passou a

de admissibilidade de Recurso de Revista. Ressaltou, entretanto,

apresentar, em suas atas de correição, breves informações sobre

que, eventualmente e a pedido das partes, realiza tentativa de

os CEJUSCs. No entanto, como a Corregedoria Regional se baseia

conciliação junto ao CEJUSC de segundo grau de jurisdição. O

principalmente em relatório do e-Gestão, e esse não possibilita a

TRT12 asseverou que, caso haja interesse em submeter à tentativa

obtenção de dados dos Centros de Conciliação, não são detalhadas

de conciliação um processo que esteja em tramitação no Tribunal
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Superior do Trabalho (TST), reporta-se à sistemática estabelecida

outubro de 2017): audiências realizadas – 627; acordos efetuados

pelo Tribunal Superior, informada no Ofício Circular TST.GVP n.º

– 121; valores homologados - R$ 10.176.797,79; índice de

20/2018. 5.6. CONCILIAÇÃO EM DISSÍDIO COLETIVO. FASE

conciliação – 19,3%. VIII Semana Nacional da Execução

PRÉ-PROCESSUAL (fonte: TRT12, e-Gestão): O TRT12 informou

Trabalhista do CSJT (17 a 21 de setembro de 2018): audiências

que, em 2017, foram realizadas 9 audiências de conciliação e

realizadas – 464; acordos efetuados – 129; valores homologados -

homologados 4 acordos. Em 2018 foram realizadas 8 audiências de

R$ 6.006.185,30; índice de conciliação – 27,8%. IX Semana

conciliação e homologados 4 acordos. Em 2019 - até o mês de

Nacional da Execução Trabalhista do CSJT (16 a 20 de

julho -, foram realizadas 7 audiências de conciliação e

setembro de 2019): audiências realizadas – 429; acordos

homologados 4 acordos. Na fase processual, a partir dos dados

efetuados – 198; valores homologados - R$ 7.962.277,25; índice de

extraídos do sistema e-Gestão, constata-se que, no ano de 2017,

conciliação – 46,1%. 5.8. INICIATIVAS EM PROL DA

foram realizadas 3 audiências de conciliação em dissídios coletivos,

CONCILIAÇÃO (fonte: TRT12): O TRT12 informou que, além da

porém não foram homologados acordos. No ano de 2018, não

participação nas Semanas Nacionais de Conciliação (CNJ e CSJT)

foram realizadas audiências de conciliação em dissídios coletivos,

e Execução Trabalhista (CSJT), promoveu as ações, a seguir

porém foram homologados 17 acordos. No ano de 2019 - até o mês

elencadas, em favor da atividade conciliatória. Em 2017, implantou

de julho -, não foram realizadas audiências de conciliação em

o aplicativo Justiça do Trabalho Eletrônica (JTe); promoveu mutirão

dissídios coletivos, porém foram homologados 27 acordos.

de conciliação na 4ª VT de Joinville, o qual acarretou a

Ademais, já na fase processual, também a partir dos dados

homologação de mais de 60 acordos em 3 dias; em 9/11/2017,

extraídos do sistema e-Gestão, no ano de 2017 foram recebidos 39

realizou curso de capacitação sobre conciliação para cerca de 100

dissídios coletivos e homologado 1 acordo. No ano de 2018 foram

advogados e prepostos; fomentou o “Encontro Institucional da

recebidos 50 dissídios coletivos e homologados 17 acordos. No ano

Magistratura do TRT/SC”, com palestra sobre modelos de

de 2019 - até o mês de julho -, foram recebidos 10 dissídios

negociação, ministrada pelo Juiz Auxiliar do CSJT, Rogério Neiva

coletivos e homologados 27 acordos. 5.7. SEMANA NACIONAL DE

Pinheiro, no dia 27/10/2017; implantou o programa “Conciliação é a

CONCILIAÇÃO – CNJ E CSJT (fonte: TRT12, sítio do CNJ e do

Solução pela Vara do Trabalho de Navegantes” em 16/8/2017; e

CSJT na internet): O TRT12 participou ativamente das semanas

passou a utilizar, no âmbito do CEJUSC de segundo grau, o

nacionais de conciliação e de execução promovidas pelo CNJ e

aplicativo denominado WhatsApp como ferramenta para facilitar a

pelo CSJT, desenvolvidas nos anos de 2017 e de 2018. Os

negociação entre partes e advogados. Em 2018, houve participação

resultados alcançados foram os seguintes: XII Semana Nacional

da Presidente do Tribunal, Mari Eleda Migliorini, no painel

de Conciliação do CNJ (27 de novembro a 1º de dezembro de

“Mediação, Conciliação e Arbitragem Trabalhista”, em evento

2017): audiências designadas – 4.424; audiências realizadas –

promovido pela Federação do Comércio do Estado de Santa

4.279; acordos efetuados – 1.070; valores homologados - R$

Catarina - Fecomércio e pela Associação Catarinense dos

20.549.088,33; índice de conciliação – 25%. XIII Semana Nacional

Advogados Trabalhistas - ACAT, que ocorreu na sede da Ordem

de Conciliação do CNJ (5 a 9 de novembro de 2018): audiências

dos Advogados de Brasil, Subseção de Santa Catarina - OAB/SC,

designadas – 3.443; audiências realizadas – 3.324; acordos

em Florianópolis, no dia 9/11/2018; promoção de palestra, no

efetuados – 900; valores homologados - R$ 29.344.214,97; índice

Encontro Institucional da Magistratura do TRT/SC, sobre os efeitos

de conciliação – 27,1%. III Semana Nacional de Conciliação

da reforma trabalhista nas práticas de conciliação, ministrada pelo

Trabalhista do CSJT (22 a 26 de junho de 2017): audiências

Juiz Auxiliar da Vice-Presidência do TST, Rogério Neiva Pinheiro,

realizadas – 4.526; acordos efetuados – 1.075; valores

no dia 19/10/2018; realização de palestra pela Presidente do

homologados - R$ 52.772.400,96; índice de conciliação – 23,7%. IV

Tribunal, na reunião da Associação Empresarial do Município –

Semana Nacional de Conciliação Trabalhista do CSJT (21 a 25

ACIJ, que teve como tema central a implementação de Centros de

de junho de 2018): audiências realizadas – 3.613; acordos

Conciliação em Santa Catarina, em 15/10/2018; coordenação, pela

efetuados – 1.146; valores homologados - R$ 24.687.323,52; índice

Presidente do Tribunal, de painel sobre a designação de

de conciliação – 31,7%. V Semana Nacional de Conciliação

magistrados para coordenação e supervisão dos Centros de

Trabalhista do CSJT (27 a 31 de junho de 2019): audiências

Conciliação, no “III Encontro de Coordenadores de Núcleos e

realizadas – 3.585; acordos efetuados – 1.178; valores

Centros de Conciliação da Justiça do Trabalho”, realizado nos dias

homologados - R$ 25.541.701,08; índice de conciliação – 32,8%. VII

20 e 21/8/2018; promoção de curso de capacitação sobre

Semana Nacional da Execução Trabalhista do CSJT (18 a 22 de

conciliação para 33 advogados e prepostos, realizado no dia
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11/6/2018, no Fórum Trabalhista de Joinville; instituição de

Conciliação, conforme a seguir exposto: Curso Formando

homenagem, por meio da Portaria SEAP n.º 65/2018

Conciliadores, modalidade ensino à distância (EaD), com carga

(http://trtapl3.trt12.gov.br/cmdg/img_legis/2018/04161165.pdf), à

horário de 30 horas; Oficina de Conciliação e Mediação na Prática,

unidade judiciária e às empresas que mais realizam acordos nas

modalidade presencial, com carga horária de 10 horas; Estágio

Semanas Nacionais de Conciliação e de Execução; encerramento

Supervisionado, modalidade presencial, com carga horária de 12

nacional da Semana da Conciliação Trabalhista no Fórum de São

horas. Ademais também foram ministradas atividades de

José; adoção de videoconferência, como recurso, para realização

reciclagem, nas quais se destacam: Palestra Conciliação na Vida e

de audiências pelo CEJUSC de segundo grau de jurisdição;

no Trabalho, modalidade presencial, com transmissão, realizada em

realização de reunião da Presidência com dirigentes do Instituto de

março de 2019, com carga horária de 2 horas; Prática da

Advogados de Santa Catarina – IASC, no dia 28/2/2018, cuja pauta

Conciliação no TRT12, modalidade presencial, realizada em maio

envolveu o pedido de apoio na disseminação da cultura

de 2018, com carga horária de 8 horas; Talk Show: Por que

conciliatória. O Tribunal ressaltou que durante os anos de 2018 e de

conciliar?, modalidade presencial, com transmissão, realizada em

2019 foi adotada política de fomento à conciliação, com a

maio de 2018, com carga horária de 2 horas; Aulão: Conciliação na

inauguração de vários CEJUSCs – desde 2018 foram instalados 10

Prática, modalidade presencial, com transmissão, realizado em

novos CEJUSCs, com previsão de implantação de outros 2 Centros

julho de 2018, com carga horária de 2 horas; e Técnicas de

até o mês de novembro de 2019. Em 2019, houve celebração de

Conciliação para Conciliadores do TRT12, modalidade presencial,

acordos em audiências de conciliação, promovidas no âmbito do

com transmissão, realizada em setembro de 2019, com carga

PEPT, da empresa SEREDE - 44 acordos homologados, no

horária de 3 horas. 5.10. MEDIAÇÃO (fonte: TRT12): O TRT12

montante de R$ 9.719.951,62; promoção do projeto-piloto da

informou que a técnica de mediação pré-processual em dissídios

campanha regional do Banco Bradesco para conciliação na fase de

coletivos, cuja condução e processamento é atribuição da

conhecimento, resultando na celebração de 30 acordos, com total

Presidência - Portaria SEAP n.º 13/2018 -, foi instituída, no âmbito

estimado de R$ 4.200.000,00; apresentação de projeto de

do Tribunal, por meio da Portaria SEAP n.º 396/2016. Assim, na

implantação dos Centros de Conciliação durante evento da

mediação pré-processual, a Presidente do TRT12 é chamada por

Federação das Associações Empresariais de Santa Catarina –

sindicatos e partes interessadas para conduzir o diálogo, na

FACISC, em 29/3/2019, para advogados das associações

qualidade de mediadora. Nesse caso, ela não faz propostas, mas

comerciais e industriais, espalhadas pelo Estado, com exposição

aproxima, orienta e empodera as partes para que elas mesmas

dos benefícios da conciliação para as empresas; promoção de

cheguem ao entendimento. Na conciliação pré-processual, por sua

curso de conciliação para empresários e advogados em Joinville,

vez, a Presidente atua como conciliadora, fazendo propostas diretas

em 25/4/2019, realizado em parceria com a Associação Empresarial

para a composição do litígio. O Tribunal asseverou que as partes

de Joinville - ACIJ, com o objetivo de ampliar o número de acordos

podem requerer a mediação por e-mail para o endereço eletrônico

em ações trabalhistas na maior cidade do estado de Santa Catarina;

preprocessual@trt12.jus.br, devendo constar no campo “assunto” o

realização de palestra sobre o uso da comunicação não violenta

texto "pedido de mediação pré-processual em dissídio coletivo”,

como ferramenta para a conciliação no 2º Módulo de Estudos da

bem como por meio físico (papel), devendo encaminhar o pedido ao

Escola Judicial, realizado entre os dias 12 e 14 de junho de 2019;

Serviço de Cadastramento e Protocolo do TRT12 – SECAP -, que

implantação, no mês de maio de 2019, do Sistema de Conciliação

funciona na Avenida Rio Branco, n.º 919, Centro, Florianópolis –

Virtual, ferramenta utilizada para facilitar o diálogo entre as partes

SC, CEP 88015-205. O Tribunal apresentou ainda dados relativos à

dos processos que tramitam no segundo grau; entrega de

mediação pré-processual nos anos de 2018 e 2019, quais sejam:

certificado às empresas que mais firmaram acordos em eventos de

PROAD n.º 2.574/2018, de 6/4/2018, (requerente: Sindicato dos

conciliação no ano de 2018 na primeira sessão do Tribunal Pleno; e

Empregados no Comércio Varejista, Atacadista e Similares de

recebimento do Prêmio Conciliar é Legal na categoria “Tribunal

Videira; e requerido: Organização das Cooperativas do Estado de

Regional do Trabalho” pelo projeto de mediação/conciliação pré-

Santa Catarina – OCESC), restou conciliado; PROAD n.º

processual. 5.9. CURSOS DE CAPACITAÇÃO (fonte: TRT12): O

6.347/2018, de 26/6/2018, (requerente: SCGÁS; e requeridos:

TRT12 informou que os servidores lotados nos CEJUSCs foram

SINTRAPETRO, SENGE-SC, SINTEC-SC, SAESC e

capacitados em métodos consensuais de solução de disputas.

SINCÓPOLIS), restou conciliado; PROAD n.º 6.556/2018, de

Acrescentou que desde 2017 são oferecidas, para magistrados e

18/7/2018, (requerente: SITTRACOL; e requerido SINTROESTE)

servidores, atividades de capacitação, abordando o tema

restou conciliado; PROAD n.º 7.482/2018, 16/8/2017, (requerente:
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Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Fiação e Tecelagem

preocupação do Poder Judiciário. O Conselho Superior da Justiça

de Blumenau; e requerido: Sindicato das Indústrias de Fiação e

do Trabalho, considerando os vetores constitucionais da efetividade

Tecelagem de Blumenau) não conciliado; PROAD n.º 8.696/2018,

jurisdicional e eficiência administrativa, bem como a constatação da

de 10/10/2018, (requerente: Sindicato dos Enfermeiros do Estado

dificuldade das unidades judiciárias em promover a pesquisa e a

de Santa Catarina – SEESC; e requerido: FEHOESC) não

execução patrimonial em face de determinados devedores, editou a

conciliado; PROAD n.º 9.425/2018, de 30/10/2018, (requerente:

Resolução n.º 138/2014, recentemente alterada pela Resolução n.º

Santo Anjo da Guarda LTDA; e requerido: SINTRATURB) restou

193/2017, a qual dispôs sobre o estabelecimento obrigatório dos

conciliado; PROAD n.º 10.402/2018, de 14/11/2018, (requerente:

Núcleos de Pesquisa Patrimonial no âmbito dos Tribunais Regionais

Sindicato dos Farmacêuticos do Estado de Santa Catarina; e

do Trabalho. Também editou a Resolução n.º 179/2017,

requerido: FEHOESC) não conciliado; PROAD n.º 14.075/2018, de

regulamentando a instalação e funcionamento do laboratório de

17/12/2018, (requerente: Sindicato dos Trabalhadores em Cartórios

tecnologia para recuperação de ativos e combate à corrupção e

do Estado de Santa Catarina; e requerido: SINOREG-SC) foi

lavagem de dinheiro no âmbito da Justiça do Trabalho (LAB-CSJT),

conciliado; PROAD n.º 145/2019, de 18/2/2019, (requerente:

possibilitando que os Núcleos de Pesquisa Patrimonial regionais

Associação dos Bombeiros Voluntários de Joinville; e requerido:

solicitem a atuação do LAB-CSJT naqueles casos em que não

Sindicato dos Trabalhadores Bombeiros Profissionais do Estado de

obtiveram êxito. 6.1. ORGANIZAÇÃO (fonte: TRT12): Segundo

Santa Catarina) foi conciliado; PROAD n.º 465/2019, de 25/2/2019,

informado pelo TRT12, seu Núcleo de Pesquisa Patrimonial é

(requerente: Sindicato dos Enfermeiros do Estado de Santa

regulamentado pela Portaria SEAP n.º 210/2019. A unidade é

Catarina; e requerido: FEHOESC) não conciliado; PROAD n.º

coordenada, atualmente, pelo Juiz do Trabalho Charles Baschirotto

495/2019, de 1/4/2019, (requerente: Sindicato dos Trabalhadores no

Felisbino, além de ser integrada pelos servidores Claudio de

Comércio Varejista, Atacadista e Similares de Videira; e requeridos:

Macedo Paiva Nascimento, Luciana Soares Perez, Luiz Fernando

FECOMÉRCIO/ OCESC) não conciliado; PROAD n.º 1.259/2019, de

Meurer e Lovaina Pinto de Lourenço Londero. Consoante noticiado

19/2/2019, (requerente: Sindicato dos Vigilantes e Empregados em

pelo TRT12, seu Núcleo de Pesquisa Patrimonial atua nos casos

Empresas de Segurança e Vigilância e Empresas Prestadoras de

em que frustradas as execuções trabalhistas nas Varas do Trabalho

Serviço, Asseio e Conservação e de Transporte de Valores de

de origem. Para a atuação da unidade, por solicitação das Varas do

Lages e Região e Outros (14); requerido: Sindicato das Empresas

Trabalho da Região, exige-se a inclusão do devedor junto ao Banco

de Asseio e Conservação do Estado de Santa Catarina – SEAC-SC)

Nacional de Devedores Trabalhistas – BNDT, a utilização prévia,

restou conciliado; e PROAD n.º 2.399/2019, de 4/4/2019 e 2/7/2019,

sem sucesso, pela unidade solicitante, das ferramentas básicas de

(requerente: Sindicato dos Empregados no Comércio de Joinville e

pesquisa patrimonial, e o valor mínimo atualizado da dívida de R$

Região e Outros (05); e requerido: Sindicato dos Concessionários e

20.000,00 em execução única ou reunida. 6.2 FERRAMENTAS

Distribuidores de Veículos no Estado de Santa Catarina e Outros

UTILIZADAS (fonte: TRT12): Conforme informado pelo TRT12, são

(06) restou conciliado. 5.11. DIVULGAÇÃO (fonte: TRT12): O

utilizadas as seguintes ferramentas de pesquisa patrimonial, a fim

TRT12 informou que a divulgação das atividades relacionadas à

de garantir melhor efetividade à execução: 1) BACENJUD: convênio

política conciliatória é realizada por meio de publicação de matérias

utilizado para efetuar bloqueios em contas e aplicações financeiras

pela Secretaria de Comunicação Social do TRT12. Além disso, as

dos executados; 2) RENAJUD: convênio utilizado para pesquisa e

Semanas Nacionais de Conciliação são divulgadas por e-mail aos

restrição de veículos dos executados; 3) JUCESC - Junta Comercial

Desembargadores, Juízes e advogados relacionados em lista

do Estado de Santa Catarina: ferramenta que viabiliza a consulta

mantida pelo SECAJ. O Tribunal acrescentou que também envia e-

dos atos constitutivos e das alterações contratuais das empresas

mail para a OAB/SC e para a Associação dos Advogados

registradas no estado de Santa Catarina; 4) INFOJUD: ferramenta

Trabalhistas - ACAT. 6. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. A questão

utilizada para busca de endereços, de bens móveis e imóveis,

concernente à efetividade da execução tem papel fundamental na

urbanos e rurais e de operações imobiliárias realizadas, além de

plena e eficaz prestação jurisdicional. A satisfação do direito

auxiliar na verificação da existência de grupo econômico; 5)

material reconhecido em juízo, em tempo razoável e adequado,

CCS/BACEN: convênio utilizado para identificar a existência de

revela-se imprescindível para a consolidação da confiança do

terceiras pessoas ou pessoas interpostas, sócios ocultos e grupos

jurisdicionado nas instituições democráticas de direito, reafirmando-

econômicos na movimentação das contas bancárias dos

se o Poder Judiciário como pacificador dos conflitos sociais. Nesse

executados; 6) ARISP: ferramenta que objetiva identificar os

contexto, a efetividade da execução tem sido objeto de relevante

imóveis existentes em nome dos executados e os que foram por
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eles alienados; 7) SIEL - Sistema de Informações Eleitorais:

de Bloqueios Bancários: possibilita o preenchimento de minutas e o

ferramenta que objetiva verificar o endereço atualizado do

envio de ordens ao Bacenjud de forma automatizada; 24)

executado e seu telefone; 8) COAF – Conselho de Controle de

SERASAJUD: sistema de tramitação de ofícios entre os Tribunais e

Atividades Financeiras: ferramenta que permite o acesso a

a Seara Experian, para solicitar inclusão ou exclusão no cadastro de

relatórios de inteligência das movimentações financeiras suspeitas

inadimplentes, o contato e endereço de devedores, histórico de

de um CPF, CNPJ e outros envolvidos; 9) ARPEN/SP: ferramenta

negativações e participações societárias; 25) SINESP - Sistema

que permite o acesso a dados constantes na Central de

Nacional de Informações de Segurança Pública: viabiliza a pesquisa

Informações do Registro Civil CRC Nacional, que congrega toda a

do cadastro de indivíduos que possuem inquéritos policiais, judiciais

base de dados de nascimentos, casamentos, óbitos, emancipações,

criminais, mandados de prisão, armas de fogo, cadastro de

ausências e interdições lavradas em todo o território nacional; 10)

veículos, cadastro de armas, cadastro de condutores e cadastros da

CAGED: ferramenta que viabiliza a obtenção de dados dos

Receita Federal; e ANAC - Agência Nacional de Aviação Civil:

trabalhadores e das empresas relativos a admissão e demissão dos

sistema integrado de informações da aviação civil que permite

empregados; 11) CASAN - Companhia Catarinense de Águas e

consultar a existência de aeronaves em nome do executado.

Saneamento do Estado de Santa Catarina: ferramenta que permite

Segundo informações prestadas pelo TRT12, não há controle

a consulta de endereços no portal da CASAN; 12) CELESC -

fiscalizatório ou estatístico da utilização das ferramentas de

Centrais Elétricas do Estado de Santa Catarina: ferramenta que

pesquisa patrimonial pelos magistrados. 6.3. REUNIÃO DE

permite a consulta de endereços no portal da CELESC; 13) CNIB -

EXECUÇÕES (fonte: TRT12): Conforme informado pelo TRT12,

Central Nacional de Indisponibilidade de Bens: convênio que

conquanto não haja regulamentação interna, há centralização de

viabiliza tornar indisponíveis os bens imóveis dos executados; 14)

execuções no âmbito do Tribunal Regional, de responsabilidade da

CENSEC - Central de Serviços Eletrônicos Compartilhados do

Secretaria de Apoio à Primeira Instância. 6.4. EVENTOS

Colégio Notarial do Brasil: ferramenta que possibilita a obtenção de

PROMOVIDOS EM PROL DA EXECUÇÃO TRABALHISTA (fonte:

escrituras, testamentos, certidões e procurações existentes nos

Relatório da Semana Nacional de Execução Trabalhista

cartórios de imóveis dos executados; 15) SIMBA - Sistema de

elaborado pela Coordenadoria de Estatística e Pesquisa do

Investigação de Movimentações Bancárias: convênio que tem por

TST): Em 2018, foi realizada a 8ª Semana Nacional de Execução

objetivo verificar as movimentações bancárias dos executados em

Trabalhista, no período de 17 a 21 de setembro. Os resultados

certo período, identificando sócios ocultos, pessoas interpostas e

obtidos nos primeiro e segundo graus foram os seguintes:

grupos econômicos; 16) FGTS: ferramenta que viabiliza a consulta

audiências realizadas – 464; acordos efetuados – 129; valor total

do extrato do FGTS junto à Caixa Econômica Federal; 17)

dos acordos homologados – R$ 6.006.185,30; leilões realizados –

DETRANNET/SC: ferramenta que permite a pesquisa de endereço,

nenhum; bloqueios efetivados (BACENJUD) – 826; valor

dados da Carteira Nacional de Habilitação e veículos dos devedores

arrecadado com bloqueios (BACENJUD) - R$ 7.951.471,74. Em

por meio do portal de serviços do DETRAN de Santa Catarina; 18)

2019, foi realizada a 9ª Semana Nacional de Execução Trabalhista,

DEPÓSITO RECURSAL: viabiliza a consulta de extratos dos

no período de 16 a 20 de setembro. Os resultados obtidos nos

depósitos recursais da Justiça do Trabalho de Santa Catarina

primeiro e segundo graus foram os seguintes: audiências realizadas

efetivados junto à Caixa Econômica Federal; 19) DEPÓSITO

– 429; acordos efetuados – 198; valor total dos acordos

JUDICIAL BB E CEF: ferramenta que permite a consulta de extratos

homologados – R$ 7.962.277,25; leilões realizados – 1; valor obtido

dos depósitos judiciais da Justiça do Trabalho de Santa Catarina

com os leilões: R$ 30.000,00; bloqueios efetivados (BACENJUD) –

efetivados junto à Caixa Econômica Federal e ao Banco do Brasil;

1.118; valor arrecadado com bloqueios (BACENJUD) - R$

20) MPT - Ministério Público do Trabalho: ferramenta que viabiliza o

5.012.275,38. No quadro de variação percentual entre a 8ª e a 9ª

acesso ao sistema de peticionamento eletrônico do MPT, onde é

Semana Nacional da Execução, constatou-se um aumento de

possível consultar o TAC – Termo de Ajuste de Conduta e as

53,5% no número de acordos efetuados, de 32,6% nos valores

tramitações de procedimentos do MPT; 21) PROTESTOJUD:

arrecadados com tais acordos e de 35,4% no número de bloqueios

ferramenta eletrônica que possibilita o encaminhamento de títulos a

efetivados. Por outro lado, identificou-se uma diminuição de 7,5%

protesto aos tabelionatos; 22) RECEITA FEDERAL – SERPRO -

no número de audiências realizadas e de 37% nas quantias obtidas

Serviço Federal de Processamento de Dados: ferramenta que

por meio dos bloqueios efetivados. Num tal contexto, verificou-se

permite a pesquisa aos dados cadastrais de pessoas físicas e

um decréscimo de 6,8% do valor total obtido em relação ao ano

jurídicas junto à Receita Federal; 23) SABB - Sistema Automatizado

anterior. 6.5. CURSOS VOLTADOS À EFETIVIDADE DA
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EXECUÇÃO NOS ANOS DE 2017, 2018 E NO PRIMEIRO

exaurimento da tramitação processual nas Turmas de julgamento,

SEMESTRE de 2019 (fonte: TRT12): Conforme informado pelo

180 recursos foram admitidos em parte e há prazo em curso para

TRT12, foram ministrados cursos voltados à efetividade da

eventual interposição de Agravo de Instrumento e 570 recursos

execução por sua Escola Judicial em 2017, 2018 e no primeiro

referem-se a processos sobrestados, resultando apenas em 323

semestre de 2019. No ano de 2017, foram promovidos os seguintes

recursos aptos à decisão de admissibilidade pela Presidência.

cursos: “Capacitação para usuário de Convênio”, “Introdução ao

Quanto às medidas de estímulo à conciliação em processos

PJE-CALC”, “Noções de Cálculo Trabalhista”, “PJE-CALC e a

pendentes de admissibilidade de Recursos de Revista, informou o

Liquidação de Sentença”, além da realização da videoconferência

Tribunal que não possui programa específico para estímulo à

“CLE – Cadastramento da Liquidação e Execução – PJE”. Em 2018,

conciliação em processos que se encontram na fase de

foram ministrados os seguintes cursos: “Introdução ao PJE-CALC”,

admissibilidade de Recursos de Revista. No ano de 2018, dos

“Lançamento de Valores no PJE”, “Noções de Cálculo Trabalhista”,

11.179 Recursos de Revista despachados pelo Tribunal, 1.811

“Operações do PJE-CALC”, “PJE-CALC – Conciliação” e “PJE-

foram admitidos e 9.368 não admitidos. Além disso, 7 recursos

CALC e a Liquidação de Sentença”. No primeiro semestre de 2019,

foram baixados. Dos 9.368 Recursos de Revista que não foram

foram promovidos os cursos: “Noções de Cálculo Trabalhista”, “PJE

admitidos, 6.322 foram agravados e encaminhados ao TST,

-CALC” e “PJE-CALC Joinville e Região”. 7. RESPONSABILIDADE

totalizando um percentual de 67,5%, abaixo da média nacional, de

INSTITUCIONAL. 7.1. RECURSOS DE REVISTA (fonte: e-Gestão

76,8%. A recorribilidade interna foi da ordem de 23% no ano de

e TRT12): a) Recursos de Revista em 2017: Recursos de Revista

2018, um aumento de 58,2% em relação ao ano anterior. Foram

(RR) interpostos: 8.498; RR despachados: 7.230; RR pendentes:

interpostos 7.417 recursos internos (Agravos, Agravos Regimentais

2.023; RR admitidos: 1.311; RR não admitidos: 5.919; taxa de

e Embargos de Declaração) em 32.568 acórdãos publicados e

admissibilidade do RR: 18,1% (média dos Tribunais Regionais do

decisões monocráticas publicadas. A recorribilidade externa foi da

Trabalho de médio porte: 10,3%; média nacional: 11,1%); AIRR

ordem de 38% no ano de 2018, um aumento de 46,3% em relação

interpostos: 5.228; AIRR remetidos: 3.631; AIRR pendentes de

ao ano antecedente. Foram interpostos 7.417 Recursos de Revista

remessa: 766; prazo médio de admissibilidade do Recurso de

e Recursos Ordinários em 32.568 acórdãos publicados e decisões

Revista: 14,3 dias (média dos Tribunais Regionais do Trabalho de

monocráticas publicadas. No ano de 2018, os recursos

médio porte: 43,2 dias; média nacional: 40,5 dias). b) Recursos de

encaminhados para o TST totalizaram 8.214, sendo 81 Recursos

Revista em 2018: Recursos de Revista (RR) interpostos: 12.024;

Ordinários, 6.322 Agravos de Instrumento e 1.811 Recursos de

RR despachados: 11.179; RR pendentes: 2.094; RR admitidos:

Revista. 7.2. REFORMA DE DECISÕES PELO TST (fonte:

1.811; RR não admitidos: 9.368; taxa de admissibilidade do RR:

Sistema de Apoio à Decisão - TST): a) Reforma de decisões

16,2% (média dos Tribunais Regionais do Trabalho de médio porte:

pelo TST em 2017: Recursos de Revista (RR) julgados: 2.863; RR

9,1%; média nacional: 9,5%); AIRR interpostos: 8.235; AIRR

providos (ainda que parcialmente): 1.485; taxa de reforma de RR:

remetidos: 6.322; AIRR pendentes de remessa: 1.417; prazo médio

51,9% (média dos Tribunais Regionais do Trabalho de médio porte:

de admissibilidade do Recurso de Revista: 7 dias (média dos

66%; média nacional: 64,6%); Agravos de Instrumento em Recurso

Tribunais Regionais do Trabalho de médio porte: 34,6 dias; média

de Revista (AIRR) julgados: 6.235; AIRR providos: 361; taxa de

nacional: 33,6 dias). c) Recursos de Revista em 2019 (até 31 de

reforma de AIRR: 5,8% (média dos Tribunais Regionais do Trabalho

julho): Recursos de Revista (RR) interpostos: 9.213; RR

de médio porte: 6,9%; média nacional: 7,2%). b) Reforma de

despachados: 7.362; RR pendentes: 2.557; RR admitidos: 1.086;

decisões pelo TST em 2018: Recursos de Revista (RR) julgados:

RR não admitidos: 6.276; taxa de admissibilidade do RR: 14,8%

2.350; RR providos (ainda que parcialmente): 1.184; taxa de

(média dos Tribunais Regionais do Trabalho de médio porte: 9,7%;

reforma de RR: 50,4% (média dos Tribunais Regionais do Trabalho

média nacional: 10,4%); AIRR interpostos: 6.466; AIRR remetidos:

de médio porte: 66,1%; média nacional: 65,7%); Agravos de

7.052; AIRR pendentes de remessa: 913; prazo médio de

Instrumento em Recurso de Revista (AIRR) julgados: 5.724; AIRR

admissibilidade do Recurso de Revista: 5,8 dias (média dos

providos: 313; taxa de reforma de AIRR: 5,5% (média dos Tribunais

Tribunais Regionais do Trabalho de médio porte: 26,7 dias; média

Regionais do Trabalho de médio porte: 8,7%; média nacional: 9%).

nacional: 30,3 dias). Durante o período da presente Correição

c) Reforma de decisões pelo TST em 2019 (até 31 de julho):

Ordinária, ao se detalhar o resíduo de Recursos de Revista no

Recursos de Revista (RR) julgados: 926; RR providos (ainda que

Tribunal, de 1.729 recursos em 31 de outubro de 2019, apurou-se,

parcialmente): 475; taxa de reforma de RR: 51,3% (média dos

mediante consulta processual, que 656 recursos aguardam

Tribunais Regionais do Trabalho de médio porte: 65,7%; média
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nacional: 65,1%); Agravos de Instrumento em Recurso de Revista

tem, dentre outras atribuições, a função de gerenciar os

(AIRR) julgados: 3.158; AIRR providos: 128; taxa de reforma de

procedimentos administrativos decorrentes da aplicação da

AIRR: 4,1% (média dos Tribunais Regionais do Trabalho de médio

repercussão geral, de julgamentos de casos repetitivos e de

porte: 8,2%; média nacional: 8,5%). 7.3. INCIDENTES DE

incidente de assunção de competência, acompanhar os processos

UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA, INCIDENTES DE

submetidos à técnica dos casos repetitivos e da assunção de

RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS E INCIDENTES DE

competência em todas as suas fases, alimentando o banco de

ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA (fonte: TRT12): IUJs instaurados

dados eletrônico, tendo em vista a disponibilização pública,

(2017): 32. IUJs solucionados (2017): 32. IUJs instaurados (2018):

disponibilizar informações para as áreas técnicas do tribunal quanto

1. IUJs solucionados (2018): 1. IUJs instaurados (2019): 0. IRDRs

à atualização dos incidentes de formação de precedente,

instaurados (2017): 2. IRDRs solucionados (2017): 2. IRDRs

acompanhar a tramitação dos recursos selecionados pelo tribunal

instaurados (2018): 1. IRDRs solucionados (2018): 1. IRDRs

como representativos da controvérsia encaminhados ao STF, ao

instaurados (2019): 2. IRDRs solucionados (2019): 1. IACs

STJ e ao TST (artigo 1.036, § 1º, do CPC), a fim de subsidiar a

instaurados (2018): 1. IACs solucionados (2018): 1. IACs

atividade dos órgãos jurisdicionais competentes para o juízo de

instaurados (2019): 0. Processos sobrestados no Tribunal em

admissibilidade e para o sobrestamento de feitos, auxiliar os órgãos

virtude da pendência de julgamento dos incidentes: 9 processos no

julgadores na gestão do acervo sobrestado, além de manter,

segundo grau de jurisdição. Como decorrência do julgamento dos

disponibilizar e alimentar o banco eletrônico de dados, com

mencionados incidentes, o Tribunal Regional do Trabalho da 12ª

informações atualizadas acerca dos processos sobrestados na

Região publicou 25 súmulas em 2017, bem como 3 teses jurídicas

região, conforme o caso, bem como nas turmas e colégios recursais

prevalecentes até o momento. No Tribunal Regional do Trabalho da

e nos juízos de execução fiscal. No caso em particular, informa o

12ª Região, a regulamentação dos Incidentes de Resolução de

Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região que o NUGEP foi

Demandas Repetitivas - IRDR e dos Incidentes de Assunção de

criado por meio da Portaria PRESI n.º 235/2017, vinculado ao

Competência - IAC encontra-se disposta na Resolução

Serviço de Jurisprudência e Gerenciamento de Precedentes,

Administrativa n.º 10/2018. Já o regramento da uniformização de

integrante da Secretaria Processual, por sua vez vinculada à

jurisprudência está disposto na Resolução Administrativa n.º

Secretaria-Geral Judiciária. O NUGEP do TRT12 é composto por 4

10/2018, bem como no Capítulo VI do Regimento Interno do TRT12.

servidores analistas judiciários. Suas atribuições estão em

Em consulta ao sítio do Tribunal Regional da 12ª Região na internet,

consonância com a Resolução n.º 235 do CNJ. 8. PRECATÓRIOS

constata-se a possibilidade de acesso a banco de dados

E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR (RPVs). 8.1. NORMAS

pesquisável quanto aos temas e andamento processual de

INTERNAS (fonte: TRT12): O TRT12 informou que a Portaria GP

incidentes de formação de precedentes, com informação das

n.º 623/2003 instituiu o processamento das RPVs no âmbito de sua

demandas julgadas e pendentes de julgamento e de eventual

jurisdição. Quanto à regulamentação dos Precatórios, o Tribunal

condição de sobrestamento, nos moldes do artigo 8º da Resolução

dispõe da Portaria GP n.º 767/2006, que trata da instituição do

n.º 235/2016 do CNJ. 7.4. NÚCLEO DE GERENCIAMENTO DE

Juízo de Conciliação na execução contra a Fazenda Pública.

PRECEDENTES (fonte: TRT12): O Conselho Nacional de Justiça

Durante a Correição Ordinária, apurou-se que o TRT12 está em

editou a Resolução nº 235, de 13/07/2016, mediante a qual se

estágio avançado para regulamentar as questões concernentes ao

dispõe sobre a padronização de procedimentos administrativos

processamento de RPVs e Precatórios, inclusive já considerando a

decorrentes de julgamentos de repercussão geral, de casos

iminente utilização do sistema GPREC. 8.2. UNIDADE

repetitivos e de incidente de assunção de competência previstos na

RESPONSÁVEL PELO PROCESSAMENTO DOS PRECATÓRIOS.

Lei n.º 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil),

JUÍZO AUXILIAR DE PRECATÓRIOS (fonte: TRT12): O TRT12

nos Tribunais nacionais. Dispõem seus artigos 3º e 4º que os

informou que a unidade responsável pelo processamento dos

Tribunais Regionais do Trabalho são gestores dos Incidentes de

precatórios é a Secretaria de Apoio Institucional – SEAP, vinculada

Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR e dos Incidentes de

à Presidência. O Núcleo de Precatórios – NUPRE, subordinado

Assunção de Competência – IAC instaurados no âmbito de sua

diretamente à SEAP, conta com 2 servidores efetivos: Jorilton de

competência. Também foi determinada a instituição, como unidade

Souza, analista judiciário, que desempenha a função de assistente

permanente, no âmbito dos Tribunais Regionais, do Núcleo de

especializado, FC-6; e Miriam Landerdahl Garcia, técnica judiciária,

Gerenciamento de Precedentes – NUGEP, o qual será constituído

que atua na função de chefe de Núcleo, FC-5. O Tribunal

por no mínimo 4 (quatro) servidores com formação jurídica e que

acrescentou que observa a Recomendação n.º 39/2012 do
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Conselho Nacional de Justiça (CNJ), porquanto o cargo técnico de

consoante Portaria SEAP n.º 276/2017. 8.2.1. OFÍCIOS

assessoramento superior na Coordenadoria de Precatórios é

PRECATÓRIOS. OFÍCIOS REQUISITÓRIOS. PADRONIZAÇÃO

ocupado por servidor do quadro próprio do Tribunal. Além disso, o

DOS DOCUMENTOS. O TRT12 informou que há definição de

Tribunal salientou que, em razão de os processos relativos aos

modelo de ofício precatório e de ofício requisitório a ser utilizado

precatórios tramitarem em meio físico, a metodologia de trabalho

pelos Juízos da Execução no âmbito do Tribunal. O modelo de

segue os seguintes procedimentos: a) encaminhamento do

ofício precatório encontra-se disponibilizado no sítio eletrônico do

formulário de Requisição de Precatório ao Núcleo de Precatórios,

Tribunal na internet, sendo sua utilização de uso obrigatório. O

em meio físico, por malote, devidamente preenchido e assinado

TRT12 frisou, entretanto, que há unidades judiciárias que não o

pelo magistrado, juntamente com as peças necessárias à instrução,

utilizam. Ademais, algumas unidades mudam a forma do ofício,

além de outras que o magistrado entender necessárias ou as partes

mantendo os campos, sendo que as pequenas alterações não

indicarem. Ao ser recebido no Núcleo, o expediente é autuado no

causam embaraço ao Núcleo de Precatórios para o processamento.

sistema SAP2N, no qual será registrado o andamento processual,

8.2.2. ATUALIZAÇÃO DO VALOR DO PRECATÓRIO E DA RPV.

que pode ser acessado pelas partes ou por terceiros na página do

O TRT12 informou que, relativamente aos entes públicos que se

Tribunal; b) confecção de planilha de cálculo do precatório, com a

encontram submetidos ao regime especial de pagamento de

atualização dos valores devidos; c) inclusão dos dados relativos ao

precatórios, há publicação de lista unificada pelo TJSC, com os

precatório, em tabela no formato Excel, para controle,

valores atualizados, uma vez por mês. Quanto aos entes sujeitos ao

especialmente, quanto às entidades devedoras; d) inclusão de

regime comum de pagamento de precatórios, a atualização é

dados e dos valores atualizados no Sistema de Precatórios do

realizada até a data do recebimento pelo Núcleo de Precatórios.

Tribunal; e) após determinação da Presidência do TRT12 nos autos

Ademais, posteriormente os entes devedores solicitam nova

do precatório, é expedido ofício à entidade devedora acompanhado

atualização na época do pagamento, o que evita divergência de

da planilha de cálculo, por meio postal com Aviso de Recebimento;

valores e a expedição de precatórios complementares. 8.3.

f) encaminhamento de e-mail à Vara do Trabalho de origem,

PRECATÓRIOS AGUARDANDO PAGAMENTO (fonte: TRT12 e

comunicando a expedição de ofício à entidade devedora; g) os

sistema e-Gestão): Conforme informação prestada pelo TRT12, em

precatórios submetidos ao regime comum de pagamento ficam

31/7/2019, 1.615 precatórios aguardavam pagamento (R$

aguardando a comunicação de quitação pela Vara do Trabalho

114.068.457,66). Na esfera federal, havia 55 precatórios pendentes,

solicitante, para que o feito seja remetido à origem para

sendo 2 vencidos e 53 a vencer. Valor total de precatórios devidos

arquivamento; h) os precatórios submetidos ao regime especial de

pela União: R$ 8.541.134,04 (R$ 695.059,68 - Administração Direta;

pagamento permanecem no NUPRE, aguardando o repasse dos

R$ 7.846.074,36 - Administração Indireta; R$ 7.611.049,99 -

valores pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - EBCT; R$ 65.808,51

(TJSC); e i) mensalmente é informado ao TJSC, por meio

- Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte – DNIT;

eletrônico, os valores atualizados para formação da lista unificada

R$ 74.201,40 - Instituto Chico Mendes de Conservação da

dos precatórios submetidos ao regime especial de pagamento. Além

Biodiversidade – ICMBIO; e R$ 95.014,46 - Instituto Federal de

disso, o TRT12 ressaltou que instituiu o Juízo de Conciliação na

Educação Ciência e Tecnologia de Santa Catarina). Na esfera

Execução contra a Fazenda Pública, por meio da Portaria GP n.º

estadual, havia 84 precatórios pendentes (R$ 12.564.981,41), 42 da

767/2006. O Tribunal frisou, contudo, que, após a edição da

administração direta e 42 da indireta. Na esfera municipal existiam

Emenda Constitucional n.º 62, a maioria dos entes públicos com

1.476 precatórios aguardando pagamento (R$ 92.962.342,21). O

precatórios em andamento optou pelo regime especial de

TRT12 informou, ainda, os cinco entes públicos que apresentam as

pagamento previsto no artigo 97 do Ato de Disposições

maiores dívidas: 1º) Município de Tubarão, 269 precatórios, R$

Constitucionais Transitórias - ADCT, tornando pouco eficazes as

21.514.939,73; 2º) Município de Araranguá, 345 precatórios, R$

regras contidas na aludida Portaria. O TRT12 informou que não

9.983.602,45; 3º) Município de Florianópolis, 111 precatórios, R$

adota mecanismo diverso visando solucionar as obrigações

9.315.441,28; 4º) EBCT, 50 precatórios, R$ 7.611.049,99; e 5º)

vencidas e não pagas do poder público. Por fim, acresceu que o

Município de Imbituba, 184 precatórios, R$ 6.508.901,97. Valor total

Exmo. Juiz do Trabalho Marcel Luciano Higuchi Viegas dos Santos

da dívida: R$ 54.933.935,42. A partir dos dados extraídos do

foi designado para atuar como Auxiliar da Presidência do TRT12,

sistema e-Gestão, em 31/7/2019, também havia 1.615 precatórios

tendo conferido ao magistrado a atribuição de coordenar o Núcleo

aguardavam pagamento (R$ 114.068.457,66). 8.4. PRECATÓRIOS

de Precatórios e as atividades pertinentes à gestão das RPVs,

EXPEDIDOS E QUITADOS NOS ANOS DE 2017, 2018 E 2019
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(ATÉ O MÊS DE JULHO) - fonte: TRT12. No ano de 2017, foram

especial de pagamento de precatórios, além de especificar o

expedidos 586 precatórios (R$ 201.524.676,40) e cumpridos 248

quantitativo de precatórios de cada um deles, quais sejam: Estado

(R$ 60.542.638,34). No ano de 2018, foram expedidos 256

de Santa Catarina, 42; Companhia Integrada de Desenvolvimento

precatórios (R$ 62.969.979,30) e cumpridos 404 (R$

Agrícola de Santa Catarina – CIDASC, 6; Departamento Estadual

50.684.799,60). No ano de 2019 (até 31 de julho), foram expedidos

de Infraestrutura – DEINFRA, 12; Empresa de Pesquisa

293 precatórios (R$ 54.210.895,66) e cumpridos 522 (R$

Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina S/A – EPAGRI, 1;

31.301.968,39). A partir dos dados extraídos do sistema e-Gestão,

Fundação do Meio Ambiente, 3; Instituto de Metrologia de Santa

são obtidos os seguintes dados: ano de 2017, 586 precatórios

Catarina - IMETRO/SC, 17; Instituto de Previdência do Estado de

expedidos e 248 cumpridos (R$ 60.542.638,34); ano de 2018, 256

Santa Catarina – IPREV, 3; Município de Abelardo Luz, 2; Município

precatórios expedidos e 404 cumpridos (R$ 50.684.799,60); e ano

de Alfredo Wagner, 1; Município de Araranguá, 345; Município de

de 2019 (até 31 de julho), 293 precatórios expedidos e 522

Balneário Gaivota, 1; Município de Campo Erê, 2; Município de

cumpridos (R$ 31.301.968,39). 8.5. VALORES RESGATADOS VIA

Canoinhas, 8; Município de Chapecó, 8; Município de Criciúma, 22;

PRECATÓRIO NOS ANOS DE 2017, 2018 E 2019 (ATÉ O MÊS

Município de Florianópolis, 111; Município de Gravatal, 2; Município

DE JULHO) (fonte: TRT12): Ano de 2017: União: R$

de Içara, 6; Município de Imbituba, 184; Município de Ituporanga, 1;

216.213.555,02 (Administração Direta e Indireta); Estado de Santa

Município de Jaguaruna, 15; Município de Lages, 2; Município de

Catarina: R$ 38.291,56 (resgatados pela Administração Indireta); e

Lauro Müller, 88; Município de Monte Carlo, 1; Município de Morro

Municípios: R$ 16.326.215,42 (Administração Direta e Indireta).

da Fumaça, 2; Município de Orleans, 1; Município de Otacílio Costa,

Ano de 2018: União: R$ 28.677.377,15 (Administração Direta e

2; Município de Praia Grande, 1; Município de São Francisco do Sul,

Indireta); Estado de Santa Catarina: R$ 2.796.215,50

1; Município de São José, 2; Município de São José do Cerrito, 30;

(Administração Direta e Indireta); e Municípios: R$ 23.404.141,04

Município de São Lourenço do Oeste , 2; Município de Siderópolis,

(Administração Direta e Indireta). Ano de 2019 (até 31 de julho):

4; Município de Taió, 1; Município de Três Barras, 1; Município de

União: R$ 11.139.338,94 (Administração Direta e Indireta); Estado

Tubarão, 269; Município de Urussanga, 51; Autarquia de

de Santa Catarina: R$ 190.611,11 (resgatados pela Administração

Melhoramentos da Capital – COMCAP, 51; Autarquia de

Indireta); e Municípios: R$ 25.208.481,11 (Administração Direta e

Segurança, Trânsito e Transporte de Criciúma – ASTC, 3;

Indireta). Por fim, o TRT12 apresentou informações relacionadas

Fundação Municipal de Esportes de Florianópolis, 1; Hospital

aos 20 maiores precatórios pagos nos últimos 5 anos. A seguir,

Municipal Henrique Lage, 6; e Instituto de Planejamento Urbano de

apresentam-se o número do precatório e o ente devedor: 0010151-

Florianópolis – IPUF, 18. Total de entes públicos submetidos ao

45.2015.5.12.0000, Instituto Nacional do Seguro Social; 0000664-

regime especial: 42. Total de precatórios: 1.329. 8.6.2.

56.2012.5.12.0000, União; 0010303-59.2016.5.12.0000, União;

INSTITUIÇÃO DO COMITÊ GESTOR (fonte: TRT12): O TRT12

0010274-72.2017.5.12.0000, União; 0000653-27.2012.5.12.0000,

informou que o Comitê Gestor das Contas Especiais foi instituído no

União; 0010790-58.2018.5.12.0000, União; 0010302-

âmbito da unidade federativa, por intermédio da Resolução

74.2016.5.12.0000, União; 0010328-72.2016.5.12.0000, União;

Administrativa GP n.º 10/2013 do TJSC. Ademais, as atividades

00490-2008-000-12-00-4, Serviço Autônomo Municipal de Trânsito

desenvolvidas pelo aludido Comitê encontram-se regulamentadas

e Transporte de Blumenau; 0000250-92.2011.5.12.0000, Município

pela Resolução GP n.º 23/2013. Consoante Portaria GP n.º

de Blumenau; 0010112-48.2015.5.12.0000, Município de Lauro

100/2016, foram designados magistrados para compor o Comitê

Müller; 0010561-06.2015.5.12.0000, Superintendência do Porto de

das Contas Especiais no biênio 2016/2018, quais sejam: Exmo.

Itajaí; 0010127-17.2015.5.12.0000, Município de Tubarão; 0010973-

Desembargador Presidente do TRT12 Gracio Barboza Petrone,

29.2018.5.12.0000, Município de Concórdia; 0010124-

como membro titular, e a Exma. Desembargadora Vice-Presidente,

96.2014.5.12.0000, Município de Itapema; 0010395-

Mari Eleda Migliorini, como suplente. O Tribunal afirmou que não há

03.2017.5.12.0000, União; 0010300-12.2013.5.12.0000,

reuniões periódicas do Comitê Gestor das Contas Especiais.

Universidade Federal de Santa Catarina; 00681-2006-000-12-00-4,

Acrescentou que duas reuniões foram realizadas no ano de 2013.

Estado de Santa Catarina; 0010195-30.2016.5.12.0000, EBCT; e

Há, em regra, reuniões do Comitê Estadual de Precatórios, sendo

0002090-74.2010.5.12.0000, Estado de Santa Catarina. 8.6.

que as duas últimas reuniões do Comitê Estadual de Precatórios

REGIME ESPECIAL DE PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS. 8.6.1.

aconteceram em 2/7/2018 e 28/6/2019. O TRT12 asseverou que,

ENTES PÚBLICOS SUBMETIDOS (fonte: TRT12): O TRT12

em 2017, o Comitê Gestor das Contas Especiais decidiu sobre a

informou que os seguintes entes públicos aderiram ao regime

possibilidade de parcelamento dos repasses em atraso. Em 2018,
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houve deliberação sobre a efetivação de bloqueios de valores dos

TRT12 asseverou que controla os repasses, inicialmente, por meio

entes em atraso para quitação dos débitos. Já em 2019, houve

de consulta das listagens de ordem cronológica disponibilizadas no

debate sobre a unificação das listas de entidades estaduais extintas

sítio do TJSC na internet, que possibilita ter ciência dos precatórios

do Estado de Santa Catarina (Departamento de Administração da

que se encontram em fase de pagamento, bem como a espécie

Infraestrutura - DEINFRA e Departamento de Transportes e

desse pagamento, preferência ou ordem cronológica. Acrescentou

Terminais - DETER). 8.6.3. REGULARIDADE NO REPASSE DAS

que o controle também pode ocorrer através dos “processos de

PARCELAS EFETUADO PELOS ENTES PÚBLICOS AO

controle”, que são formados para cada ente devedor, sendo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA (fonte: TRT12): O TRT12 afirmou que os

possível verificar o cálculo da receita corrente líquida, os depósitos

entes públicos submetidos ao regime especial de pagamento de

efetuados e a distribuição de valores aos respectivos Tribunais,

precatórios realizam os repasses dos valores tempestivamente e de

entre outras informações. Por derradeiro, informou que as consultas

forma regular e integral. No entanto, destacou especificamente a

às listagens de ordem cronológica são frequentes e aos “processos

situação do Estado de Santa Catariana e dos Municípios de

de controle” ocorrem de forma esporádica. Esclareceu que é

Araranguá e de Criciúma. Segundo o TRT12, aludidos entes estão

comunicado quando o repasse das parcelas não ocorre

buscando soluções para resolver o atraso nas transferências dos

tempestivamente. Asseverou, ainda, que não insta o TJSC para que

valores devidos. O Estado de Santa Catarina, por meio de liminar

solucione a demora no repasse das parcelas. Ressaltou, contudo,

proferida nos autos da Reclamação n.º 31.209, reduziu os repasses,

que, quando ocorreram atrasos nos repasses das parcelas por parte

calculados pelo TJSC em 1,65% da receita corrente líquida, para

do ente público, o Tribunal de Justiça solicitou reunião do Comitê

0,85%. Tal fato, entretanto, dificultaria o pagamento do estoque de

Gestor Estadual de Precatórios com a finalidade de discutir e propor

precatórios até o ano de 2024. Assim, posteriormente, foi acordado

medidas para que os entes públicos regularizassem os repasses.

novo plano de pagamento, no qual o Estado voltou a efetuar

Nos anos de 2017 e de 2018 houve reuniões nesse sentido. 8.6.6.

pagamentos correspondentes a 1% da receita corrente líquida,

PAGAMENTO DOS PRECATÓRIOS POR MEIO DE ACORDOS.

sendo suficiente para quitar seus precatórios até dezembro de

MEDIDAS ADOTADAS PELO TRIBUNAL REGIONAL (fonte:

2024. O Município de Araranguá instituiu a Câmara de Conciliação

TRT12): O TRT12 informou que não celebra termos de

de Precatórios do Município, o que resultou na homologação de

compromisso/convênio com os entes públicos submetidos ao

acordos e proporcionou o pagamento de aproximadamente 200

regime especial para repasse direto - artigo 24-A da Resolução n.º

precatórios no primeiro semestre de 2019, diminuindo

115/2010 do CNJ. Afirmou que acordos diretos com credores, na

consideravelmente o estoque de precatórios. O Município de

forma do artigo 102, § 1º, do ADCT, incluído pela Emenda

Criciúma, por sua vez, por meio de liminar proferida nos autos da

Constitucional n.º 99/2017, foram realizados por alguns entes

Reclamação n.º 32.017, reduziu os repasses, calculados pelo TJSC

devedores. Acrescentou que os entes públicos que optaram pela

em 2,75% da receita corrente líquida, para 1,3371%, o que também

realização de pagamentos diretos por meio de acordos instituíram

dificultaria o pagamento do estoque de precatórios até ano de 2024.

Câmaras de Conciliação de Precatórios, sendo o próprio ente

Posteriormente, foi acordado, contudo, novo plano de pagamento,

devedor responsável pelo lançamento dos editais com prazos e

no qual o Município voltou a efetuar pagamentos correspondentes a

condições para que o pacto seja firmado. Em seguida, os termos de

1,41% da receita corrente líquida, sendo suficiente para quitar o

acordo são enviados aos respectivos Tribunais para homologação e

estoque de precatórios até dezembro de 2024. 8.6.4. REPASSE DE

apuração dos valores com o deságio. Ato contínuo, as informações

RECURSOS REALIZADO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA AO

são enviadas ao TJSC para que proceda o repasse dos valores

TRIBUNAL REGIONAL (fonte: TRT12): O TRT12 informou que os

acordados. Asseverou, ainda, que atualmente encontram-se em

repasses dos recursos realizados pelo TJSC ocorrem regularmente.

funcionamento Câmaras de Conciliação do Estado de Santa

O Tribunal Regional mantém conta judicial exclusiva na Caixa

Catarina e dos Municípios de Araranguá, Chapecó e Criciúma. 8.7.

Econômica Federal para recebimento dos aludidos repasses. A lista

REGIME COMUM DE PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS. 8.7.1.

de credores é elaborada de forma individual, ou seja, por ente

ENTES PÚBLICOS SUBMETIDOS (fonte: TRT12): O TRT12

federado. As transferências são efetuadas em obediência à ordem

informou que os seguintes entes públicos se encontram vinculados

cronológica, respeitadas as preferências. 8.6.5. MEDIDAS

ao regime comum de pagamento de precatórios, além de

ADOTADAS PELO TRIBUNAL REGIONAL JUNTO AO

especificar o quantitativo de precatórios devidos por cada um deles

TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO CASO DE NÃO CUMPRIMENTO

ao Tribunal Regional: União, 2 (vincendos); EBCT, 50 (48 vincendos

DOS REPASSES PELOS ENTES PÚBLICOS (fonte: TRT12): O

e 2 vencidos); ICMBIO, 1 (vincendo); Instituto Federal de Educação,
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(vincendo); Município de Armazém, 7 (2 vincendos e 5 vencidos);

cumprem com regularidade o pagamento dos precatórios,
possuindo precatórios vencidos: EBCT (Processos de n.ºs 10392-

Município de Balneário Camboriú, 1(vincendo); Município de Barra

48.2017.5.12.0000 – R$ 108.642,80; e 10354-36.2017.5.12.0000 –

Velha, 1 (vincendo); Município de Blumenau, 7 (vincendos);
Município de Braço do Norte, 10 (vincendos); Município de Campos

R$ 159.464,57); PROEB (Processo n.º 10361-62.2016.5.12.0000 –
R$ 204.901,11); Município de Armazém (Processos de n.ºs 10224-

Novos, 10 (vincendos); Município de Canelinha, 2 (vincendos);

80.2016.5.12.0000 – R$ 280.865,43; 10239-15.2017.5.12.0000 – R$

Município de Cocal do Sul, 1 (vincendo); Município de Corupá, 2

8.522,34; 10251-29.2017.5.12.0000 – R$ 11.926,96; 10448-

(vincendos); Município de Curitibanos, 1 (vincendo); Município de

18.2016.5.12.0000 – R$ 9.780,99; 10591-07.2016.5.12.0000 – R$

Forquilhinha, 1 (vincendo); Município de Gaspar, 4 (vincendos);

30.675,99); Serviço Autônomo Municipal de Trânsito e Transporte

Município de Guaramirim, 6 (vincendos); Município de Herval do

de Blumenau (Processo n.º 10054-79.2014.5.12.0000 – está

Oeste, 3 (vincendos); Município de Irineópolis, 1 (vincendo);

cumprindo acordo); e Município de Santo Amaro da Imperatriz

Município de Itaiópolis, 2 (vincendos); Município de Itajaí, 12

(Processo n.º 10545-18.2016.5.12.0000 – R$ 295.451,89). Total de

(vincendos); Município de Itapema, 69 (vincendos); Município de

entes públicos que possuem precatórios em atraso: 5. Somatório

Itapiranga, 1 (vincendo); Município de Joaçaba, 7 (vincendos);

dos precatórios em atraso: 10. 8.7.3. MEDIDAS ADOTADAS PELO

Município de Joinville, 10 (vincendos); Município de Luiz Alves, 1

TRIBUNAL REGIONAL NO CASO DE ATRASO NO PAGAMENTO

(vincendo); Município de Luzerna, 12 (vincendos); Município de

DOS PRECATÓRIOS (fonte: TRT12): O TRT12 informou que,

Mondaí, 1 (vincendo); Município de Monte Castelo, 1 (vincendo);

visando o adimplemento dos precatórios vinculados aos entes

Município de Paial, 2 (vincendos); Município de Palhoça, 1

públicos que se encontram sujeitos ao regime comum, intima o ente

(vincendo); Município de Palma Sola, 1 (vincendo); Município de

devedor para informar sobre a inclusão do precatório no orçamento

Pomerode, 1 (vincendo); Município de Porto Belo, 6 (vincendos);

correspondente e o pagamento. Na hipótese de não pagamento do

Município de Rio do Sul, 6 (vincendos); Município de Riqueza, 1

precatório, intima-se o exequente para que se manifeste sobre as

(vincendo); Município de Salete, 4 (vincendos); Município de Santo

possíveis consequências previstas no artigo 100, § 6º, da

Amaro da Imperatriz, 1 (vencido); Município de São Bento do Sul, 1

Constituição da República. Após a resposta do credor, solicitando a

(vincendo); Município de São Ludgero, 1 (vincendo); Município de

aplicação do aludido dispositivo da Constituição da República,

São Miguel do Oeste, 2 (vincendos); Município de Schroeder, 2

encaminha-se o precatório ao ente devedor para manifestação e,

(vincendos); Município de Tijucas, 3 (vincendos); Município de

posteriormente, para o Ministério Público do Trabalho. Por fim, caso

Treviso, 1 (vincendo); Consórcio Intermunicipal de Segurança

não haja pagamento ou acordo, pode resultar na determinação de

Alimentar, Atenção à Sanidade Agropecuária e Desenvolvimento

sequestro de valores para satisfação do débito. Nesse sentido,

Local – CONSAD, 1 (vincendo); Consórcio Intermunicipal de Saúde

durante o ano de 2018, foram efetivados sequestros de verbas

da Região do Contestado, 1 (vincendo); Departamento de Trânsito
de Joinville – DETRANS, 1 (vincendo); Fundação Hospitalar

públicas para o pagamento de 8 precatórios, a seguir
descriminados: Município de Armazém (Precatórios de n.ºs 10470-

Municipal de Canelinha, 1 (vincendo); Fundação Municipal de

13.2015.5.12.0000 – R$ 9.121,90; 10554-14.2015.5.12.0000 – R$

Esportes de Caçador, 1 (vincendo); Fundação Municipal do Meio

8.334,21; 10210-96.2016.5.12.0000 – R$ 10.325,53; 10379-

Ambiente de Blumenau, 1 (vincendo); Fundação Promotora de

20.2015.5.12.0000 – R$ 8.914,42; e 10274-09.2016.5.12.0000 – R$

Exposições de Blumenau – PROEB, 1 (vencido); Fundação
Universidade Regional de Blumenau - FURB , 3 (vincendos);

9.049,24; Município de Canelinha (Precatório n.º 1002558.2016.5.12.0000 – R$ 9.049,24); e CONSAD (Precatórios de n.ºs

Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Araranguá -

10070-62.2016.5.12.0000 – R$ 57.479,66; e 10394-

SAMAE Araranguá, 2 (vincendos); Serviço Autônomo Municipal de

23.2014.5.12.0000 – R$ 13.449,27). O TRT12 ressaltou que, em

Água e Esgoto de Blumenau – SAMAE Blumenau, 1 (vincendo);

2019 - até o mês de julho -, não ocorreram sequestros. Todavia, há

Serviço Autônomo Municipal de Trânsito e Transporte de Blumenau,

procedimentos em trâmite no Tribunal que podem resultar em

1 (vencido); e Superintendência do Porto de Itajaí, 11 (vincendos).

constrição patrimonial quanto aos seguintes entes: Município de

Total de entes públicos submetidos ao regime comum e que

Armazém; Município de Santo Amaro da Imperatriz; EBCT; PROEB;

apresentam precatórios a pagar: 57. Total de precatórios: 286.

e Serviço Autônomo Municipal de Trânsito e Transporte de

8.7.2. REGULARIDADE NO CUMPRIMENTO DOS

Blumenau. O Tribunal acrescentou que não inclui os entes públicos

PRECATÓRIOS (fonte: TRT12): O TRT12 informou que os

devedores no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas - BNDT.

seguintes entes públicos submetidos ao regime comum não

De outro lado, o Tribunal esclareceu que, no tocante aos entes
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submetidos ao regime comum, não há como precisar quantos

que, em 31/12/2017, não havia RPVs pendentes de quitação. No

precatórios já apresentam valores disponibilizados, ou seja, já

ano de 2018, foram expedidas 79 RPVs e cumpridas 78 RPVs,

cumpridos, mas que se encontram em trâmite para pagamento aos

sendo que, em 31/12/2018, havia 12 RPVs pendentes de quitação.

beneficiários, porquanto os valores são liberados diretamente pelas

No ano de 2019 (até o mês de julho), foram expedidas 52 RPVs e

entidades devedoras às Varas de origem. Estas, por sua vez,

cumpridas 58 RPVs, sendo que, em 31/7/2019, havia 10 RPVs

providenciam o pagamento dos valores aos beneficiários e

pendentes de quitação. Quanto às RPVs do Estado de Santa

informam ao Tribunal a quitação do precatório, solicitando a

Catarina e de seus Municípios não há lançamento de dados no

respectiva baixa. O TRT12 frisou que, relativamente ao regime

sistema e-Gestão. 8.10. CONTROLE DO PAGAMENTO DAS

especial, os valores disponibilizados pelo TJSC são

REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR (fonte: TRT12): O TRT12

tempestivamente transferidos para as Varas do Trabalho de origem,

informou que não há, no âmbito do Tribunal, órgão que realize

as quais realizam as liberações dos valores aos beneficiários. No

procedimentos de controle das RPVs estaduais e municipais.

que se refere ao procedimento utilizado para pagamento dos

Ressaltou, todavia que o sistema GPrec está em fase de

precatórios, o TRT12 informou que os valores são disponibilizados

homologação no Tribunal. Assim, após a implantação do aludido

às Varas do Trabalho, as quais são responsáveis pela efetiva

sistema, será possível o acompanhamento e o controle efetivo das

liberação dos valores. Em razão de tal fato, não há informações

RPVs expedidas pelas Varas do Trabalho. Por fim, o TRT12 afirmou

sobre o prazo médio de efetivo pagamento aos credores.

que, caso uma RPV federal - expedida pelo Tribunal e paga pelas

Entretanto, o Sistema de Gestão Eletrônica de Precatórios –

Varas do Trabalho - não seja quitada no prazo legal, determina-se à

GPREC, programa que possibilitará o acompanhamento efetivo da

Coordenadoria de Orçamento e Finanças do Tribunal para que

liberação de valores aos credores, está em fase de homologação no

proceda à solicitação dos valores à CFIN/CSJT e, esta, quando não

Tribunal. 8.8. REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR

há dotação orçamentária suficiente na Justiça do Trabalho, por sua

AGUARDANDO PAGAMENTO (fonte: TRT12 e e-Gestão): O

vez, solicita crédito orçamentário adicional suplementar à Secretaria

TRT12 informou que, até 31 de julho de 2019, havia 10 RPVs

de Orçamento Federal - SOF. Relativamente às RPVs estaduais e

federais aguardando pagamento no âmbito do Tribunal.

municipais - expedidas e pagas diretamente pelas Varas de origem

Acrescentou que, quanto às RPVs estaduais e municipais, não

-, o Tribunal asseverou que, consoante o artigo 3º da Portaria GP

possui controle sobre elas, porquanto são expedidas diretamente

n.º 623/2003, caso não efetivado o pagamento no prazo de 60 dias,

pelas Varas do Trabalho. A partir dos dados extraídos do sistema e-

o Juízo da Execução determina o sequestro do numerário suficiente

Gestão, em 31/7/2019, havia 10 RPVs federais aguardando

ao cumprimento da decisão. 8.11. DISPONIBILIZAÇÃO DAS

pagamento. No aludido sistema, não há dados referentes às RPVs

LISTAS DOS PRECATÓRIOS E REQUISIÇÕES DE PEQUENO

estaduais e municipais. 8.9. REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR

VALOR NO SÍTIO ELETRÔNICO (fonte: TRT12): O TRT12 afirmou

EXPEDIDAS E QUITADAS NOS ANOS DE 2017, 2018 E 2019 -

que disponibiliza em seu sítio eletrônico na internet espaço

ATÉ O MÊS DE JULHO (fonte: TRT12 e e-Gestão): União: No

específico para divulgação de informações relacionadas aos

ano de 2017, foram expedidas 67 RPVs – R$ 76.085.058,50 - e

precatórios. Quanto às RPVs pendentes de pagamento, o Tribunal

cumpridas 79 RPVs - R$ 5.602.907,51 (Administração Direta e

não oferece dados em seu sítio na internet. Asseverou, contudo,

Indireta). No ano de 2018, foram expedidas 79 RPVs – R$

que o GPrec, sistema que possibilitará o acompanhamento efetivo

8.285.173,13 - e cumpridas 78 RPVs - R$ 8.083.107,93

da liberação de valores aos credores, está em fase de homologação

(Administração Direta e Indireta). No ano de 2019 (até o mês de

no Tribunal. Assegurou que, nos dados disponibilizados referentes

julho), foram expedidas 52 RPVs – R$ 656.835,73 - e cumpridas 58

aos precatórios, constam os nomes dos beneficiários. Acrescentou,

RPVs - R$ 820.446,34 (Administração Direta e Indireta). Em relação

no entanto, que há procedimento administrativo para avaliar a

às RPVs vinculadas ao Estado de Santa Catarina e de seus

possibilidade de retirada do nome dos credores e de permanência

municípios, o TRT12 informou que não possui controle sobre elas,

das seguintes informações: número do precatório, número da ação,

porquanto são expedidas diretamente pelas Varas do Trabalho.

Vara de origem, ano do orçamento e valor requisitado. Durante a

Asseverou, entretanto, que o GPrec, sistema que possibilitará o

Correição Ordinária, verificou-se que os nomes dos beneficiários

acompanhamento efetivo da liberação de valores aos credores, está

foram excluídos das listas disponibilizadas no sítio do Tribunal na

em fase de homologação no Tribunal. De outro lado, a partir dos

internet que trazem os precatórios devidos por cada ente público. 9.

dados extraídos do sistema e-Gestão, constata-se: União - No ano

ATUAÇÃO DA CORREGEDORIA REGIONAL (fonte: TRT12). 9.1.

de 2017, foram expedidas 67 RPVs e cumpridas 79 RPVs, sendo

ESTRUTURA DA CORREGEDORIA REGIONAL (ORGANIZAÇÃO
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INTERNA): Compõem a estrutura da Corregedoria Regional o

BIÊNIO 2017/2018 E EM 2019, ATÉ SETEMBRO: Em 2017, foram

Gabinete do Exmo. Desembargador Corregedor e a Secretaria da

editados 2 Provimentos, a saber: (1) 1/2017: Dispõe sobre os

Corregedoria. Os servidores lotados na Corregedoria encontram-se

procedimentos a serem observados pelas Unidades Judiciárias de

distribuídos da seguinte forma, com os respectivos cargos/funções:

primeiro grau da Justiça do Trabalho da 12ª Região e revoga o

Secretária da Corregedoria, CJ-03; uma Assessora da

Provimento CR n.º 01/2013 e disposições em contrário; e (2)

Corregedoria, CJ-02; um Assessor da corregedoria, CJ/01; um

2/2017: Altera o artigo 105 do Provimento CR n.º 1/2017. Em 2018,

Chefe de Serviço, FC-05; um Assistente Especializado, FC-05;

foram editados 7 Provimentos, a saber: (1) 1/2018: Altera o artigo 6

quatro Assistentes Administrativos, FC-04; um Segurança

do Provimento CR n.º 1/2017, determinando que a notificação inicial

Especializado da corregedoria, FC-04. Não há Juiz Auxiliar

ou decisão da qual não caiba recurso, destinada a parte sem

vinculado à Corregedoria Regional. 9.2. CORREIÇÕES PARCIAIS

procurador constituído, seja emitida por meio de “carta com

E PEDIDOS DE PROVIDÊNCIA. PROCESSAMENTO: O

registro”, em vez de “Aviso de Recebimento”, visando a diminuição

processamento dos Pedidos de Providência, bem como o

de despesas do TRT; (2) 2/2018: Altera os artigos 21, 40, 44, 60 e

processamento e a instrução das Correições Parciais ocorrem

61, e inclui o artigo 45-A ao Provimento CR n.º 1/2017; (3) 3/2018:

perante a Corregedoria Regional. De tal sorte, o TRT12 atende à

Inclui o artigo 19-A ao Provimento CR n.º 01/2017, criando o

Recomendação n.º 1/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça do

cadastramento prévio de empresas para recebimento de citação

Trabalho, no sentido de que “o processamento e a instrução prévia

inicial por meio do DEJT; (4) 4/2018: Revogado pelo Provimento CR

da Correição Parcial ocorram perante a Corregedoria Regional,
ainda que referida medida seja apresentada diretamente no juízo de

n.º 6/2018; (5) 5/2018: Revogado pelo Provimento CR n.º 6/2018;
(6) 6/2018: Revoga Provimentos CR n.ºs 04 e 05/2018; (7) 7/2018:

origem”. Os processos de competência da Corregedoria Regional

Altera o artigo 21 do Provimento CR n.º 01/2017 e acrescenta o

tramitam em autos eletrônicos, fora, porém, do PJe-JT. 9.2.1.

artigo 113-A ao referido Provimento. Em 2019, foram editados 2

CORREIÇÕES PARCIAIS AUTUADAS E SOLUCIONADAS NO

Provimentos, a saber: (1) 1/2019: Altera os artigos 58 e 61 do

BIÊNIO 2017/2018 E EM 2019: Em 2017, foram autuadas 12

Provimento CR n.º 01/2017; e (2) 2/2019: Regulamenta o

Correições Parciais: 2 foram declaradas intempestivas e 10

acolhimento e levantamento dos depósitos judiciais realizados

incabíveis. Em 2018, foram autuadas 18 Correições Parciais: Em 2

perante o Banco do Brasil por meio da utilização do Sistema de

deu-se a extinção dos feitos, em face de perda de objeto, 14 foram

Controle de Depósitos Judiciais – SISCONDJ –, e dá outras

reputadas incabíveis e em 2 houve acolhimento parcial dos pedidos.

providências. 9.4. VARAS DO TRABALHO CORREICIONADAS

Em 2019, foram autuadas 11 Correições Parciais, todas declaradas

NO BIÊNIO 2017/2018 E EM 2019: Em 2017, 2018 e 2019 todas as

incabíveis. 9.2.2. PEDIDOS DE PROVIDÊNCIA AUTUADOS E

24 Varas do Trabalho e os 12 Foros Trabalhistas foram

SOLUCIONADOS NO BIÊNIO 2017/2018 E EM 2019: Em 2017,

correicionados. 9.5. JUÍZES SUBSTITUTOS: DISTRIBUIÇÃO,

foram autuados 38 Pedidos de Providência: 14 foram declarados

ATUAÇÃO, CRITÉRIOS PARA DESIGNAÇÃO: A 12ª Região da

incabíveis, 17 tiveram os pedidos indeferidos, em 5 houve a

Justiça do Trabalho conta com 60 Varas do Trabalho e 56 cargos de

declaração de perda de objeto e em 2 houve o acolhimento dos

Juiz do Trabalho substituto. Todos os Juízes substitutos atuam de

pedidos. Em 2018, foram autuados 18 Pedidos de Providência: 2

forma fixa em uma unidade judiciária. A lotação dos magistrados é

foram rejeitados, 9 reputados incabíveis e 7 foram parcial ou

realizada anualmente, levando em conta a movimentação

integralmente acolhidos. Em 2019, foram autuados 11 Pedidos de

processual das unidades judiciárias, os afastamentos de longo

Providência: 3 encontram-se pendentes, 7 foram rejeitados e 1 foi

prazo e as particularidades de cada circunscrição. Os Juízes,

acolhido. 9.2.3. EXAME, POR AMOSTRAGEM, DE PEDIDOS DE

apesar da lotação fixa, são autorizados a atuar nas demais

PROVIDÊNCIA E CORREIÇÕES PARCIAIS AUTUADOS NO

unidades da circunscrição, conforme escala elaborada pelo Juiz

BIÊNIO 2017/2018 E EM 2019. O exame, por amostragem, no

coordenador da circunscrição ou por determinação da Presidência,

curso da Correição Ordinária, de Pedidos de Providência e

conforme regulamentação contida na Portaria GP/CR n.º 90/2014.

Correições Parciais autuados e solucionados entre 2017 e 2019, até

Consoante os dados coletados durante as inspeções correcionais,

setembro, não demonstrou irregularidades na tramitação dos feitos.

nos termos do artigo 26, II, da Consolidação dos Provimentos da

Foram analisados, na oportunidade, os seguintes autos eletrônicos:

CGJT, em regra, os Juízes substitutos frequentam as unidades

RCO-1-2017; RCO-5-2019, RCO-15-2018, PP-11-2019, PP-19-

judiciárias de atuação todos os dias da semana. Não obstante, em

2017, PP-49-2018. 9.3. ATOS, COMUNICADOS, OFÍCIOS

algumas oportunidades, há atuação remota dos magistrados,

CIRCULARES, PORTARIAS E PROVIMENTOS EDITADOS NO

principalmente às sextas-feiras, mediante acesso ao PJe-JT. 9.6.
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SINDICÂNCIAS, INQUÉRITOS, RECLAMAÇÕES DISCIPLINARES

magistrado determinou que se aguardasse mais 10 dias e no

E PROCESSOS ADMINISTRATIVOS INSTAURADOS EM FACE

silêncio intimá-las novamente para declararem o que entenderem

DE MAGISTRADOS NO ÚLTIMO BIÊNIO. RESOLUÇÃO N.º

de direito” (Processo n.º 0001600-30.2016.5.12.0004); (c) manter

135/2011 DO CNJ: Consoante informado, não foram instaurados

processos na tarefa “concluso ao magistrado”, sem imediata

processos administrativos disciplinares contra magistrados de 1º e

identificação, no PJe, do Juiz que prolatará a sentença, o que obsta

de 2º graus pelo Tribunal Pleno. Atualmente, encontram-se em

o início da contagem dos prazos processuais e administrativos para

tramitação três procedimentos prévios para apuração da conduta de

proferir decisões e inviabiliza eventual apuração de

magistrados. A Secretaria-Geral Judiciária comunica à CGJT as

responsabilidades. Tais condutas já haviam sido detectadas na

decisões do Tribunal Pleno, acerca do arquivamento dos

última Correição Ordinária realizada no TRT12, em novembro de

procedimentos prévios de apuração, bem como de instauração e

2017. Na ocasião, o Exmo. Ministro Corregedor-Geral expediu

julgamento dos processos administrativos disciplinares relativos a

recomendação à Corregedoria Regional no seguinte sentido:

seus magistrados de 1º e 2º Graus, nos termos do Provimento n.º

“considerando-se a prática adotada por algumas varas do trabalho

3/2018 da CGJT. Por fim, o Tribunal comunica à Corregedoria

de deixar processos fora de pauta na fase de instrução e, ainda, de

Nacional de Justiça, no prazo de 15 dias da decisão, o

não efetuarem a imediata conclusão para a prolação de sentença

arquivamento dos procedimentos prévios de apuração contra

daqueles processos cuja instrução esteja encerrada, recomenda-se

magistrados, segundo o disposto no artigo 9º, §§ 2º e 3º, da

o controle permanente do quantitativo de processos aguardando o

Resolução n.º 135/2011 do CNJ. No curso da presente Correição

encerramento da instrução a fim de se reduzir o prazo médio entre a

Ordinária, foram examinados os PROADs: 792-2019, 6693-2019,

realização da 1ª audiência e o encerramento da instrução”. A

9584-2018. 9.7. REITERADO DESCUMPRIMENTO DE

Corregedoria Regional noticiou que vem atuando perante a primeira

RECOMENDAÇÕES EXPEDIDAS PELA CORREGEDORIA

instância, “alertando os magistrados para o disposto no § 2º do art.

REGIONAL. ROTINAS DE TRABALHO EM APARENTE

41 e § 3º do art. 60, ambos do Provimento CR n.º 01/2017”. A

DESCOMPASSO COM OS PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA E DA

propósito, estabelece o referido § 1º do artigo 41 do Provimento CR

TRANSPARÊNCIA. CONDUTAS DETECTADAS PELA CGJT EM

n.º 1/2017 que “encerrada a instrução, o processo será

CORREIÇÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO TRT12 EM

imediatamente concluso ao magistrado para prolatar sentença,

NOVEMBRO DE 2017. APURAÇÃO DE EVENTUAL INFRAÇÃO

sendo vedada a permanência do processo na tarefa ‘Concluso ao

DISCIPLINAR. O exame de atas de Correições realizadas em

magistrado’ sem a identificação do juiz no sistema”. O § 2º do

determinada Vara do Trabalho da 12ª Região permitiu constatar a

mesmo dispositivo, a seu turno, dispõe que “a não observância do

adoção de procedimentos internos que vêm se perpetuando ao

disposto no parágrafo anterior é passível de instauração de

longo dos anos, aparentemente contrários aos princípios da

procedimento administrativo disciplinar”. Registre-se, ainda, que, em

eficiência e da transparência, em prejuízo à plena outorga da

16/10/2019, o Exmo. Desembargador Corregedor Regional, ao

prestação jurisdicional. Cuida-se das seguintes condutas apuradas

proceder ao monitoramento das recomendações expedidas à

durante Correições Ordinárias realizadas em julho de 2017, outubro

referida Vara do Trabalho, assentou que a conduta reiterada de

de 2018 e abril de 2019 e por ocasião de Correição Extraordinária

designar audiências de mero encerramento em datas distantes do

realizada em abril de 2018: (a) designação de audiências de “mero

efetivo desfecho da instrução também não se justifica sob a

encerramento” nos casos em que os autos encontram-se aptos para

perspectiva de eventual indisponibilidade de pauta em data anterior,

finalizar a instrução por simples despacho. No particular, por

haja vista o atual calendário de pautas livres na referida unidade

exemplo, a Corregedoria Regional apurou, em processo submetido

judiciária. Concluiu Sua Exa., nesse particular, que “não há um

ao rito sumaríssimo, atraso de 4 meses entre o efetivo

compromisso na inclusão em pauta breve, mas uma necessidade

encerramento da instrução e a realização de audiência “de mero

na adequação da quantidade de processos que serão conclusos

encerramento” (Processo RTSum n.º 0000030-04.2019.5.12.0004);

para sentença, de modo que o Magistrado tenha sempre prazos

(b) manutenção de processos “à margem” da pauta de

baixíssimos”. Na mesma oportunidade, o Exmo. Corregedor

encerramento, ou seja, após finda a instrução, o Juiz titular da

Regional determinou que, “doravante, todos os processos aptos ao

referida unidade judiciária, em vários processos, abre prazo às

encerramento, que não seja possível a conclusão por despacho,

partes para apresentação de eventual acordo (por exemplo:

sejam incluídos em pauta de encerramento não superior a 15 dias”.

Processo n.º 0001600-30.2016.5.12.0004). Em relação a

Até o momento, não houve instauração de procedimento prévio

determinado processo, certificado o decurso do prazo assinalado, “o

para apuração de eventual infração disciplinar decorrente das
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condutas descritas. Pondere-se, por fim, que, segundo informado

Corregedoria Regional (PROAD nº 6693/2019), permitiu à CGJT

pela Corregedoria Regional a conduta de designação de audiências

tomar conhecimento de procedimento concernente à distribuição de

de “mero encerramento”, em prazos excessivamente alongados, foi

ações ordinárias à unidade judiciária de atuação do referido

igualmente observada em outras 5 unidades judiciárias, em menor

magistrado, por conexão, em hipóteses em que efetivamente não se

proporção. 9.8. AUMENTO DO NÚMERO DE NOVAS AÇÕES

justificava a reunião de processos. Em face de tal constatação,

PROPOSTAS

DE

durante Correição Ordinária, o Exmo. Corregedor Regional expediu

REPRESENTAÇÃO SINDICAL. EXAME DE ATAS DE

recomendação a fim de que fossem suspensos os processos

CORREIÇÕES

PELA

distribuídos por conexão, bem como no sentido de que o Juízo se

CORREGEDORIA REGIONAL. O exame de atas de Correições

abstivesse de reconhecer dependência ou conexão em ações

Ordinárias realizadas pela Corregedoria Regional permitiu constatar

novas, no caso detectado. Não obstante, consoante se depreende

que, nos últimos 18 meses, a primeira instância da 12ª Região,

de decisão proferida pelo Exmo. Corregedor Regional nos autos do

especialmente determinadas Varas do Trabalho, têm experimentado

aludido PROAD, a despeito de reconhecer o equívoco no

um aumento significativo no número de novas ações ajuizadas por

procedimento de reunião de ações, o magistrado em questão não

entidades coletivas de representação sindical (sindicatos e

atendeu à recomendação relativa à suspensão dos processos

confederação). Em alguns casos, constatou-se o desmembramento

distribuídos por conexão. Em verdade, todos os feitos nessas

de ações individuais de cobrança de contribuição sindical em pelo

condições seguiram seu trâmite normal, até a prolação de sentença.

menos duas ações para cada empresa reclamada, como, por

Ademais, constatou a Corregedoria Regional que, em virtude do

exemplo: uma ação para cobrar a contribuição sindical relativa aos

equívoco na distribuição, por conexão, foram direcionados ao

anos de 2013, 2014 e 2015 e uma outra ação para efetuar a

magistrado “quase 600 (seiscentos) processos idênticos, sendo que

cobrança em relação aos anos de 2016 e 2017, e, ainda, mais uma

em sua imensa maioria (596) foram realizados acordos, o que, além

ação, decorrente de determinação, de ofício, pela magistrada

de repercutir nos índices do IGEST, certamente gerou prejuízo aos

responsável, ao encargo da Secretaria, para cobrança da
contribuição relativa ao ano de 2013 – Processos n.º s RTSum

colegas das demais Varas do Trabalho da Capital (...).” Os últimos

0000722-28.2018.5.12.0007; RTSum 0000723-13.2018.5.12.0007;

propôs a compensação das ações recebidas indevidamente, razão

RTSum 0000756-03.2018.5.12.0007. Noticiou-se, ainda, caso de

pela qual o Exmo. Corregedor Regional, em 8 de outubro de 2019,

ajuizamento de uma centena de ações individuais por entidade

determinou a imediata distribuição de 600 processos à Vara do

sindical, na condição de substituto processual, em relação ao

Trabalho. De tudo o quanto exposto, em face da gravidade dos

mesmo pedido e causa de pedir, nas quais o requerimento

fatos narrados no PROAD sob análise, muito embora compensados

formulado pela empresa reclamada – de reunião das ações, em

os processos equivocadamente distribuídos, afigura-se

face de conexão – só foi deferido em sede de Mandado de

recomendável o prosseguimento do PROAD em curso, mediante o

Segurança, após a negativa do Juízo de primeiro grau, no processo

efetivo acompanhamento da unidade judiciária, a critério da

de origem. Houve, outrossim, em determinada unidade judiciária, a

Corregedoria Regional, e a adoção das providências cabíveis, caso

protocolização de uma centena de Habeas Data com a finalidade de

apurada eventual infração disciplinar. 9.10. VITALICIAMENTO.

requisitar informações ao então Ministério do Trabalho e Emprego.

ACOMPANHAMENTO DOS JUÍZES SUBSTITUTOS.

O exame, por amostragem, de mais uma ata de Correição Ordinária

REGULAMENTAÇÃO: No âmbito do TRT12, as normas referentes

realizada em determinada Vara do Trabalho, em junho de 2019,

ao acompanhamento dos Juízes do Trabalho substitutos para fins

permitiu constatar o relato acerca do “tumulto desnecessário na

de vitaliciamento estão previstas no Provimento CR n.º 1/2017 –

pauta e nos atos de Secretaria” decorrente de tais fatos, além de

artigo 130 – e no seu Regimento Interno – artigos 37, § 2º, 164 e

recomendação do Exmo. Corregedor Regional, no sentido de que

165. 9.10.1. VITALICIAMENTO. PROCEDIMENTOS: O

se atentem os magistrados “quanto à obrigatoriedade de conexão

procedimento de vitaliciamento no âmbito do TRT12 observa as

prevista no CPC, o que contribui para liberação de pauta e

disposições dos artigos 8º e 9º do Ato Conjunto CGJT/ENAMAT n.º

otimização de atos de Secretaria”. 9.9. EXAME DE

001, de 04 de março de 2013. Completados 1 ano e 6 meses de

PROCEDIMENTO PRÉVIO DE APURAÇÃO DA CONDUTA DE

exercício do Juiz do Trabalho da magistratura, incumbe ao Exmo.

MAGISTRADO. DISTRIBUIÇÃO DE PROCESSOS. O exame, por

Desembargador Corregedor Regional e ao Exmo. Desembargador

amostragem, de procedimento prévio para apuração da conduta de

Diretor da Escola Judicial emitir pareceres individuais ou em

Juiz titular de Vara do Trabalho da 12ª Região, ainda em curso na

conjunto, no prazo comum de 60 dias, a respeito do vitaliciamento,

POR

ENTIDADES

ORDINÁRIAS

COLETIVAS

REALIZADAS

andamentos do PROAD dão conta de que o próprio magistrado
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submetendo-os prontamente à apreciação do Pleno ou do Órgão

termos globais, em 30/9/2019, havia – distribuídos entre 25

Especial do Tribunal. Antes de o Juiz do Trabalho substituto

magistrados - 270 processos conclusos para prolação de sentença

completar 2 anos de exercício, o Tribunal deliberará sobre o

há mais de 30 dias, 144 processos conclusos há mais de 60 dias e

vitaliciamento. De acordo com o Regimento Interno do TRT12, a

92 processos conclusos há mais de 90 dias. Em 31/10/2019, no

participação em cursos regulares promovidos pela Escola Judicial

curso da presente Correição Ordinária, constatou-se o saldo global

será levada em consideração na avaliação final a ser encaminhada

de 110 processos conclusos para prolação de sentença após o

ao Corregedor Regional e à Comissão de Vitaliciamento. A

prazo previsto no artigo 226, III, do CPC, distribuídos entre 3

Comissão de Vitaliciamento será composta por três

magistrados. Apurou-se, ainda, na data de referência, 80 Embargos

Desembargadores, eleitos pelo Tribunal Pleno, cujo mandato

de Declaração conclusos, com prazo vencido. Cumpre registrar,

coincidirá com o mandato dos Desembargadores integrantes da

igualmente, que, em 4/11/2019, havia 891 processos distribuídos

Administração do Tribunal. 9.10.2. JUÍZES DO TRABALHO

até 2016 sem prolação de sentença de conhecimento. 9.12.

SUBSTITUTOS EM PROCESSO DE VITALICIAMENTO.

AFASTAMENTOS.

PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL NA

ADMINISTRATIVOS PARA APURAÇÃO DO “ATRASO

ESCOLA NACIONAL DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO

REITERADO” NA PROLAÇÃO DE SENTENÇA: No âmbito do

DE MAGISTRADOS DO TRABALHO: Atualmente, não tramita

TRT12, a autorização para afastamentos é concedida pela

nenhum processo de vitaliciamento no TRT12. 9.11. CONTROLE

Secretaria de Apoio Institucional – SEAP, vinculada à Presidência,

DE PROCESSOS CONCLUSOS PARA PROLAÇÃO DE

sendo a unidade responsável pela tramitação dos pedidos de

SENTENÇA COM PRAZO VENCIDO. ARTIGO 7º, VI, “A”, DA

afastamento - com exceção dos que são tratados exclusivamente

RESOLUÇÃO N.º 155/2015 DO CSJT. 9.11.1. ATUAÇÃO DA

nos sistemas de autoatendimento (licenças para tratamento de

CORREGEDORIA REGIONAL: A Corregedoria Regional promove

saúde, por exemplo). Os afastamentos para fins de

o controle dos processos em atraso na prolação de sentença

aperfeiçoamento profissional seguem a regulamentação contida na

mediante levantamento mensal dos relatórios extraídos dos

Resolução Administrativa n.º 38/2010. A SEAP instrui o

sistemas Legado e PJe. Obtidos e validados os resultados, são

procedimento administrativo, verifica o preenchimento dos requisitos

avaliados alguns aspectos como: o quantitativo de processos em

previstos no mencionado normativo interno, encaminha os

atraso, por magistrado; o tempo de atraso; eventual deferimento de

requerimentos à Escola Judicial para manifestação quanto à

prazo em dobro, mediante justificativa, nas estatísticas mensais

pertinência do evento e sua compatibilidade com a prestação

(artigo 227 do CPC); eventual sobrecarga de trabalho; e o histórico

jurisdicional, e à Corregedoria para manifestação quanto à ausência

da produtividade do magistrado. Avaliadas as peculiaridades de

de prejuízo aos serviços judiciários, às pautas de audiências e de

cada caso, o Exmo. Desembargador Corregedor expede ofícios aos

julgamento e à existência de decisões ou sentenças pendentes

magistrados com mais de 10 processos em atraso – após exauridos

além do prazo legal. Em regra, a Presidência designa Juiz substituto

o prazo legal de 30 dias úteis –, nos quais determina a prolação das

para atuar na unidade judiciária em que o titular encontra-se

sentenças, mediante a concessão de prazos razoáveis para o

afastado. A Corregedoria Regional informou que, durante o

cumprimento da determinação. Em caso de necessidade, o Exmo.

afastamento do magistrado, há suspensão dos prazos

Desembargador Corregedor solicita cronograma de execução dos

administrativos para apuração de “atraso reiterado” estritamente nas

acervos de processos em atraso. Atualmente, encontram-se em

hipóteses constantes na consulta realizada ao Conselho Superior

estudo na Corregedoria Regional medidas de auxílio aos Juízes

da Justiça do Trabalho, conforme decisão proferida nos autos da

com maior número de sentenças com prazo vencido. 9.11.2.

Consulta nº CSJT-Cons-51-59.2018.5.90.0000. 9.13. CONCESSÃO

PROCESSOS EM SITUAÇÃO DE “ATRASO REITERADO”.

DA “GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO CUMULATIVO DE

OUTUBRO/NOVEMBRO DE 2019: Segundo dados do e-Gestão,

JURISDIÇÃO” – GECJ. CRITÉRIOS PARA AFERIÇÃO. LEI N.º

dos 116 cargos de Juiz do Trabalho previstos em lei para a 12ª

13.095/2015 E RESOLUÇÃO N.º 155/2015 DO CSJT. No âmbito do

Região, 107 encontram-se atualmente providos. Em 30/9/2019, 9

TRT12, a “Gratificação por Exercício Cumulativo de Jurisdição” é

magistrados – 8,4% do total de cargos providos – encontravam-se

paga por acúmulo de acervo ou de jurisdição. No início de cada

em situação de “atraso reiterado” na prolação de sentenças,

ano, a Secretaria de Gestão Estratégica – SEGEST – apura o

tomados em conta os parâmetros fixados no artigo 7º, VI, alínea “a”,

acervo de cada unidade judiciária e dos gabinetes dos

itens 1 e 2, da Resolução n.º 155/2015. Na data de referência, não

Desembargadores, conforme a movimentação processual do ano

havia magistrados com mais de 100 processos em atraso. Em

anterior e de acordo com o estabelecido no artigo 3º da Resolução

SUSPENSÃO

DOS

PRAZOS
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n.º 155/2015 do CSJT. Ao final de cada mês, a Secretaria de Apoio

de audiências motivado pela ausência injustificada do Juiz titular; (e)

Institucional – SEAP – verifica a atuação dos magistrados dia a dia

não ter o Juiz titular recebido ajuda de custo para deslocamento em

nas Varas do Trabalho e gabinetes de Desembargador com mais de

virtude de promoção, no período de 12 meses anteriores ao pedido.

um acervo, bem como se houve atuação conjunta de Juiz auxiliar.

A fixação de residência fora da sede da jurisdição sem a devida

Após o levantamento do período de atuação (superior a 3 dias

autorização acarreta infração disciplinar sujeita a processo

úteis), uma vez atendidas as disposições do artigo 7º, VI, da

administrativo disciplinar. À Corregedoria Regional incumbe verificar

Resolução n.º 155/2015 do CSJT, são expedidas Portarias quanto

o cumprimento dos termos da Resolução Administrativa n.º

ao acúmulo de acervo. São encaminhados relatórios mensais

146/2007, de ofício ou mediante provocação. Eventuais

contendo todas as informações pertinentes ao Serviço de

irregularidades serão submetidas ao Tribunal Pleno, conforme

Pagamento. A SEAP também verifica as designações para atuação

preceituado no artigo 4º da referida norma. A Resolução

com acúmulo de jurisdição durante o mês, de acordo com as

Administrativa n.º 146/2007 não contempla o pressuposto erigido no

Portarias expedidas pela Presidência. A aplicação do disposto no

artigo 19, II, da Consolidação dos Provimentos da Corregedoria-

artigo 4º da Resolução n.º 155 do CSJT foi regulamentada

Geral da Justiça do Trabalho, na medida em que não condiciona a

internamente pela Portaria SEAP n.º 79/2019. O procedimento

autorização à permanência do Juiz na Vara do Trabalho “à

consiste no encaminhamento aos Exmos. Desembargadores, por e-

disposição das partes e advogados ou realizando audiências por,

mail, na segunda quinzena de cada mês, de relatório fundamentado

pelo menos, três dias úteis na semana”. Referido normativo interno

contendo as indicações de designação de magistrados para o

igualmente não prevê a revisão periódica das autorizações vigentes.

exercício cumulativo de jurisdição relativo ao mês seguinte, para

9.14.1. MAGISTRADOS COM AUTORIZAÇÃO PARA RESIDIR

análise. Não havendo impugnação no prazo de 5 dias, serão

FORA DA SEDE DA JURISDIÇÃO: Atualmente, 7 magistrados

consideradas como autorizadas as designações contidas no

residem fora da sede das respectivas jurisdições, todos

mencionado relatório, na forma do § 1º do artigo 1º da Portaria

devidamente autorizados. Durante a realização da presente

SEAP n.º 79/2019. As demais situações estão previstas no citado

Correição Ordinária, foram examinados, por amostragem, os

normativo. Os magistrados não são afastados da unidade de

Processos Administrativos de n.ºs 5911/2015 e 13082/2013.

lotação para atuação nos CEJUSCs. O Juiz coordenador do

Observou-se, a respeito, que se trata de autorizações para fixação

CEJUSC permanece atuando de forma concomitante na Vara do

de residência fora da jurisdição concedidas em junho de 2015 e

Trabalho durante todo o período da coordenação. Já os Juízes

janeiro de 2014, respectivamente. Quanto a ambos, não há

supervisores apenas atuam de forma concomitante nos dias em que

qualquer indicativo de revisão periódica das autorizações

realizarem audiências nos CEJUSCs, de acordo com a pauta

concedidas há mais de quatro anos. 9.15. FÉRIAS DOS

estabelecida pelo Juiz coordenador (Portaria SEAP n.º 28/2018).

MAGISTRADOS DE 1º GRAU. PERÍODOS ACUMULADOS.

Tendo em vista que os magistrados não permanecem vinculados

FÉRIAS VENCIDAS: A Secretaria de Apoio Institucional – SEAP –,

unicamente aos CEJUSCs, não é aplicável a hipótese de

vinculada à Presidência, efetua o controle das férias dos

substituição eventual ou em situações de impedimento e suspeição.

magistrados de primeiro grau. A aludida unidade administrativa,

No âmbito da 12ª Região, não há Varas do Trabalho com

com respaldo na decisão emanada do CSJT nos autos do Processo

movimentação processual superior a 3.000 processos/ano. 9.14.

n.º 20408-02.104.5.90.0000, elaborou plano global de fruição de

RESIDÊNCIA FORA DA SEDE DA JURISDIÇÃO. CONCESSÃO

férias na primeira instância, mediante eliminação gradativa dos

DE AUTORIZAÇÃO A MAGISTRADOS: No âmbito do TRT12, os

saldos individualmente apurados. Em março de 2019, foram

critérios para a concessão de autorização para o magistrado residir

expedidos ofícios aos Juízes que ainda contavam com períodos

fora da sede da jurisdição encontram-se estabelecidos na

vencidos de férias, para fruição dos respectivos resíduos. Para a

Resolução Administrativa n.º 146/2007 do Tribunal Pleno. Nos

elaboração do calendário de fruição das férias vencidas foram

termos do aludido normativo interno, a autorização será concedida

considerados, além das peculiaridades de cada circunscrição, o

desde que relevante o fundamento do pedido e observados os

deficit de magistrados e a quantidade de períodos acumulados por

seguintes requisitos: (a) pontualidade e assiduidade no exercício da

Juiz, de forma a não prejudicar a prestação jurisdicional.

atividade judicante; (b) cumprimento dos prazos legais para

Atualmente, há 54 Juízes com períodos de férias vencidas, dos

prolação de decisões; (c) inexistência de reclamações e/ou

quais 3 magistrados apresentam saldos superiores a 120 dias. A

incidentes correcionais julgados procedentes, em razão de ausência

grande maioria dos magistrados, inclusive aqueles com saldos

de Juiz titular na sede da jurisdição; (d) inocorrência de adiamento

superiores a 120 dias, já aprazou os períodos em atraso para
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fruição em 2019. 9.16. PROCEDIMENTOS EM VARAS DO

alterou os artigos 1º e 2º da Resolução Administrativa n.º 151/2006.

TRABALHO. ENCAMINHAMENTO DE FEITOS AO CEJUSC.

10.2. NATUREZA JURÍDICA E FINALIDADES. De acordo com os

TENTATIVA DE CONCILIAÇÃO INEXITOSA. RETORNO DOS

artigos 3º e 36 do Regimento Interno do TRT12 (Capítulo VIII – Da

AUTOS

ORIGEM.

Escola Judicial) e 3º da Resolução Regimental n.º 001/2011, a

REORDENAMENTO DE ATOS PROCESSUAIS. Durante o período

Escola Judicial é órgão do TRT12, com autonomia didático-científica

da Correição Ordinária, apurou-se que algumas Varas do Trabalho,

e administrativo-organizacional. Segundo o artigo 37 do RI/TRT12,

ao encaminharem processos ao CEJUSC, cancelam a agenda

a EJUD12 tem por objetivos a preparação, a formação, o

previamente definida para a realização de audiências e demais atos

treinamento, o aperfeiçoamento, o desenvolvimento e a capacitação

processuais. Frustrada a tentativa de conciliação, ao retornar à Vara

de magistrados, cabendo ao Serviço de Educação Corporativa –

do Trabalho, o feito é reincluído em data futura, o que acaba por

SEDUC a capacitação dos servidores do TRT12. Quanto à

postergar a realização dos atos processuais, comprometendo a

manutenção da Escola, informou o Tribunal Regional que os

duração razoável do processo. 9.17. ATUAÇÃO DA PRESIDÊNCIA

recursos que lhe são destinados derivam de dotação orçamentária

EM FUNÇÃO CORREGEDORA. CONTROLE DA SEGUNDA

própria no Programa de Formação e Aperfeiçoamento de

INSTÂNCIA. DESEMBARGADORES. 9.17.1. FÉRIAS VENCIDAS.

Magistrados – PTRES 0850499, sem previsão de complementação

PERÍODOS ACUMULADOS: Segundo noticiado, o controle das

orçamentária mediante parceria e convênios com entidades

férias vencidas dos Desembargadores é realizado pela Secretaria

públicas ou privadas. A EJUD12 recebe, eventualmente, recursos

de Apoio Institucional – SEAP, vinculada à Presidência do Tribunal.

por meio de descentralização orçamentária da ENAMAT, mediante

Em 2017, em decorrência da auditoria realizada pelo CSJT, nos

comprovação prévia das despesas. 10.3. ATUAL COMPOSIÇÃO

autos do Processo nº 20408-02.104.5.90.0000, a Presidência do

DA DIRETORIA E DEMAIS POSTOS DE COORDENAÇÃO. Nos

TRT12 apurou todos os períodos de férias vencidas dos

termos do artigo 38 do RI/TRT12, a Diretoria e a Secretaria

Desembargadores, viabilizando a marcação de sua fruição. No

Executiva compõem a estrutura organizacional da Escola Judicial. A

exercício de 2019, em abril, foram expedidos ofícios aos

atual diretoria é composta pelo Desembargador Roberto Basilone

Desembargadores que ainda contavam com saldos de férias de

Leite, Diretor, e pela Juíza Maria Beatriz Vieira da Silva Gubert, Vice

exercícios anteriores, a fim de que efetuassem a marcação dos

-Diretora. Os atuais integrantes dos órgãos administrativos da

aludidos períodos. Atualmente, há 9 Desembargadores com

EJUD12 exercem o mandato relativo ao biênio 2017/2019. 10.4.

períodos de férias vencidas, dos quais 2 magistrados apresentam

ELEIÇÃO E PERIODICIDADE DA DIRETORIA. Segundo dispõe o

resíduos superiores a 120 dias. Quatro Desembargadores já

parágrafo único do artigo 38 do RI/TRT12, o cargo de Diretor da

aprazaram total ou parcialmente os respectivos resíduos, inclusive

EJUD12 é exercido pelo Desembargador Vice-Presidente do

aqueles com saldos superiores a 120 dias. 9.17.2. CONTROLE

Tribunal Regional, e o de Vice-Diretor será desempenhado por Juiz

DOS PROCESSOS CONCLUSOS AOS RELATORES HÁ MAIS

Titular de Vara do Trabalho indicado pelo Diretor, para um mandato

DE 180 DIAS. OUTUBRO/2019: Em 31/10/2019, segundo dados

de 2 anos, coincidente com o da administração do Tribunal

extraídos do e-Gestão, não havia Desembargadores com processos

Regional, sendo permitida a recondução do Vice-Diretor uma única

conclusos há mais de 180 dias em condições de julgamento. Na

vez, observados os critérios definidos no Regulamento da Escola

oportunidade, contabilizou-se o saldo global de 9 processos que,

Judicial. 10.5. PROJETO PEDAGÓGICO. Segundo informações

muito embora conclusos aos Relatores, encontram-se suspensos ou

prestadas pelo TRT12, a EJUD12 possui projetos estratégico e

sobrestados, aguardando decisão do TST em Incidente de Recurso

pedagógico próprios. A Escola Judicial, em 2019, iniciou atividades

Repetitivo ou do STF. 10. ESCOLA JUDICIAL (fonte: TRT12).

voltadas para a revisão do seu projeto pedagógico. Estando

10.1. ANO DE FUNDAÇÃO E NORMAS. A Escola Judicial do TRT

alinhada às diretrizes nacionais, desenvolverá um programa de

da 12ª Região, com sede em Florianópolis-SC, foi instituída por

formação com base nos seguintes pressupostos: i) formar um juiz

meio da Resolução Administrativa n.º 89/2005, de 14 de julho de

que promova a construção e difusão do conhecimento, para realizar

2005. Em 8 de agosto de 2005, foi aprovado o Regulamento da

ações que transcendam o exercício da atividade judicante, qual

Escola. Posteriormente, em cumprimento à Recomendação n.º

seja, a promoção do exercício consciente da cidadania; ii)

01/2009 da ENAMAT, a Escola, que até então era denominada

desenvolver uma percepção e apropriação do conhecimento que

“Escola Judicial e de Administração Judiciária”, passou a designar-

repercuta nas relações das pessoas entre si, que promova uma

se Escola Judicial do TRT da 12ª Região (EJUD12), por força da

visão histórica, dinâmica e contestável das realidades sociais, em

determinação contida na Resolução Administrativa n.º 10/2011, que

toda a sua complexidade; e iii) promover espaços e situações de
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aprendizagem que permitam a interação entre professores, juízes e

Tribunal Regional, em 2017, foram averbadas 406 participações de

saberes, com ênfase na problematização e no diálogo, como

magistrados e 106 de servidores em cursos presenciais realizados

instrumentos de apropriação do conhecimento, abrindo

pela EJUD12; e 24 participações de magistrados em cursos

oportunidades para despertar as sensibilidades garantidoras de

realizados no formato EaD. Por sua vez, em 2018, foram averbadas

saberes mais eficazes. 10.6. ESTRUTURA FÍSICA E RECURSOS

332 participações de magistrados e 319 de servidores em cursos

MATERIAIS E HUMANOS. A Escola Judicial está instalada no 11º

presenciais. No ano de 2019, até 19/9/2019, foram averbadas 193

andar do Fórum Trabalhista de Florianópolis, com área aproximada
de 250 m 2 , contando com salas apropriadas para Direção,

participações de magistrados e 223 de servidores em cursos

Secretaria, sala de reuniões, sala de aula multiuso com capacidade

capacitados em formação continuada 69 magistrados (93%) e 51

para 35 pessoas, mini estúdio de produção multimídia e EaD e

magistradas (98%). No tocante à participação de magistrados e

espaço para coffee break. Segundo informações prestadas pelo

servidores nas atividades de capacitação oferecidas pelo SEDUC

TRT12, a Escola não possui laboratório próprio de informática,

no mesmo período ora delimitado, constata-se: 67,3% de

porém, quando necessário, utiliza o espaço disponibilizado pelo

magistradas e 45,9% de magistrados, 91,9% de servidoras e

Tribunal Regional localizado no edifício-sede, com capacidade para

89,48% de servidores. 10.10. CURSOS DE FORMAÇÃO

18 lugares equipados com computadores. O TRT12 informa que,

CONTINUADA. GRAU DE COMPROMETIMENTO. ESTRATÉGIAS

atualmente, a maior defasagem estrutural da Escola consiste na

DE APRIMORAMENTO. Com vistas à formação continuada, a

falta de auditório próprio para a realização de atividades formativas

Escola Judicial promoveu: (i) em 2017, 11 eventos destinados a

de médio ou grande porte. De acordo com o Tribunal Regional, as

magistrados e servidores, sendo que 8 desses foram realizados na

instalações físicas e alguns equipamentos da EJUD12 estão em

modalidade presencial, 2 em formato EaD e 1 em formato misto,

condições precárias, comprometendo a qualidade dos eventos. Em

totalizando 211,5 horas-aula de cursos oferecidos no respectivo

relação aos recursos humanos, a Escola Judicial informa que,

ano. Informa-se que foram expedidos 430 certificados para

atualmente, a Secretaria conta com 5 servidores - número

magistrados e 106 certificados para servidores; (ii) em 2018, 8

insuficiente para atender às demandas do Órgão. A Escola possui 1

eventos destinados a magistrados e servidores, todos realizados na

cargo de assessor (CJ-1) e 2 funções de confiança (FC-5 e FC-3).

modalidade presencial, totalizando 164,5 horas-aula de cursos

O TRT12 entende ser necessária a concessão de funções e cargos

oferecidos no respectivo ano. Foram expedidos 332 certificados

comissionados condizentes com o relevante papel desempenhado

para magistrados e 319 certificados para servidores; e (iii) até 19 de

pela Escola Judicial. 10.7. CURSOS DE FORMAÇÃO INICIAL NOS

setembro de 2019, 9 eventos destinados a magistrados e

ÚLTIMOS DOIS ANOS. De acordo com as informações prestadas

servidores, todos realizados na modalidade presencial, totalizando

pelo TRT12, não houve Curso de Formação Inicial nos últimos 3

149,5 horas-aula de cursos oferecidos no respectivo ano. Foram

anos. Informa o Tribunal Regional que o último magistrado a

expedidos 193 certificados para magistrados e 223 certificados para

participar do Curso de Formação Inicial na ENAMAT foi o Juiz

servidores. 10.11. MÉDIA DE HORAS SEMESTRAIS

Sérgio Massaroni (3º Curso de Formação Inicial – período de

DESPENDIDAS PELOS MAGISTRADOS EM ATIVIDADES DE

10/9/2007 a 5/10/2007). As vagas para o cargo de Juiz do Trabalho

FORMAÇÃO CONTINUADA. Informa o TRT12 que foi despendida

Substituto têm sido preenchidas por meio de concurso de remoção

a seguinte média de horas em atividades de formação continuada:

nacional. 10.8. CAPACITAÇÃO DE MAGISTRADOS E

(i) no ano de 2017: 17,36 horas no primeiro semestre e 23,80 no

SERVIDORES. Informa o TRT12 que, nos termos da Resolução

segundo; (ii) no ano de 2018: 13,16 horas no primeiro semestre e

Administrativa n.º 151/2015, a EJUD12 promove a capacitação de

17,23 no segundo; e (iii) no ano de 2019, a média foi de 14,44 horas

magistrados e realiza atividades em parceria com o Serviço de

no primeiro semestre e 7,39 no segundo, até 19 de setembro. Vale

Educação Corporativa – SEDUC, vinculado à Secretaria de Gestão

observar que as médias de horas-aula despendidas pelos

de Pessoas, responsável pela capacitação dos servidores do

magistrados vitalícios do TRT12 não atendem à exigência prevista

TRT12, tendo por finalidade alinhar a capacitação de magistrados e

no artigo 3º da Resolução ENAMAT n.º 9/2011, com a sua redação

servidores da área-fim do Tribunal Regional. Acrescenta que a

alterada pela Resolução ENAMAT n.º 13/2013, na qual se

Escola Judicial tem disponibilizado vagas em atividades formativas

estabelece que “os Magistrados do Trabalho vitalícios deverão

para assessores e assistentes de 1º e 2º graus. 10.9.

frequentar atividades de formação continuada pelo período mínimo

PARTICIPAÇÃO E INTERESSE. MAGISTRADOS E

de 30 (trinta) horas-aula por semestre, em atividades presenciais

SERVIDORES: De acordo com as informações prestadas pelo

e/ou à distância, cabendo às Escolas Judiciais dos Tribunais

presenciais. De acordo com o TRT12, de 2017 a 19/9/2019, foram
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Regionais do Trabalho o controle e o registro da formação

horas-aula e 132 participantes; “Palestra Gestão do Conhecimento”,

continuada”. 10.12. PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO E

com 2 horas-aula e 149 participantes; “Palestra Inovação no Setor

GESTÃO ESTRATÉGICA. META 11/2013 DO CNJ. CURSOS DE

Público”, com 2 horas-aula e 131 participantes; “Planilha de custos

CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO. MAGISTRADOS E

e formação de preços”, com 16 horas-aula e 15 participantes;

SERVIDORES. O TRT12 cumpriu a Meta 11/2013 do CNJ,

“Preparação de Facilitadores de Avaliação de Riscos”, com 24

realizando a formação de 89,3% dos magistrados para o manuseio

horas-aula e 8 participantes; “Preparação para execução de

do PJe e de 65,3% dos magistrados em Gestão Estratégica,

iniciativa de Gestão de Risco”, com 8 horas-aula e 17 participantes;

conforme o Relatório Final de Metas do CNJ disponível no link

“PROAD e Autoatendimento AARH”, com 5 horas-aula e 15

http://www.cnj.jus.br/images/Relatorio_final_2009_a_2013_Resumo

participantes; “Proteção documental do TRT12”, com 5 horas-aula e

_Executivo_02_06_2014.pdf. Com o intuito de dar continuidade à

24 participantes; “Técnicas de Negociação em compras públicas”,

política de formação e aperfeiçoamento de magistrados e servidores

com 16 horas-aula e 16 participantes; “Videoconferência Avaliação

na utilização de ferramentas de gestão e manuseio do PJe, informa

de Competências”, com 2 horas-aula e 14 participantes; e

o TRT12 que, de 2017 até o primeiro semestre de 2019, foram

“Workshop: Comissão para verificação da autodeclaração de

ministrados os seguintes cursos: “Auditoria e Governança de TIC”,

candidato negro”, com 2,5 horas-aula e 5 participantes. 11.

com carga horária de 24 horas-aula e 17 participantes; “Coaching e

RELACIONAMENTO COM O MPT E A OAB (fonte: TRT12): Não

Linguagem”, com carga horária de 10 horas-aula e 81 participantes;

existem questões judiciais ou administrativas pendentes entre o

“Colóquio: Projeto Básico à luz da Portaria PRESI 267/2016”, com

Tribunal Regional e o Ministério Público do Trabalho. Da mesma

carga horária de 3 horas-aula e 39 participantes; “Competência

forma, não existem questões judiciais ou administrativas pendentes

Gerencial – Nível Tático e Operacional 2017”, com 30 horas-aula e

entre o Tribunal Regional e a OAB. 12. ATENDIMENTO DAS

190 participantes; “Competência Gerencial – Nível Tático e

RECOMENDAÇÕES ANTERIORES. 12.1. RECOMENDAÇÕES À

Operacional 2018”, com 30 horas-aula e 251 participantes;

PRESIDÊNCIA (fonte: TRT12): A Presidência do TRT12, em

“Competência Gerencial – Nível Tático e Operacional 2019”, com 30

resposta às recomendações inseridas na Ata de Correição Ordinária

horas-aula e 102 participantes; “Competências Gerenciais – Nível

anterior, realizada no período de 6 a 10 de novembro de 2017,

Estratégico”, com 30 horas-aula e 13 participantes; “Contratações

prestou os seguintes esclarecimentos: a) Recomendação para que

de Tecnologia da Informação com Metodologia Jogo”, com 24 horas

se revise o disposto no § 1º do artigo 42 do Regimento Interno

-aula e 28 participantes; “Encontro Anual de Diretores de 1ª

do TRT12, a fim de adequá-lo às disposições contidas no artigo

Instância - 2017”, com 9,5 horas-aula e 52 participantes; “Encontro

1º da Resolução n.º 17/2006 do CNJ. Resposta: A aludida

Anual de Diretores de 1ª Instância - 2018”, com 11 horas-aula e 58

recomendação foi atendida, porquanto o §1º do artigo 42 do

participantes; “Encontro de Assessores de Desembargadores -

Regimento Interno foi adequado à forma indicada, por meio da

2017”, com 6 horas-aula e 17 participantes; “Encontro de

Resolução Regimental n.º 6/2017, passando a ter a seguinte

Assessores de Desembargadores - 2018”, com 4 horas-aula e 16

redação: “Art. 42 – (...) § 1º - O Tribunal Pleno delegará à

participantes; “Fiscalização de Contratos de Serviços

Presidência do Tribunal a competência para realizar as

Terceirizados”, com 30 horas-aula e 72 participantes; “Gestão

convocações dos Juízes Titulares de Vara para substituir os

Material e Patrimônio”, com 16 horas-aula e 22 participantes;

Desembargadores, observados os critérios da LOMAN, do

“Gestão de Riscos no Processo de Aquisição”, com 40 horas-aula e

Regimento Interno e da norma interna”; b) Recomendação para

12 participantes; “Gestão e Fiscalização de Contratos”, com 16

que, em relação às requisições de pequeno valor da esfera

horas-aula e 19 participantes; “Gestão e Fiscalização de Contratos

estadual e municipal, desenvolva-se ferramenta que possibilite

Administrativos”, com 40 horas-aula e 37 participantes; “IN 05/2017

transparência e controle do pagamento dessas obrigações

e os novos paradigmas de contratação de serviços na

específicas, e, ainda, disponibilize-se, no sítio do Tribunal, as

Administração Pública”, com 16 horas-aula e 19 participantes;

informações pertinentes às RPVs federais, estaduais e

“Introdução à Gestão de Processos”, com 8 horas-aula e 10

municipais (ação originária, data da autuação, nome do

participantes; “Introdução à Gestão e Modelagem de Processos”,

beneficiário e órgão executado). Resposta: Para o atendimento

com 8 horas-aula e 14 participantes; “Licitações e Contratos com

da aludida recomendação, está em fase de homologação o Sistema

enfoque em pregão eletrônico”, com 16 horas-aula e 28

Eletrônico de Gestão de Precatórios – GPrec. O Núcleo de

participantes; “Palestra Conciliação na vida e no trabalho”, com 2

Precatórios do Tribunal já examinou o sistema, sendo que o

horas-aula e 144 participantes; “Palestra Feedback e PDI”, com 2

próximo passo será a realização de testes, envolvendo algumas
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Varas do Trabalho. Posteriormente, o sistema será colocado em

instalação de mais 2 CEJUSCs (Tubarão e Criciúma), finalizando

produção para a efetivação do cadastro das RPVs por parte das

assim a disponibilização de Centros de Conciliação em todos os

Varas do Trabalho. Os esforços para a disponibilização dos citados

Foros Trabalhistas da 12ª Região. Ademais, entre o ano de 2017 e

dados na página do Tribunal na internet também estão em fase final

o mês de julho de 2019, foram realizadas nos CEJUSCs 26.084

de implementação; c) Recomendação para que se envidem

audiências, que resultaram na homologação de 10.543 acordos,

esforços no sentido de disponibilizar ao Centro Judiciário de

números que impactam diretamente na redução do tempo de pauta.

Métodos Consensuais de Solução de Disputa – CEJUSC-

12.2. RECOMENDAÇÕES À CORREGEDORIA REGIONAL (fonte

JT/Florianópolis (Centro de Conciliação de Florianópolis)

TRT12): a) Recomendação para que seja periodicamente

servidores capacitados em métodos consensuais de solução

fiscalizado o atendimento dos requisitos do artigo 2º da

de conflitos para atuarem como conciliadores e/ou mediadores

Resolução Administrativa n.º 146/2007 pelos magistrados que

por ocasião das audiências de conciliação, realizadas no

têm autorização para residirem fora da sede da jurisdição.

referido órgão, conforme as diretrizes contidas na Resolução

Resposta: A Corregedoria, mensalmente, identifica magistrados que

n.º 174/2016 do CSJT. Resposta: A aludida recomendação foi

possuem processos conclusos além do prazo legal e encaminha

atendida. Desde 2017, são oferecidas para magistrados e

ofício, determinado a prolação das sentenças e a não manutenção

servidores atividades de capacitação, abordando o tema

de processos nesta situação. Nesses ofícios, o magistrado que

Conciliação, conforme a seguir exposto: Curso Formando

possui autorização para residir fora da jurisdição é alertado acerca

Conciliadores, modalidade ensino à distância (EaD), com carga

da Resolução Administrativa n.º 146/2007; b) Recomendação para

horária de 30 horas; Oficina de Conciliação e Mediação na Prática,

que, considerando a prática adotada por algumas Varas do

modalidade presencial, com carga horária de 10 horas; Estágio

Trabalho de deixar processos fora de pauta na fase de

Supervisionado, modalidade presencial, com carga horária de 12

instrução e, ainda, de não efetuarem a imediata conclusão para

horas. Ademais também foram ministradas atividades de

a prolação de sentença daqueles processos, cuja instrução

reciclagem, nas quais se destacam: Palestra Conciliação na Vida e

esteja encerrada, efetue-se o controle permanente do

no Trabalho, modalidade presencial, com transmissão, realizada em

quantitativo de processos aguardando o encerramento da

março de 2019, com carga horária de 2 horas; Prática da

instrução, a fim de se reduzir o prazo médio entre a realização

Conciliação no TRT12, modalidade presencial, realizada em maio

da primeira audiência e o encerramento da instrução. Resposta:

de 2018, com carga horária de 8 horas; Talk Show: Por que

A Corregedoria vem atuando ativamente para que as unidades

conciliar?, modalidade presencial, com transmissão, realizada em

judiciárias evitem manter processos fora de pauta, constando o

maio de 2018, com carga horária de 2 horas; Aulão: Conciliação na

quantitativo em cada correição ordinária e solicitando que o

Prática, modalidade presencial, com transmissão, realizado em

magistrado explique o motivo da manutenção de processos nesta

julho de 2018, com carga horária de 2 horas; e Técnicas de

situação. Com relação aos processos com instrução encerrada, mas

Conciliação para Conciliadores do TRT12, modalidade presencial,

ainda não conclusos, a Corregedoria atua ativamente durante as

com transmissão, realizada em setembro de 2019, com carga

inspeções correcionais, alertando os magistrados para o disposto

horária de 3 horas. Ademais, atualmente todos os Centros de

no §2º do artigo 41 e §3º do artigo 60, ambos do Provimento CR n.º

Conciliação do TRT12 contam com servidores capacitados nas 3

1/2017 (instauração de procedimento administrativo disciplinar).

atividades que fazem parte da Formação de Conciliadores e

Verificou-se que, após a adoção dessa cobrança, a quantidade de

Mediadores do Tribunal, além de, alguns deles terem também

processos nesta situação diminuiu consideravelmente. No entanto,

participado de uma ou mais das atividades de reciclagem; e d)

o PJe permite que o processo permaneça na tarefa “concluso ao

Recomendação para que se elaborem estudos no sentido de se

magistrado”, o que faz com que o prazo de prolação de decisões

implementar CEJUSCs nas circunscrições judiciárias, que o

não inicie. Nesse ponto, a Corregedoria tem determinado que o

prazo médio para a designação de audiências encontra-se

processo não permaneça nessa tarefa por mais de 1 dia; e c)

acima da média. Resposta: A aludida recomendação foi atendida.

Recomendação para que, nas correições ordinárias, realizadas

Desde o ano de 2017 até o mês de setembro de 2019, o TRT12

nas Varas do Trabalho da Região, seja identificada e

instalou 11 CEJUSCs de primeiro grau de jurisdição (Florianópolis,

eventualmente coibida a prática de dispensa de realização da

Itajaí, Jaraguá do Sul, São José, Joinville, Lages, Blumenau,

audiência inicial quando presumida a “dificuldade de

Chapecó, Rio do Sul, Brusque e Balneário Camboriú). Para os

conciliação”, em relação a algumas empresas, exceto nas

meses de outubro e de novembro, está programada ainda a

hipóteses previstas na Recomendação n.º 2/2013 da
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Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho - CGJT, a fim de que

conscientizar alunos, educadores e familiares. A impressão dos

seja oportunizada a tentativa conciliatória. Resposta: A

materiais foi realizada a partir de recursos descentralizados do

Corregedoria, durante as inspeções correcionais, busca identificar

Programa de Combate ao Trabalho Infantil e Estímulo à

esta situação e, caso a encontre, alerta o magistrado acerca da

Aprendizagem e de parcerias com a Federação das Indústrias do

recomendação da CGJT. 13. BOAS PRÁTICAS (fonte: TRT12):

Estado de Santa Catarina — FIESC — e com a Comissão de

13.1. ÂMBITO JUDICIAL: o TRT12 adota como boas práticas, no

Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente da Assembleia

âmbito judicial: a) Portal Estatístico, ferramenta desenvolvida com o

Legislativa do Estado de Santa Catarina — ALESC. Ademais, em

objetivo de simplificar a geração de relatórios estatísticos no e-

2018, foi firmado Termo de Autorização de uso de artes gráficas

Gestão e acompanhar o desempenho das unidades, inclusive no

entre o TRT12 e o TST, a fim de que o modelo dos aludidos

que tange ao cumprimento de metas. A funcionalidade,

instrumentos informativos seja utilizado em âmbito nacional. Ainda

implementada em 2018, facilita o acesso ao histórico estatístico dos

no contexto da utilização de materiais gráficos para divulgação da

processos, bem como aos relatórios personalizados de

mensagem de sensibilização, registre-se a parceria realizada com a

inconsistências, além de possibilitar a análise da evolução

empresa concessionária de transporte público no município de

estatística da unidade judiciária nos últimos 12 meses. Também no

Lages para instalação de Busdoor com a mensagem “Diga não ao

sentido de facilitar a gestão, destaca-se o envio mensal de relatórios

trabalho infantil e sim à aprendizagem”; a.3) concurso “Trabalho

de desempenho às Varas do Trabalho, com dados detalhados sobre

infantil não é brinquedo”, realizado nos anos de 2018 e 2019. A

o cumprimento de metas processuais relacionadas a ações

primeira edição do concurso, promovida em parceria com a

coletivas, maiores litigantes e processos antigos, tendo em vista o

Associação dos Magistrados do Trabalho da 12ª Região, premiou

auxílio no acompanhamento de tais indicadores; b) criação de uma

os melhores desenhos sobre a temática “Criança não trabalha: lugar

comunidade virtual de boas práticas sobre execução, na qual

de criança é na escola”. A iniciativa foi direcionada a estudantes do

servidores podem interagir e compartilhar experiências, documentos

ensino fundamental de escolas públicas de 12 municípios

e informações. O ambiente colaborativo foi desenvolvido no âmbito

catarinenses, localidades escolhidas pela vulnerabilidade das

da 9ª Semana Nacional de Execução Trabalhista, realizada entre 16

crianças e adolescentes ao trabalho infantil. Em 12/06/2019, em

e 20 de setembro de 2019, e tem o objetivo de promover ações

comemoração ao Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil, foi

como fóruns de debate, compartilhamento de experiências,

realizada a “Mostra Catarinense de Desenhos Infantis”, na qual

divulgação de novos convênios firmados e atualização de convênios

foram expostos 36 desenhos premiados na competição. Em julho de

existentes e formação de um repositório de documentos pertinentes

2019 foi lançado o edital da segunda edição do certame. Com o

à temática da execução. 13.2. ÂMBITO ADMINISTRATIVO: a) No

mesmo tema de 2018, o concurso de desenho abrangeu alunos do

que se refere ao Programa de Combate ao Trabalho Infantil e

4º ano de outros 8 municípios carentes da região. Já a categoria de

Estímulo à Aprendizagem, foram desenvolvidas as seguintes

redação teve como assunto “Jovem aprendiz: capacitação para o

ações: a.1) instituição do Comitê Gestor, por meio da Portaria n.º

futuro” e foi destinada a alunos do 9º ano de Blumenau e Chapecó.

24/2017, para planejamento e coordenação das ações do Programa

Estão previstas premiações com materiais escolares e eletrônicos

de Combate ao Trabalho Infantil e Estímulo à Aprendizagem. O

às crianças participantes, com cerimônia programada para

Comitê é composto pelas Gestoras Nacional e Regional, bem como

novembro de 2019 em cada município abrangido; a.4) renovação,

por Juízes auxiliares representantes de 11 circunscrições,

em 24/7/2019, do Termo de Cooperação e Adesão firmado entre o

Presidente da Associação dos Magistrados do Trabalho da 12ª

TRT12 e as Centrais Elétricas de Santa Catarina — CELESC. A

Região e três servidores para auxílio às atividades administrativas

parceria, que existe desde 2015, busca reunir esforços para

do Comitê; a.2) Cartilha “Trabalho infantil não é brinquedo”, criada

promover ações de sensibilização social e projetos de capacitação

em 2016 — com previsão de lançamento da 4ª edição ainda no ano

de agentes habilitados para atuar na rede estadual de defesa da

de 2019 —, e “Guia do Jovem Aprendiz”, elaborado em 2017. A

infância. O termo prevê a realização de atividades educativas sobre

cartilha é voltada ao púbico infantil, com jogos educativos e

o tema, como a fixação nos automóveis da CELESC de mensagens

informações sobre trabalho precoce e sobre a Lei de Estímulo à

de sensibilização social, a impressão e divulgação de cartazes nas

Aprendizagem. Já o Guia tem o objetivo de esclarecer ao público

agências e lojas de atendimento da instituição e a divulgação de

adolescente questões sobre a oportunidade de ingresso no

mensagens propostas pelo Programa de Combate ao Trabalho

mercado de trabalho na condição de aprendiz. Os informativos são

Infantil no portal eletrônico e nas mídias sociais da empresa; a.5)

distribuídos a instituições da rede pública de ensino, com intuito de

criação de página própria no portal do TRT12 na internet para
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divulgação das ações do Programa de Combate ao Trabalho Infantil

da saúde e segurança do trabalhador; b.5) visitas a

e Estímulo à Aprendizagem. A página divulga também materiais

estabelecimentos industriais de elevado risco, a exemplo de minas

educativos relacionados à temática, a exemplo de cartilhas,

de carvão, concessionária de energia elétrica e grandes obras de

documentários e entrevistas, além de links de interesse e

construção civil no estado, oportunidades em que os Gestores

divulgação de meios de apresentação de denúncias. b) No tocante

Regionais e Auxiliares do PTS/SC dialogam com os dirigentes das

ao Programa Trabalho Seguro, destacaram-se as seguintes

instituições para detalhamento da realidade e dificuldades

medidas: b.1) trabalhos de sensibilização relacionados à edição e

enfrentadas, bem como para disseminar informações de

encaminhamento de projetos de lei municipais e estadual acerca da

conscientização acerca da saúde e da segurança no ambiente de

promoção da saúde e segurança na região. Citam-se como

trabalho. Também durante as visitas são proferidas palestras para

exemplos o projeto de lei convertido na Lei nº 1.504/2017, do

os trabalhadores a fim de conscientizá-los acerca da importância de

Município de Luzerna, que “dispõe sobre a obrigatoriedade de

se criar uma cultura de prevenção a acidentes de trabalho. A título

constar nos editais de licitação e respectivos contratos

de exemplo, cita-se a visita à obra do novo aeroporto internacional

administrativos cláusula de capacitação dos trabalhadores

de Florianópolis, ocorrida em 15/5/2019. Na oportunidade, cerca de

envolvidos sobre o tema saúde e segurança do trabalho”, bem

1300 trabalhadores ouviram o gestor regional do PTS/SC palestrar

como o projeto de lei estadual, convertido na Lei Estadual nº

sobre prevenção de acidentes, no próprio canteiro de obras, com a

17.389/2017, que “institui o mês Abril da Saúde do Trabalhador e da

participação de operários, engenheiros, técnicos em segurança do

Trabalhadora, dedicado a ações de Prevenção de Acidentes e

trabalho e funcionários administrativos. Registrem-se, ainda, as

Doenças do Trabalho, no Estado de Santa Catarina”; b.2) com

palestras ocorridas durante a abertura da Semana Interna de

relação às práticas voltadas ao público interno, ressalta-se a

Prevenção de Acidentes do Trabalho (SIPAT Integrada) da Centrais

participação dos gestores do Programa Trabalho Seguro na

Elétricas de Santa Catarina — CELESC, quando, além da

composição do Comitê Gestor de Atenção Integral à Saúde de

apresentação do Programa, cerca de 228 empregados foram

Magistrados e Servidores, instituído pela Portaria PRESI nº

alertados sobre aspectos envolvendo a terceirização e acidentes de

164/2015. Referida participação integra as ações do Programa

trabalho. c) Na gestão administrativa o TRT12 adota como boas

Trabalho Seguro às medidas internas voltadas à prevenção da

práticas: c.1) Programa “INOVA”, por meio do qual se busca criar

saúde no ambiente de trabalho no Tribunal, com projetos que visam

uma rede colaborativa de inovação para discutir os desafios que

à melhoria da saúde dos servidores e magistrados, além da

envolvem a Justiça do Trabalho, conectando agentes públicos,

promoção do diálogo institucional sobre questões relativas ao meio

iniciativa privada, instituições de ensino e pesquisa, órgãos de

ambiente do trabalho. Em relação às ações do Comitê, registre-se a

controle e associações de classe. O programa aborda temas como

realização da palestra “Violências no local de trabalho:

desburocratização, transparência, abertura de dados, serviços

enfrentamento e superação”, durante o VI Encontro Institucional da

públicos digitais, processos de trabalho, produtividade, entre outros.

Magistratura do Trabalho de Santa Catarina, realizado em

A iniciativa, lançada em 2019, busca melhorar a eficiência dos

7/10/2018 em parceria com a Escola Judicial; b.3) quanto às

serviços e da gestão do TRT12, a partir do fomento de uma cultura

medidas direcionadas ao público externo, destaca-se a idealização

de inovação em torno do órgão. Dentre as ações já concluídas no

do Concurso Universitário de Peças Publicitárias “Violência no

âmbito do INOVA, destaca-se a implantação do Laboratório de

Trabalho Existe”, instituído pelo Edital n.º 5722/2019, voltado a

Inovação do TRT12 — LABINOVA12, espaço dedicado à

acadêmicos de cursos superiores ligados à área de comunicação

criatividade e ao desenvolvimento de soluções inovadoras, criado

em todo o Estado de Santa Catarina. O concurso tem o objetivo de

com o intuito de sediar os projetos que surgirem por meio do

promover a conscientização, a prevenção e o combate à violência

Programa. Nesse sentido, merecedora de registro a realização de

no trabalho por meio da elaboração de material de cunho educativo.

eventos de capacitação com transmissão on-line, a exemplo dos

Durante a competição, serão apresentadas cinco peças publicitárias

painéis “Inovar no Setor Público: Problemas e Desafios”, “Desafios

(busdoor, cartaz, áudio e vídeo) sobre o tema proposto. Quinze

Da Justiça Do Trabalho” e “Direito, Tecnologia e Inovação”. Os

equipes estão concorrendo no certame, com premiação em

aludidos eventos foram realizados em agosto de 2019 e contaram

dinheiro; b.4) rede de parcerias firmada com veículos de

com a participação, tanto presencial quanto virtual, de cerca de 900

comunicação local, como a RIC TV (com cerca de 300 empresas de

pessoas. Além disso, foi organizada, pelo TRT12 em parceria com o

rádio e TV afiliadas) e a Associação Catarinense de Empresas de

CSJT, uma Hacker Marathon — “Hackathon INOVA”, maratona de

Rádio e Televisão, voltada à ampliação da mensagem de promoção

52 horas de duração voltada ao desenvolvimento de soluções
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tecnológicas para suprir os desafios da Justiça Trabalhista. A

servidores que cumpriram os requisitos para aposentadoria e o

Hackathon INOVA, realizada nos dias 13 a 15/9/2019, contou com

cronograma de cursos de capacitação voltados às ocupações

participação de 100 pessoas organizadas em 12 equipes, sendo 45

críticas; c.4) elaboração de Plano Anual de Aquisições — PAAC,

participantes ligados diretamente à Justiça do Trabalho

utilizado, desde 2017, para definir o planejamento das aquisições e

(magistrados ou servidores) e 55 do público externo. O evento

contratações no período de um ano. O PAAC é desenvolvido com a

contou, ainda, com a colaboração de 32 mentores e 13 jurados. Ao

participação dos representantes das Unidades Gestoras do

final, foram apresentadas 12 soluções inovadoras voltadas aos

Orçamento e contém informações relacionadas a todas as

desafios propostos nas áreas de “Melhoria do atendimento e da

contratações e prorrogações contratuais previstas para o exercício

prestação jurisdicional”, “Melhoria do Processo Judicial Eletrônico” e

do corrente ano. Salienta o TRT12 que o desenvolvimento do Plano

“Melhoria na Gestão e Transparência”. De acordo com o TRT12,

Anual de Aquisições e Contratações volta-se ao uso eficiente dos

tais soluções serão compiladas em um catálogo digital e,

recursos orçamentários, bem como ao aperfeiçoamento da

posteriormente, publicadas em um e-book. Além disso, as três

distribuição das demandas no decorrer de todo o exercício, evitando

equipes vencedoras receberam premiação em dinheiro; c.2)

a concentração dos pedidos num único período e a sobrecarga das

realização do “Eureka”, programa que permite a magistrados e

áreas envolvidas no processo de aquisição de bens e serviços. d)

servidores, individualmente ou em equipe, sugerir à Administração

Na administração sustentável, destacam-se as seguintes medidas

novas ideias ou boas práticas adotadas em suas unidades, a partir

implementadas pelo TRT12: d.1) Programa de Gestão de Resíduos,

do lançamento de alguns desafios. Criado em 2017, o projeto está

que busca incentivar a produção mínima de resíduos, seu

em sua terceira edição, tendo sido recentemente incorporado ao

reaproveitamento ou reciclagem, bem como a destinação

Programa INOVA TRT12. Nas duas primeiras edições, 2017 e 2018,

ambientalmente adequada quando encerradas todas as

o Programa contou com a inscrição de 42 propostas, todas

possibilidades de utilização. No âmbito do Programa, são realizados

analisadas pelo Comitê Gestor do Eureka, formado por servidores

projetos como “Papa Pilha”, por meio do qual foram distribuídos

de diversas áreas e por magistrados. 21 das 42 propostas foram

pontos de coleta de pilhas e baterias para encaminhamento aos

efetivamente implantadas no Tribunal e as melhores ideias de cada

respectivos fabricantes. No mesmo sentido, ressaltam-se as ações

categoria receberam premiação. Dentre as vencedoras, destaca-se

de reciclagem desenvolvidas pelo TRT12, a exemplo da doação de

a 1ª colocada na categoria “Melhor Boa Prática” de 2017, que

6,2 toneladas de papel e resíduos plásticos para a Associação de

sugere a realização de notificação inicial do réu por e-mail, desde

Coletores de Materiais Recicláveis de Santa Catarina. O material,

que previamente acordado com a parte. A proposta foi aperfeiçoada

repassado para a entidade em novembro de 2018, é derivado da

e a citação das partes por meio virtual foi regulamentada pelo

eliminação de 17,5 mil processos físicos arquivados definitivamente

Provimento CR n.º 03/2018; c.3) institucionalização da Política de

há mais de 5 anos; d.2) campanha “Se Liga, Desliga”, por meio da

Sucessão, regulamentada pela Portaria PRESI n.º 96/2019, por

qual são disseminadas informações relevantes acerca do uso

meio da qual se busca assegurar sucessores qualificados para as

racional de energia elétrica, água encanada, telefonia fixa e móvel,

duas situações possíveis de transição das ocupações: as

condicionadores de ar, elevadores, equipamentos de informática e

programadas e as não programadas. O primeiro caso envolve

demais equipamentos elétricos. A referida prática foi premiada

situações como aposentadorias e desligamentos planejados. Já

durante o Congresso Brasileiro de Assessores de Comunicação da

aquelas não programadas são eventuais saídas por motivos de

Justiça, em 30/6/2017, recebendo o primeiro lugar na categoria

saúde, mudança de lotação e falecimento. Na primeira situação, o

Comunicação Interna, entre 29 inscritos. 14. POLÍTICAS

titular da ocupação, em comum acordo com seu superior

AFIRMATIVAS (fonte: TRT12): A responsabilidade dos Tribunais

hierárquico, indica o sucessor à Secretaria de Gestão de Pessoas

do Trabalho no combate às discriminações diretas e indiretas e na

— SGP, no prazo ideal de 12 meses que antecedem sua saída. A

implementação da igualdade de oportunidades possui dupla

partir da indicação, o novo servidor é avaliado e preparado para

dimensão. Enquanto tomadores de serviço em sentido amplo,

assumir a ocupação. Já para as vacâncias não programadas, o

incumbe-lhes adotar ações afirmativas no trabalho, as quais

Serviço de Educação Corporativa capacita continuamente eventuais

possuem como destinatários seus membros, servidores(as)

interessados em assumir as ocupações críticas do Tribunal, com o

públicos(as), trabalhadores(as) terceirizados(as) e demais

objetivo de manter um cadastro reserva de sucessores. Para

prestadores(as) de serviços. De outro lado, enquanto órgãos da

operacionalizar essas ações, a SGP elaborou um Plano de

Administração Pública, cabe aos Tribunais o desenvolvimento de

Sucessão para o ano de 2019, que inclui o levantamento dos

amplas ações no sentido da promoção de igualdade de
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oportunidades, de modo que se efetivem os valores basilares da

desembargadores em exercício, 8 (44%) são mulheres e 10 (56%)

dignidade, da cidadania, da justiça social, da igualdade material e

são homens. Do total de 108 juízes, 44 (41%) são mulheres e 64

da solidariedade. O TRT12 empreende como política afirmativa um

(59%) são homens, sendo 20 juízas titulares e 24 juízas substitutas.

conjunto de medidas implementadas no sentido da proteção da

E, dos 1.476 servidores em exercício, 649 (44%) são mulheres e

infância e adolescência, entre as quais se destaca a iniciativa de

827 (56%) são homens. No que tange à ocupação de cargos

capacitação de gestores e professores da rede pública de ensino, a

comissionados existentes no TRT12, nota-se que, do total de 238

fim de que, como agentes multiplicadores, promovam a discussão e

cargos, 110 (46%) são ocupados por mulheres e 128 (54%) são

sensibilização dos estudantes quanto ao combate ao trabalho

ocupados por homens. Quando observada a distribuição específica

infantil e estímulo à aprendizagem, à promoção do trabalho

dos cargos comissionados de direção e assessoramento em cada

saudável e seguro, bem como prestem esclarecimentos acerca de

setor do Tribunal, observa-se que, nos gabinetes de

atividades relacionadas à Justiça do Trabalho. Além da capacitação

desembargadores, dos 54 cargos comissionados ocupados, 24

dos educadores, o projeto dirige-se também aos próprios

(44%) têm ocupação feminina. Do mesmo modo, na área

estudantes, com a realização de encontros iterativos e concursos de

administrativa verifica-se que, dos 64 cargos comissionados, 30

desenho e redação nas escolas, para que também os jovens atuem

(47%) são ocupados por mulheres. Nas Varas do Trabalho da 12ª

como agentes de discussão e sensibilização quanto à temática no

Região, dos 120 cargos comissionados de direção e

seio da família e da comunidade. Quando questionado acerca de

assessoramento, 56 (46%) têm ocupação feminina. Importante

iniciativas de apoio ao desenvolvimento profissional, informa o

destacar, ademais, a Política de Prevenção e Combate ao Assédio

TRT12 que não há ações voltadas à temática. Tampouco há medida

Moral no Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, instituída no

de incentivo à aprendizagem no âmbito do Tribunal. No que tange

mesmo sentido da política nacional homônima idealizada no âmbito

às medidas voltadas ao debate acerca do combate à discriminação

do TST e do CSJT. Regulamentada por meio da Portaria PRESI n.º

e da promoção da igualdade de gênero, o TRT12 implementou a

158/2019 e coordenada pela Presidência do Tribunal, a Política de

Política Regional de Incentivo à Participação Institucional Feminina,

Prevenção e Combate ao Assédio Moral estabelece diretrizes para

criada pela Portaria PRESI n.º 210/2019, de 17/7/2019, por meio da

implementação de ações voltadas à sensibilização, conscientização

qual são estabelecidos princípios e objetivos institucionais acerca

e gerenciamento de informações e reclamações acerca do tema,

do tema. Dispõe o artigo 2º da referida Portaria, como objetivos

além de estabelecer atribuições e responsabilidades dos setores

centrais da Política, manter a distribuição equânime na ocupação de

diretamente envolvidos. No contexto da referida política já foram

cargos em comissão e funções comissionadas entre homens e

implementadas duas ações de capacitação quanto ao tema,

mulheres no âmbito do Tribunal, assegurar a participação feminina

realizadas em agosto e outubro do ano corrente, bem como

em bancas de concurso e garantir a participação das mulheres

elaborado projeto de campanha regional de divulgação e

como expositoras nos eventos institucionais. Como desdobramento

conscientização. Quanto ao Programa de Preparação para

da política, foi constituído no TRT12 Comitê de Incentivo à

Aposentadoria – PPA, previsto na Resolução n.º 132/2013 do CSJT,

Participação Feminina Institucional, com membros designados por

informa o TRT12 que o referido programa, coordenado pela Seção

meio da Portaria PRESI n.º 217/2019. Informa o Tribunal que o

Psicossocial da Coordenadoria de Saúde, realizou as seguintes

mencionado Comitê realizou sua primeira reunião em 12/8/2019.

ações: i) Cerimônia de Desligamento, com a finalidade de

Em 8/3/2019, data em que se comemora o Dia da Mulher, foi

homenagear magistrados e servidores que se aposentaram em

veiculado vídeo institucional sobre histórias de vida de servidoras e

2017, 2018 e 2019. Os eventos contaram com a participação de

magistradas do Tribunal, com o objetivo de valorizar o trabalho

cerca de 200 aposentados homenageados; ii) Palestra “O Cérebro e

feminino no âmbito corporativo. Ademais, foi instituído o Programa

o Envelhecimento: dicas para uma vida saudável”, em 31/8/2018,

de Assistência à Mãe Nutriz, por meio da Portaria PRESI n.º

com informações sobre questões de saúde mental e longevidade. O

191/2019, consoante Resolução n.º 238/2019 do CSJT. A partir do

evento contou com a participação de cerca de 150 pessoas; iii)

programa o TRT12 implementou a redução da jornada de trabalho

Curso autoinstrucional “Planejando novos caminhos”, de 1º e

de servidoras lactantes para seis horas diárias, inclusive para

30/9/2019, ministrado por psicólogo, na modalidade EaD. 14.1.

ocupantes de cargos e funções comissionadas, até os 18 meses de

ACESSIBILIDADE. No tocante às medidas concretas de

vida da criança, sem prejuízo da remuneração. A propósito das

acessibilidade de pessoas com deficiência, constata-se na estrutura

medidas de igualdade de oportunidade e gênero, em consulta aos

física do TRT12 a observância parcial à Resolução n.º 230/2016 do

dados relativos ao quadro do Tribunal, extrai-se que, dos 18

CNJ. Segundo informações prestadas pelo Tribunal, ainda estão
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pendentes as seguintes providências: a) instalação de rampas e

produzidas e disponibilizadas pelo Tribunal na página de

vias adequadas para acesso e circulação nos edifícios onde

transparência. Informa o Tribunal, ainda, que atualmente

funcionam a Sede, na Rua Esteves Júnior, e no Fórum Trabalhista

desenvolve um novo portal, adaptado ao novo leiaute da Justiça do

de Florianópolis; b) instalação de piso tátil direcional e de alerta,

Trabalho e ao Modelo de Acessibilidade em Governo Eletrônico

bem como de sinalização sonora, visual e tátil nos edifícios onde

(eMAG), com previsão de conclusão em dezembro de 2019. No que

funcionam os Fóruns Trabalhistas de Balneário Camboriú e

se refere à capacitação acerca do tema geral da acessibilidade e da

Tubarão, bem como a Vara do Trabalho de Timbó; c) instalação de

conscientização sobre os direitos das pessoas com deficiência, o

sinalização sonora, visual e tátil nos edifícios onde funcionam o

TRT12 destaca as seguintes ações: i) Projeto Cinema e Educação

Fórum Trabalhista de Criciúma e a Vara do Trabalho de Indaial; d)

Corporativa com o tema “Convivendo com a Diversidade”. O curso

adequação de sanitários e instalação de piso tátil direcional e de

foi realizado na modalidade EaD, de 22/5/2017 a 5/6/2017, com

alerta, bem como de sinalização sonora, visual e tátil nos edifícios

carga horária de 5 horas; ii) Palestra Igualdade e Ações Afirmativas,

onde funcionam o Fórum Trabalhista de Blumenau – Beira Rio,

em 2017, com carga horária de 1,5 hora e participação de 43

Itajaí e Jaraguá do Sul, bem como as Varas do Trabalho de

pessoas; iii) Palestra Acessibilidade – Histórias para Ver, Sentir e

Joaçaba e Palhoça; e) instalação de rampas, além de piso tátil

Ouvir, realizada em 21/9/2018, Dia Nacional de Luta da Pessoa com

direcional e de alerta, bem como de sinalização sonora, visual e tátil

Deficiência, com carga horária de 1,5 hora e participação de 69

nos edifícios onde funcionam as Varas do Trabalho de Caçador,

pessoas; iv) Palestra Relações Interpessoais: Encontros com a

Canoinhas e Navegantes; f) instalação de rampas e vias adequadas

Diversidade, dia 9/11/2018, com carga horária de 1,5 hora e

para acesso e circulação, além de sinalização sonora, visual e tátil

participação de 87 pessoas; v) Semana Inclusiva, de 18 a

no edifício onde funciona a Vara do Trabalho de Concórdia; g)

24/9/2017, com o objetivo de conscientizar a comunidade sobre os

adequação de sanitários e instalação de sinalização sonora, visual e

direitos da pessoa com deficiência; vi) elaboração de vídeos

tátil no edifício onde funciona o Fórum Trabalhista de Lages; h)

informativos sobre os seguintes assuntos relacionados à

reserva de vagas, instalação de rampas e vias adequadas para

acessibilidade: Braile, Libras, piso podotátil e entrevistas com

acesso e circulação, além de piso tátil direcional e de alerta, bem

servidores do TRT12 sobre barreiras interpessoais que já

como de sinalização sonora, visual e tátil no edifício onde funciona o

enfrentaram. Os vídeos foram disponibilizados em setembro de

Fórum Trabalhista de Blumenau; i) reserva de vagas, instalação de

2017. No que tange à capacitação de servidores em Libras, o

piso tátil direcional e de alerta, bem como de sinalização sonora,

TRT12 informa que, mediante convênio com a Fundação

visual e tátil no edifício onde funciona o Fórum Trabalhista de

Catarinense de Educação Especial, oferece anualmente cursos a

Brusque; j) adequação de sanitários, instalação de rampas e vias

magistrados e servidores, sendo parte das atividades na

adequadas para acesso e circulação, além de sinalização sonora,

modalidade EaD e parte na modalidade presencial. Segundo

visual e tátil no edifício onde funciona a Vara do Trabalho de

informações do Tribunal, 6 servidores concluíram o curso de

Araranguá. Em atenção ao previsto na Resolução n.º 230/2016 do

capacitação em Libras – Intermediário, realizado no período de

CNJ, foi instituído no TRT12 Comitê Permanente de Acessibilidade
e Inclusão, por meio das Portarias PRESI de n.º s 145/2016 e

27/6/2017 a 25/9/2017. De 27/3/2018 a 22/5/2018, foi realizado o

243/2019. Informa o Tribunal que inclui o tema da acessibilidade

5/11/2019, o TRT12 ofereceu o curso básico de capacitação em

nos Planos de Logística Sustentável desde 2016, com previsão de

Libras, com a participação de 30 servidores. Informa o Tribunal que

“ações de incentivo à participação de magistrados e servidores em

há atualmente 91 servidores capacitados em Libras. 15.

ações de inclusão de pessoas com deficiência”. Informa, ainda, que

QUESTIONÁRIOS ADOTADOS PELA CORREGEDORIA

o Comitê realizou reuniões em 31/3/2017, 26/9/2017, 24/11/2017,

NACIONAL DE JUSTIÇA (fonte: TRT12): Conforme Termo de

20/4/2018, 4/7/2018, 15/3/2019, 3/5/2019 e 7/6/2019. No tocante ao

Cooperação n.º 002/2018, de 12/9/2018, as inspeções e correições

emprego de recursos tecnológicos para acessibilidade de conteúdo

realizadas por esta Corregedoria-Geral passaram a ser tidas como

no Portal do TRT12 na internet, informou o Tribunal que foram

ações oficiais da Corregedoria Nacional de Justiça. Em atenção à

realizadas adaptações e implementados diversos recursos no sítio

decisão proferida pelo Excelentíssimo Corregedor Nacional de

eletrônico, a fim de que fossem observados os parâmetros do

Justiça nos autos do Pedido de Providências n.º 009941-

eMAG, a exemplo da disponibilização da ferramenta V-Libras. Além

71.2018.2.00.0000, foram encaminhados ao TRT12 os

disso, foi disponibilizada a Guia Transparência Ativa, com

questionários adotados pela Corregedoria Nacional de Justiça. Os

informações para melhoria da acessibilidade nas informações

referidos questionários foram devidamente respondidos pelas

curso avançado, concluído por 1 servidor. E, de 27/8/2019 a
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respectivas unidades e se encontram anexados à presente ata

sua norma interna à resolução do CNJ, bem como ao que

correicional.

deliberado nos autos do CSJT-AN-4903-92.2019.5.90.0000, em
sessão realizada no dia 25 de outubro de 2019. Especificamente

II – CONCLUSÕES:

quanto à gestão participativa e democrática na elaboração das
metas nacionais do Poder Judiciário, verificou-se que, embora o

1. ESTRUTURA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA

Tribunal envolva magistrados, advogados, servidores e os

12ª REGIÃO. Durante o período da Correição Ordinária, apurou-se,

jurisdicionados na gestão das metas, ainda não implementou o

a partir dos critérios de lotação previstos na Resolução n.º 63/2010

Comitê de Gestão Participativa, nos moldes da Resolução n.º

do CSJT, a existência de deficit aproximado de 26,3% a 31,1% de

221/2016 do CNJ. Cumpre ressaltar, nesse sentido, que o artigo 3º,

servidores no Tribunal, considerando os parâmetros mínimos e

§ 1º, dessa resolução é explícito quanto à necessidade de

máximos previstos em tal resolução. Assim, seriam necessários

instituição de uma governança de rede, a qual pressupõe, por sua

entre 526 e 665 servidores para atingir a composição ideal do

vez, a atuação coordenada de “comitês e subcomitês, comissões,

quadro de servidores do Tribunal, de 2.002 a 2.141 servidores. Em

conselhos consultivos e outras estruturas similares compostas por

relação à ordem dos processos no Tribunal, contatou-se que, em

integrantes de diferentes órgãos do Poder Judiciário”. Daí a

algumas Turmas, os votos dos Desembargadores são

relevância de se instituir, no âmbito do TRT12, o Comitê de Gestão

disponibilizados aos advogados antes do início da sessão,

Participativa, a fim de aprimorar e estender as atividades já

independentemente do pregão do processo – conduta que se revela

desenvolvidas pela Secretaria de Gestão Estratégica. 2. SISTEMA

contrária ao disposto no artigo 28 no Código de Ética da

DE GERENCIAMENTO DE INFORMAÇÕES ADMINISTRATIVAS

Magistratura Nacional. Apurou-se, ainda, que o Regimento Interno

E JUDICIÁRIAS DA JUSTIÇA DO TRABALHO – E-GESTÃO. Em

do TRT12, em seu artigo 105, § 1º, assegura ao advogado o direito

relação ao Sistema e-Gestão, verificou-se que todas as remessas

à sustentação oral, desde que o requeira, entre a data da

de janeiro de 2017 a julho de 2019 foram aprovadas nos primeiro e

publicação da pauta de julgamento até as 18 horas do dia anterior à

segundo graus, não existindo inconsistências nos processos físicos

sessão de julgamento. Ocorre que o Código de Processo Civil

registradas no sistema de validação dos dados. Portanto, em

apenas estabelece, no artigo 973, prazo para que a parte requeira

relação ao referido período, o Tribunal Regional encontra-se

preferência no julgamento do feito, assegurando ao advogado, no

adaptado ao Manual de Regras de Validação Temporal e Não

entanto, direito a realizar sustentação oral, independentemente de

Temporal do e-Gestão – versão 4.5 e ao Manual de Orientações

inscrição prévia. Tal entendimento encontra-se uníssono à

Unificado do e-Gestão – versão 1.2. Constatou-se, ainda, de acordo

jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho que, por seu

com as atas disponibilizadas, que o Comitê Gestor Regional do

Tribunal Pleno e pela Subseção I Especializada em Dissídios

Sistema e-Gestão não tem observado a periodicidade mensal das

Individuais, já declarou a nulidade do processo em que não restou

reuniões prevista no artigo 135, § 2º, da Consolidação dos

assegurado ao advogado o direito à sustentação oral, diante da

Provimentos da Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho –

ausência de sua prévia inscrição para a sustentação oral (TST-

providência necessária a fim de que sejam examinadas e corrigidas

ROAR-630314-25.2000.5.09.5555, Tribunal Pleno, Relator Ministro

as inconsistências nos dados remetidos ao TST. Corrobora referida

Gelson de Azevedo, publicado no DJU de 19/10/2001 e TST-Ag-ED

necessidade o exame dos erros constantes do relatório de

-E-ED-RR-131000-35.2005.5.03.0004, SBDI-I, Redator Ministro

processos suspeitos de inconsistências extraído do Sistema e-

João Oreste Dalazen, publicado no DEJT de 1º/7/2013). Assim, faz-

Gestão. Com efeito, conquanto não tenham sido identificados

se necessário que o Tribunal adeque seu regimento interno às

processos apresentando erros em primeira instância, foram

disposições do CPC. Em relação ao cadastro de peritos, previsto no

identificados 2.797 processos pendentes de julgamento com

artigo 156, § 1º, do CPC, constatou-se que os parâmetros adotados

inconsistências em segunda instância. Conforme informações

pelo Tribunal não obedecem às diretrizes fixadas pelo CNJ na

apresentadas pelo TRT12, parte dessas inconsistências decorreu

Resolução n.º 233/2016, mormente em relação à vedação de

de situações em que as regras de negócio do Sistema e-Gestão

nomeação de peritos ou órgãos técnicos não cadastrados, prevista

então vigentes permitiam a concomitância de itens ou em que

no artigo 6º da referida norma, bem como quanto à necessidade de

houve ausência de detecção de determinados dados pela versão

observância de critério equitativo no caso de nomeação direta pelo

anterior do Extrator de Dados do PJe – fato alheio à atuação do

magistrado, nos termos do disposto no artigo 9º, § 2º, da indigitada

Tribunal. Foram verificados, contudo, casos em que houve

resolução. Nesse sentido, faz-se necessário que o Tribunal adeque

lançamento equivocado de movimentos – o que será
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oportunamente sanado. Averiguou-se, ainda, que as Varas do

cumprimento das metas denominadas de “gestão e governança”,

Trabalho da 12ª Região contam com 97,1% dos processos

bem assim das metas judiciárias, atribuindo como satisfatório o

pendentes de solução na fase de conhecimento distribuídos nos

desempenho dos Tribunais Regionais que atinjam e mantenham

anos de 2017 a 2019. Foram identificados 45 processos pendentes

pontuação entre 62 – que corresponde ao percentual mínimo de

de julgamento na fase de conhecimento distribuídos há mais de 5

80% de efetividade – e 78 até 2020. Para a aferição do Índice de

anos, sendo que o mais antigo foi distribuído no ano de 2003.

Alcance das Metas (IAM), considerou-se o somatório e o peso de

Conforme constatado em pesquisa realizada no e-Gestão em 29 de

cada uma das metas estabelecidas no Plano Estratégico. O TRT12

outubro de 2019, 12,9% dos processos em curso no TRT12

atingiu 69 pontos na aferição do Índice de Alcance de Metas, o que

tramitavam no Sistema Legado, enquanto 87,1% estavam no

corresponde ao percentual de 88,46% de efetividade. 4.

Sistema PJe – índice próximo à média nacional, de 86% dos

MOVIMENTAÇÃO PROCESSUAL. 4.1. PRIMEIRO GRAU. 4.1.1.

processos tramitando no Sistema PJe. Verificou-se, outrossim, que

FASE DE CONHECIMENTO. a) Recebidos, Solucionados e

há integral observância ao Provimento n.º 4/2018 da Corregedoria-

Resíduo: No ano de 2017, a taxa de produtividade nas Varas do

Geral da Justiça do Trabalho, visto que são divulgados, no sítio do

Trabalho da 12ª Região foi de 101,8%, resultado pouco abaixo da

TRT12 na internet, os processos aptos a julgamento em primeiro e

média dos Tribunais de médio porte, de 102,9%, no período. Em

segundo graus. Destaque-se, ainda, que, consoante informações

2018, em que pese a diminuição de 3,2% no número de processos

extraídas do IGEST, das 60 Varas do Trabalho da 12ª Região, 25

solucionados, as Varas do Trabalho alcançaram uma taxa de

figuraram entre as 25% que obtiveram os melhores desempenhos

produtividade de 139,5%, decorrente em grande medida da redução

do País no período compreendido entre outubro de 2018 e

do número de processos recebidos no período, passando a superar

setembro de 2019 e 5 figuraram entre as 25% que obtiveram os

a média dos Tribunais de médio porte, de 138,4% no período. O

piores desempenhos do País no mesmo período. 3. METAS DA

aumento da produtividade em 2018 ocasionou uma importante

JUSTIÇA DO TRABALHO PARA O ANO DE 2018. PLANO

diminuição de 34,8% do resíduo processual no primeiro grau de

ESTRATÉGICO DA JUSTIÇA DO TRABALHO 2015-2020. (fonte:

jurisdição, em que constavam 43.491 processos em dezembro de

SIGEST). 3.1. METAS JUDICIÁRIAS CUMPRIDAS. Conforme

2018. Diante dos dados preliminares de janeiro a julho de 2019, não

disposto na parte descritiva da presente Ata de Correição, o TRT12

obstante a redução da taxa de produtividade para 129,3%, os

cumpriu as seguintes metas estratégicas: a) Meta 4 (TMDP2):

resultados do TRT12 mantiveram-se em patamar superior à média

reduzir o tempo médio de duração do processo na 2ª instância em

dos Tribunais de médio porte, de 122,2% no período. Destaque-se

relação ao ano-base 2016; b) Meta 6 (IPJ): julgar pelo menos 92%

que a produtividade no referido patamar confirma a tendência de

da quantidade dos processos de conhecimento distribuídos no

diminuição do resíduo processual no primeiro grau de jurisdição,

período; c) Meta 7 (IPA): identificar e julgar, até 31/12/2018, pelo

atualmente com 31.043 processos pendentes de solução. b) Prazo

menos 90% dos processos distribuídos até 31/12/2016, nos 1º e 2º

Médio: Quanto ao prazo médio no primeiro grau de jurisdição, as

graus; d) Meta 8 (IACJ – 1º GRAU): identificar e julgar, até

Varas do Trabalho da 12ª Região apresentaram tempo de

31/12/2018, 98% das ações coletivas distribuídas até 31/12/2015 no

tramitação processual mais elastecido em comparação com as

primeiro grau; e) Meta 8 (IACJ – 2º GRAU): identificar e julgar, até

médias dos Tribunais de mesmo porte. Em 2018, o prazo médio do

31/12/2018, 98% das ações coletivas distribuídas até 31/12/2016 no

ajuizamento da ação até a prolação da sentença foi de 272,1 dias,

segundo grau; f) Meta 9 (ICONc): aumentar o índice de conciliação

resultado 13,8% maior em relação ao ano anterior, mantendo-se

na fase de conhecimento, em relação ao percentual do biênio

acima da média dos Tribunais de médio porte, de 254,7 dias no

2013/2014, em 6 pontos percentuais, até 2020; g) Meta 10 (IRA):

período. Os dados preliminares de janeiro a julho de 2019 não

identificar e reduzir em 2% o acervo dos dez maiores litigantes em

alteram mencionada conclusão, na medida em que mantido o prazo

relação ao ano anterior; e h) Meta 11 (IE): baixar pelo menos 92%

médio equivalente ao ano anterior nas Varas do Trabalho da 12ª

da quantidade de execuções iniciadas no ano-base. 3.2. META

Região. No tocante às etapas processuais, destaca-se a tendência

JUDICIÁRIA NÃO CUMPRIDA. Consoante registrado na parte

de elastecimento observada quanto ao tempo médio transcorrido da

descritiva da presente Ata de Correição, o TRT12 não cumpriu a

realização da 1ª audiência ao encerramento da instrução - objeto de

Meta 5 (TMDP1c): reduzir o tempo médio de duração do processo

recomendação na Correição Ordinária anterior -, em relação ao qual

na 1ª instância em relação ao ano-base 2016. 3.3. ÍNDICE DE

se constatou o dilatado prazo médio de 213,7 dias em 2019 – 2º

ALCANCE DAS METAS (IAM) - META 13. O Plano Estratégico da

maior prazo médio entre Tribunais de médio porte, a evidenciar a

Justiça do Trabalho dos anos 2015-2020 avalia, ainda, o grau de

necessidade de especial atenção em relação à fase de instrução
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processual nas Varas do Trabalho da 12ª Região. 4.1.2. FASE DE

no âmbito da 12ª Região subiu para 10% - aumento de 3,2% em

LIQUIDAÇÃO: a) Liquidações Iniciadas, Encerradas e Resíduo:

relação ao ano anterior. Constatou-se, contudo, que o TRT12 não

Em 2018, foram iniciadas 24.866 liquidações – correspondendo ao

conta com setor destinado à liquidação de acórdãos por meio dos

aumento de 1,7% em relação ao ano de 2017 – e encerradas

quais se determine reforma em sentenças líquidas. Importante

19.717 liquidações – totalizando a diminuição de 3,9% em relação

destacar que a majoração no percentual de sentenças líquidas

ao ano anterior. A taxa de produtividade na fase de liquidação em

proferidas, além de impactar nos índices da fase de liquidação, visto

2018 foi de 79,3%, inferior à taxa de produtividade registrada no ano

que há eliminação da referida fase processual, reduz o prazo médio

de 2017, de 83,9%. Encontravam-se pendentes no TRT12, em 31

total dos processos e viabiliza aumento na produtividade dos

de dezembro de 2018, 2.638 liquidações, configurando uma

magistrados. Resulta necessário, assim, que o TRT12 envide

diminuição de 42,7% no resíduo de liquidações pendentes em

esforços no sentido de incentivar os magistrados na prolação de

relação ao ano de 2017 – 11º maior resíduo de liquidações entre

sentenças e acórdãos líquidos - inclusive mediante uso do PJe-Calc

todos os TRTs do País. Segundo dados preliminares relativos ao

-, bem como de promover, na medida do possível, o fornecimento

período de janeiro a julho de 2019, houve uma nova diminuição do

dos meios e ferramentas necessários ao incremento da

resíduo, passando para 2.258 liquidações pendentes, não obstante

produtividade dos magistrados nos processos em fase de

tenha o TRT12 apresentado uma produtividade de 93% no referido

liquidação. 4.1.3. FASE DE EXECUÇÃO: a) Execuções Iniciadas,

período. Constatou-se, daí, inconsistência nos dados extraídos do

Encerradas e Resíduo: Em 2018, foram iniciadas 27.964

sistema e-Gestão. Segundo informado pelo TRT12, tal

execuções – importando uma diminuição de 10,3% em relação ao

inconsistência resulta do lançamento de movimentos em

ano anterior – e encerradas 27.428 – configurando um aumento de

desconformidade com o Manual do Sistema e-Gestão pelas Varas

7,8% em comparação a 2017. A taxa de produtividade na fase de

do Trabalho, visto que identificada a finalização de processos na

execução em 2018 ficou em 98,1%, acima da verificada em 2017,

fase de liquidação sem a necessária decisão que encerra a referida

de 81,7%. Considerando-se as execuções em arquivo provisório, o

fase processual. Importante destacar que a inconsistência

resíduo diminuiu 0,2% em relação a 2017, restando pendentes, em

detectada impacta diretamente na fidedignidade dos dados

31 de dezembro de 2018, 72.169 execuções – o 3º menor resíduo

estatísticos e no índice de produtividade dos magistrados na

de execuções entre os TRTs de mesmo porte, mas o 11º maior do

liquidação, revelando-se necessária a atuação efetiva do Grupo

País. Consoante dados preliminares extraídos do Sistema e-Gestão

Gestor Regional do Sistema e-Gestão, além da fiscalização, pela

para o período de janeiro a julho de 2019, foram iniciadas 18.233 e

Corregedoria Regional, da adequada observância aos fluxos de

encerradas 17.306 execuções. A produtividade da execução baixou

movimentação processual. b) Prazo Médio das Liquidações: O

para 94,9%, com a diminuição do resíduo para 69.943 execuções

prazo médio do início da fase de liquidação até o seu encerramento

pendentes. A partir dos dados extraídos do sistema e-Gestão,

no TRT12, em 2018, foi de 119,2 dias, acarretando o aumento de

observou-se que, não obstante tenha a taxa de produtividade ficado

27,9 dias em relação a 2017 e posicionando o TRT12 como o

abaixo de 100% em 2018 e no período de janeiro a julho de 2019, o

Tribunal com o 3º menor prazo médio de liquidações entre os TRTs

número de execuções pendentes no TRT12 diminuiu – o que

de mesmo porte e o 6º menor do País. Em 2018, o prazo médio da

configura inegável inconsistência. Constatou-se, ainda, que há

fase de liquidação nos Tribunais de médio porte foi de 160,8 dias e

discrepância entre o relatório de execuções encerradas (27.428) em

nos Tribunais do País de 180,8 dias. Conforme dados preliminares

2018 e o relatório de execuções finalizadas (28.761) – o que

relativos ao período de janeiro a julho de 2019, o prazo médio das

justifica a diminuição no saldo de execuções pendentes em 2018.

liquidações no TRT12 subiu para 146 dias – 26,8 dias a mais do

Conforme apurado, tal discrepância resultou, em regra, do

que em 2018. c) Sentenças Líquidas Proferidas: Considerando-se

lançamento do movimento de baixa no Sistema PJe sem o prévio

as decisões de procedência total e as de procedência parcial, foram

encerramento das execuções ou do encerramento de execuções

proferidas, em 2018, 30.495 sentenças pelas Varas do Trabalho da

sem a prévia prolação de sentença de extinção da execução - pré-

12ª Região, sendo 6,8% de sentenças líquidas – percentual superior

requisito para a correta captura no item 90.093 (Execuções

ao verificado em 2017, de 4,3%, e 10º menor percentual de

Encerradas) do Sistema e-Gestão. Tem-se que a extinção da

sentenças líquidas do País. Em 2018, a média dos TRTs de médio

execução só produz efeitos por sentença, conforme disposto no

porte foi de 20,8% de sentenças líquidas e, do País, de 14,9%.

artigo 2º do Ato n.º 17/2011 da Corregedoria-Geral da Justiça do

Verificou-se, dos dados preliminares relativos ao período de janeiro

Trabalho, no sentido de que “o arquivamento definitivo do processo

a julho de 2019, que o percentual de sentenças líquidas proferidas

de execução, no âmbito do Judiciário do Trabalho, decorre da
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declaração, por sentença, da extinção da execução”. Revela-se

comparativamente a 2017 – posicionando o TRT12 como o Tribunal

necessário, portanto, que a Corregedoria Regional fiscalize a efetiva

com o 2º menor prazo médio de execuções entre os TRTs de

observância do adequado fluxo de extinção da execução. Registre-

mesmo porte e o 5º menor do País. No período, o prazo médio nos

se, ademais, que a inobservância ao correto fluxo de extinção da

TRTs de mesmo porte foi de 1.130,5 dias e no País de 1.288,2 dias.

execução no Sistema PJe impacta igualmente no índice de

Verifica-se, dos dados preliminares relativos ao período de janeiro a

produtividade dos magistrados na fase de execução. Apurou-se,

julho de 2019, que o prazo médio das execuções no âmbito do

ainda, por meio do Sistema e-Gestão, que das 27.428 execuções

TRT12 permanece em alta, correspondendo a 1.373,4 dias –

encerradas em 2018, 14.312 (52,2%) foram classificadas como

aumento de 524,2 dias em relação a 2018. Destaque-se que o

“outras extinções”, diversas das extinções por pagamento ou por

TRT12 apontou possíveis inconsistências nos dados relativos ao

acordo. Segundo levantamento por amostragem realizado pelo

prazo médio das execuções, indicando que resultados mais

TRT12, dentre as execuções encerradas como “outras extinções”,

precisos serão obtidos com a implantação da versão 2.5 do Extrator

foram constatadas as seguintes situações: i) extinções em que não

de Dados do PJe e o consequente reprocessamento das remessas

houve o correto registro de pagamento ou de homologação de

relativas ao ano de 2019, a ser efetuado até 1º de março de 2020. A

acordo no Sistema PJe – o que demonstra a necessidade de

Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho registra a informação

concentração de esforços na qualificação dos servidores que

apesentada pelo Tribunal Regional, salientando, porém, que os

realizam o lançamento dos movimentos processuais nas Varas do

dados até o momento disponíveis no Sistema e-Gestão são

Trabalho da 12ª Região; ii) prolação de sentenças que fizeram

adotados como base para a atividade correicional, sendo de

incidir a prescrição intercorrente – o que denota a imperativa

responsabilidade dos Tribunais Regionais do Trabalho a

atuação da Corregedoria Regional no sentido de alertar os

fidedignidade das informações estatísticas disponibilizadas,

magistrados para os termos do artigo 2º da Instrução Normativa n.º

conforme prevê o artigo 133 da Consolidação dos Provimentos da

41/2018 do TST e da Recomendação n.º 3/2018 da Corregedoria-

CGJT. Assim, tão logo reprocessadas as remessas de 2019 pelo

Geral da Justiça do Trabalho; iii) extinções por expedição de

Tribunal Regional e retificada a alegada inconsistência no prazo

certidão de crédito em favor do exequente – revelando a

médio das execuções, tais dados serão adotados para fins de

necessidade de observância aos termos do artigo 86 da

atuação e divulgação pela Corregedoria-Geral da Justiça do

Consolidação dos Provimentos da Corregedoria-Geral da Justiça do

Trabalho. 4.2. SEGUNDO GRAU. a) Recebidos, Solucionados e

Trabalho, que não elenca, entre as hipóteses de extinção da

Resíduo: Em 2017, o TRT12 alcançou uma taxa de produtividade

execução, a expedição de certidão de crédito, inclusive nos casos

de 98,3%, acima da média dos Tribunais de médio porte, de 92,9%,

de massa falida e empresas em recuperação judicial; e iv) extinções

no período. No ano de 2018, diante do aumento de 11,9% no

decorrentes de reunião de execuções, prosseguindo-se a

número de processos recebidos e de 6,2% no número de processos

tramitação apenas do processo piloto, com a extinção dos demais

solucionados, a taxa de produtividade diminuiu para 95,9% -

feitos – procedimento que, além de não constar nas causas de

resultado que, conquanto menor em relação ao ano anterior, ainda

extinção da execução a que alude o referido artigo 86 da

se apresenta em patamar superior à média dos Tribunais de mesmo

Consolidação dos Provimentos da Corregedoria-Geral da Justiça do

porte. Importante registrar que em 2018 cada Desembargador

Trabalho, desatende ao disposto no Provimento n.º 1/2018 da

recebeu, em média, 2.513 processos, enquanto a média dos

Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho, no qual há previsão de

Tribunais de mesmo porte foi de 2.155 processos recebidos por

suspensão das execuções nas unidades de origem após a reunião

magistrado; e julgou, em média, 2.410 processos, enquanto a média

dos feitos para tramitação em processo piloto. Por fim, em razão do

dos Tribunais de mesmo porte foi de 1.932 processos julgados por

elevado resíduo de execuções pendentes no âmbito do TRT12,

magistrado. Quando observados os dados preliminares de janeiro a

revela-se necessário o aprimoramento no uso de ferramentas de

julho de 2019, constata-se a queda da produtividade, para 94,7%,

pesquisa patrimonial e a racionalização de procedimentos que

decorrente em grande medida do crescente número de processos

objetivem a efetividade da execução, conforme exposto em tópico

recebidos no período. Oportuno destacar que a manutenção do

próprio da presente ata. b) Prazo Médio das Execuções: O prazo

número de processos solucionados aquém do número de processos

médio do início da fase de execução até o seu encerramento no

recebidos acarreta o consistente aumento do resíduo processual no

TRT12, no ano de 2018, foi de 851,5 dias para os entes privados e

segundo grau de jurisdição, em que constam 10.113 processos

807,7 dias para os entes públicos, correspondendo a uma média de

pendentes de solução – 4º maior resíduo entre Tribunais de mesmo

849,2 dias. Referida média representou um acréscimo de 436,7 dias

porte em 2019. b) Prazo Médio: No tocante ao prazo médio de
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tramitação processual no segundo grau de jurisdição, em que pese

acima da média nacional. Nesse contexto, o significativo índice de

o elastecimento do interstício entre a autuação e a baixa dos

conciliação alcançado pelo Tribunal nos últimos anos e as recentes

recursos, de 178,6 dias em 2017 para 217,9 dias em 2018, os

medidas adotadas, tais como criação de novos CEJUSCs e

resultados do TRT12 mantiveram-se abaixo da média dos Tribunais

capacitação dos servidores a eles vinculados, bem como o

de mesmo porte, de 284,3 dias no período, correspondendo ao 3º

engajamento nas semanas de conciliação promovidas pelo CNJ e

menor prazo médio entre os Tribunais de mesmo porte. Os dados

pelo CSJT, com o objetivo de buscar a solução dos conflitos por

preliminares de janeiro a julho de 2019 não alteram referida

meio de métodos consensuais, demonstram o efetivo compromisso

conclusão, na medida em que, apesar do aumento do prazo médio

do TRT12 em desenvolver a cultura conciliatória e consolidar a

para 222,3 dias, o tempo de tramitação processual ainda se

política judiciária de tratamento adequado das disputas de

mantém abaixo da média dos Tribunais de mesmo porte. Ao se

interesse. No que tange à composição do NUPEMEC, nos termos

examinar o motivo para o elastecimento no prazo médio total do

do artigo 1º, cabeça, da Portaria PRESI n.º 283/2016, o órgão deve

segundo grau de jurisdição, em levantamento preliminar realizado

ser integrado por magistrados e servidores ativos. No entanto,

durante o período correicional para verificação das ocorrências com

durante a Correição Ordinária, verificou-se que atualmente apenas

maior tempo de tramitação, apurou-se representativo número de

o Juiz Auxiliar da Presidência foi designado para atuar como

processos em que houve inconsistências nas informações lançadas

coordenador do NUPEMEC, sem que se tenha procedido qualquer

no sistema legado “SAP2n” e no sistema “PJe” (em remessas

outra designação de magistrado ou servidor para o compor. Nos

anteriores a 2017), uma vez que não registrada a baixa de

termos do artigo 5º, cabeça, da Resolução n.º 174/2016 do CSJT e

Recursos Ordinários e Agravos de Petição no Tribunal quando

da própria norma interna do TRT12, o NUPEMEC deve apresentar

remetidos os processos à Corte superior em grau recursal, mas tão

composição plural, visto tratar-se de órgão incumbido de planejar e

somente quando do retorno do processo ao Tribunal – fato que

aperfeiçoar a Política conciliatória adotada pelo Tribunal,

repercutiu no elastecimento do prazo médio no segundo grau.

demandando a participação representativa dos setores que, de

Questionado acerca das medidas implementadas para a solução da

alguma forma, estejam envolvidos na construção e implementação

aludida inconsistência de dados, esclareceu o TRT12 que a partir

dos métodos consensuais para a solução das disputas. Detectou-

do ano de 2017 foram promovidas ações de orientação aos

se, ainda, que a coordenação do CEJUSC de segundo grau de

usuários quanto ao correto lançamento de dados nos referidos

jurisdição é exercida pelo Juiz Auxiliar da Presidência. Ademais, nos

sistemas, com vistas à fidedignidade dos dados das remessas mais

termos do artigo 3º, cabeça, da Portaria SEAP n.º 28/2018, os

recentes. A respeito das etapas processuais, oportuno registrar os

coordenadores dos CEJUSCs de primeiro grau de jurisdição são

bons resultados do TRT12 quanto ao período transcorrido entre a

escolhidos pelos Juízes do respectivo Foro, que devem definir a

distribuição dos autos e a restituição com visto do Relator, de 46,1

forma de escolha e a possibilidade de recondução. Denota-se,

dias em 2019 - resultado significativamente menor do que a média

assim, a ausência de critérios objetivos para a escolha dos

observada nos Tribunais de mesmo porte, correspondente ao

coordenadores dos CEJUSCs e de seus supervisores. Nesse

menor prazo médio do País. 4.3. PRAZO TOTAL DE DURAÇÃO

contexto, faz-se necessária a definição de tais critérios, nos termos

DO PROCESSO. O prazo médio total de duração do processo, do

do artigo 7º, cabeça, da Resolução n.º 174/2016 do CSJT,

ajuizamento da ação até o arquivamento definitivo, aumentou de

assegurando-se a transparência do processo de escolha e

590,1 dias em 2017 para 711,9 dias em 2018, mantendo-se,

permitindo aos magistrados postulantes ao cargo o conhecimento

contudo, abaixo da média dos Tribunais de médio porte, de 923 dias

dos requisitos a serem preenchidos. Já no que se refere à forma de

no período. Diante dos dados preliminares de janeiro a julho de

submissão dos processos aos CEJUSCs, observou-se que, em

2019, observa-se o prazo médio total de 785,7 dias - resultado que,

regra, os feitos são encaminhados com o devido registro da

apesar da tendência de elastecimento, ainda se mantém abaixo da

remessa nos autos. No entanto, apurou-se que, excepcionalmente,

média dos Tribunais de mesmo porte. 5. CONCILIAÇÃO. O TRT12

o encaminhamento realizado por algumas unidades jurisdicionais se

apresentou taxa média de conciliação líquida acima da média dos

dá sem qualquer registro, deixando à margem dos autos a

Tribunais de médio porte e do País nos anos de 2017, 2018 e 2019

comprovação dos trâmites da rotina empregada, bem como a

- até o mês de julho. O percentual foi de 52,4% em 2017, 48,5% em

consignação da anuência da unidade jurisdicional a que se encontra

2018 e 42,3% no período de janeiro a julho de 2019. No ano de

vinculado o feito. Assim, o registro nos autos, por certidão ou

2017, das 60 VTs do TRT12, 35 apresentaram índice superior ao

despacho, é medida necessária a atestar a observância do devido

nacional. Em 2018 e 2019 - até o mês de julho -, 38 VTs estiveram

processo legal, além de acarretar maior transparência e segurança

2849/2019
Data da Disponibilização: Segunda-feira, 11 de Novembro de 2019

Tribunal Superior do Trabalho

51

jurídica. Ademais, constatou-se que alguns CEJUSCs utilizam

das pesquisas se revela adequado. Conforme noticiado, houve

recursos tecnológicos para realizar as tratativas tendentes à

elaboração de manual sobre as técnicas de uso dos sistemas de

celebração do acordo, inclusive com a possibilidade de que seja

pesquisa, devidamente disponibilizado na página da intranet do

efetivamente homologado por esse meio. Conquanto não se possa

Tribunal Regional, além de disponibilização de informações acerca

desprezar a quantidade de meios tecnológicos disponíveis para

dos devedores com pesquisas patrimoniais já realizadas ou em

contactar as partes, não se pode relegar a formalidade ínsita aos

curso. Foi informado, ainda, que há, atualmente, 34 pesquisas em

atos processuais, indispensável à segurança e estabilidade das

curso e 57 processos aguardando disponibilidade para início das

relações jurídicas, particularmente o ato que põe termo ao litígio.

atividades. Faz-se necessária, portanto, a realização de estudo a

Assim, o termo de conciliação lavrado na ausência de qualquer das

fim de identificar possíveis melhorias no Núcleo de Pesquisa

partes e de seus advogados, e homologado sem a assinatura de

Patrimonial, notadamente no que se refere ao número e à

pelo menos um deles, pode ensejar futuros questionamentos,

qualificação de servidores, à promoção de cursos, ministrados com

comprometendo o intuito de resolver o litígio de forma célere e

a colaboração da EJUD 12, voltados ao conhecimento e

definitiva. Oportuno, ainda, que se busque definir procedimento com

aprimoramento do uso seguro das ferramentas de pesquisa, à

a finalidade de que a manifestação de vontade da parte não

celebração de novos convênios voltados à pesquisa patrimonial e à

presente fisicamente à audiência ocorra diretamente no sistema

racionalização de procedimentos que objetivem a efetividade da

PJe. Por derradeiro, apurou-se que no âmbito do TRT12 não há

execução, estimulando a disseminação do conhecimento para os

óbice para que sejam designadas audiências no CEJUSC que

magistrados e servidores lotados nas Varas do Trabalho. Tais

envolvam reclamações trabalhistas propostas mediante uso do jus

medidas são imprescindíveis na busca da otimização das

postulandi. Nessas hipóteses, as audiências são realizadas

execuções na seara da 12ª Região, importando, em médio prazo,

efetivamente sem a presença de advogado do autor. Frise-se, por

em impacto nos índices de execuções encerradas, resíduo de

oportuno, que o instituto do jus postulandi, previsto no artigo 791 da

execuções e prazo médio das execuções. Destaque-se, como

Consolidação das Leis do Trabalho e calcado no princípio do livre

modelo passível de replicação na 12ª Região, a exitosa experiência

acesso à Justiça, insculpido no artigo 5º, XXXV, da Constituição da

observada durante a Correição Ordinária realizada no TRT da 15ª

República, visa assegurar à parte que não tenha condições de arcar

Região, por meio da qual os Oficiais de Justiça foram habilitados a

com as despesas decorrentes da contratação de advogado o pleno

utilizar as ferramentas de pesquisa patrimonial em apoio às Varas

acesso à Justiça do Trabalho - ainda que, em princípio, esteja

do Trabalho. Digno de destaque o projeto desenvolvido pelo Núcleo

desamparada de defesa técnica. Cumpre registrar, no entanto, que,

de Pesquisa Patrimonial, intitulado “Pesquisa Patrimonial

nos termos do artigo 6º, § 1º, da Resolução n.º 174/2016 do CSJT,

Simplificada”, destinado a realização, em conjunto com o Setor de

nas audiências realizadas no âmbito do CEJUSC a presença do

Execuções – SECAJ, de consulta e busca de informações por meio

advogado do reclamante é indispensável, fato que obstaculiza a

de ferramentas básicas - BACENJUD, CAGED, CCS,

realização de audiências que envolvam reclamações trabalhistas

INFOJUD–DOI, JUCESC e RENAJUD –, a fim de reduzir o

ajuizadas com uso do jus postulandi nos Centros de conciliação. 6.

montante de execuções em arquivo provisório na Região. Após a

EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. A partir de informações colhidas

pesquisa básica no Setor de Execuções, o Núcleo de Pesquisa

no curso da Correição Ordinária, constatou-se que a Portaria SEAP

Patrimonial procede ao exame técnico dos resultados e encaminha

n.º 210/2019 do TRT12, por meio da qual se regulamentou a

o processo para pesquisa avançada em caso de indícios de

atuação do Núcleo de Pesquisa Patrimonial, encontra-se

ocultação patrimonial, ao Juízo de origem para liberação de

integralmente em conformidade com a Resolução n.º 138/2014 do

eventuais valores bloqueados ou ao Juízo de origem para inclusão

CSJT. Segundo noticiado, a referida unidade é coordenada por Juiz

da execução nos convênios SERASAJUD e PROTESTOJUD no

do Trabalho, que acumula suas atividades com a jurisdição em Vara

caso de pesquisa negativa. No que tange à reunião de execuções,

do Trabalho – cumulação devidamente autorizada pelo Tribunal

constatou-se que, conquanto adotada a prática no âmbito do

Pleno por meio da Resolução Administrativa n.º 10/2017 do TRT12,

TRT12, não há normatização interna acerca da padronização dos

restando atendido o disposto no artigo 9º, § 2º, da Resolução n.º

procedimentos para instauração de Plano Especial de Pagamento

138/2014 do CSJT. Integram, ainda, o Núcleo de Pesquisa

Trabalhista – PEPT e de Regime Especial de Execução Forçada –

Patrimonial, 3 servidores que atuam com dedicação exclusiva às

REEF. Num tal contexto, revela-se necessária a expedição de ato

pesquisas e 1 servidor que acumula suas funções com outras

normativo regulamentando integralmente a padronização dos

atividades. Verificou-se que o espaço físico destinado à realização

referidos procedimentos, em conformidade com o Provimento n.º
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1/2018 da CGJT. Tais medidas são imprescindíveis na busca da

médio - circunstância que justifica as distorções nos resultados

otimização das execuções na seara da 12ª Região, importando, em

extraídos do sistema e-Gestão. Quanto ao exame qualitativo do

médio prazo, em impacto nos índices de execuções encerradas,

juízo de admissibilidade de Recursos de Revista, tem-se que, dos

resíduo de execuções e prazo médio das execuções. 7.

11.179 recursos despachados em 2018 pelo TRT12, 1.811 foram

RESPONSABILIDADE INSTITUCIONAL. No tocante à

admitidos, ainda que parcialmente - o que corresponde a uma taxa

admissibilidade de Recursos de Revista, apurou-se que em 2018,

de admissibilidade de 16,2%, bem superior à média nacional, de

quando recebidos 12.024 e despachados 11.179 recursos, havia no

9,5%. Ademais, a taxa de provimento dos Recursos de Revista pelo

TRT12 um resíduo de 2.094 Recursos de Revista pendentes de

TST em 2018 foi de 50,4%, inferior à média nacional, de 65,7%. A

admissibilidade. De janeiro a outubro de 2019, o número de

constatação da elevada taxa de admissibilidade de Recursos de

Recursos de Revista despachados passou a superar o número de

Revista, associada à reduzida taxa de reforma de Recursos de

recursos recebidos, motivo pelo qual o resíduo diminuiu para 1.729

Revista pelo TST, sugere a necessidade de revisão dos critérios

recursos – resultado inferior à média observada em Tribunais de

adotados no juízo de admissibilidade recursal, no sentido de se

médio porte, de 3.483 recursos pendentes de admissibilidade no

restringir o trânsito de Recursos de Revista que não evidenciem

período. Durante o período da presente Correição Ordinária, ao se

condições de conhecimento pela Corte superior. Referida

detalhar o resíduo de Recursos de Revista no Tribunal, apurou-se,

constatação é corroborada pela reduzida taxa de reforma dos

mediante consulta processual, que 656 recursos aguardam

Agravos de Instrumento julgados pelo TST, de 5,5%, abaixo da

exaurimento da tramitação processual nas Turmas de julgamento,

média nacional, de 9% no período. Saliente-se que os dados de

180 recursos foram admitidos em parte e há prazo em curso para

2019 não alteram referidas conclusões, na medida em que mantida

eventual interposição de Agravo de Instrumento e 570 recursos

a elevada taxa de admissibilidade recursal no TRT12, bem assim a

referem-se a processos sobrestados, resultando apenas em 323

baixa taxa de reforma de Recursos de Revista e de Agravos de

recursos aptos à decisão de admissibilidade pela Presidência.

Instrumento pelo TST. 8. PRECATÓRIOS E REQUISIÇÕES DE

Quando questionado acerca das medidas administrativas

PEQUENO VALOR. A partir dos dados levantados junto ao TRT12,

relacionadas ao Serviço de Recursos de Revista, unidade vinculada

verificou-se que havia 1.615 precatórios pendentes de pagamento

à Presidência e responsável pela admissibilidade recursal,

em 31 de julho de 2019, sendo 55 precatórios vinculados à União,

esclareceu o Tribunal que o número de servidores lotados no setor

84 ao Estado de Santa Catariana e 1.476 aos entes municipais.

foi reduzido de 17 em 2017 para 14 no ano de 2018 e, em 2019,

Encontram-se vinculados ao regime especial de pagamento de

para 12 servidores. Por outro lado, em razão do substancial

precatórios e apresentam dívidas junto ao Tribunal Regional 42

aumento de Recursos de Revista recebidos, o Tribunal organizou

entes públicos, que possuem 1.329 precatórios a pagar. De outro

regime de força-tarefa para auxílio ao Serviço de Recursos de

lado, 57 entes públicos se mantiveram vinculados ao regime comum

Revista, composto por 4 servidores no período de maio a outubro

e apresentam 286 precatórios pendentes de pagamento. Frise-se

de 2019. Em relação ao prazo médio para a admissibilidade de

que os seguintes entes públicos apresentam as maiores dívidas

Recursos de Revista, constatou-se que os dados extraídos do

junto ao TRT12: 1º) Município de Tubarão; 2º) Município de

sistema e-Gestão – 7 dias em 2018 e 5,3 dias em 2019 -

Araranguá; 3º) Município de Florianópolis; 4º) Empresa Brasileira de

apresentam-se inconsistentes, porquanto substancialmente

Correios e Telégrafos; e 5º) Município de Imbituba. Em relação aos

inferiores à média observada nos Tribunais de mesmo porte e

entes públicos que se encontram vinculados ao regime especial de

incompatíveis com o resíduo havido no período. Ao se apurar o

pagamento dos precatórios, constatou-se que não há Convênio

motivo para tal inconsistência, informou o Tribunal que adota como

entre o TRT12 e o TJSC para rateio dos valores destinados à

rotina de movimentação processual no sistema PJe a remessa dos

quitação de precatórios. Detectou-se, ainda, a possibilidade de

processos das Turmas sem a imediata informação de conclusão

adoção de rotina permanente de controle dos planos de pagamento,

dos autos à Presidência, lançando-a apenas quando encaminhado

dos valores depositados mensalmente pelos entes públicos e dos

o processo ao servidor responsável pela elaboração da minuta da

repasses feitos pelo Tribunal de Justiça ao TRT12, a partir da

decisão de admissibilidade. Dessa forma, uma vez que o prazo

consulta às listagens de ordem cronológica disponibilizadas no sítio

médio para o juízo de admissibilidade de Recursos de Revista é

do TJSC na internet e por meio do processo de controle formado no

contado da conclusão ao magistrado até a efetiva decisão, o lapso

âmbito do TJSC para cada ente devedor, ao qual o TRT12 tem

de tempo em que os recursos aguardam o exame de

acesso, o que lhe permite verificar o cálculo da receita corrente

admissibilidade não é integralmente computado no respectivo prazo

líquida, os depósitos efetuados e a distribuição de valores aos
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respectivos Tribunais. Ademais, apurou-se que não são realizadas

recomendação na Correição Ordinária anterior; b) atos de

reuniões periódicas do Comitê Gestor de Contas Especiais a que

composição do Comitê Gestor das Contas Especiais; c) relação dos

alude o artigo 8º, cabeça, da Resolução n.º 115/2010 do CNJ.

entes públicos inadimplentes; d) plano anual de pagamento; e e)

Conquanto seja incumbência dos Tribunais de Justiça a

valores dos aportes mensais realizados pelos entes devedores, o

administração exclusiva dos recursos encaminhados pelos entes

que dificulta o acompanhamento da regularidade dos repasses

públicos vinculados ao regime especial, conforme expressa

pelos jurisdicionados. Deve-se registrar, por derradeiro, que o

previsão constitucional, mostra-se imprescindível que o TRT12

TRT12 não mantém base de dados estatísticos relacionados às

avalie, em conjunto com o Tribunal de Justiça, a possibilidade de

RPVs estaduais e municipais, alegando inexistir qualquer tipo de

celebração de Convênio visando à definição de critérios para rateio

controle em relação a elas. Ademais, verificou-se que a

dos valores destinados à quitação de precatórios, consagrando

Corregedoria Regional não exerce atividade fiscalizatória em

mecanismos que visem ao efetivo funcionamento do Comitê Gestor

relação à rotina adotada pelas VTs para a expedição e cumprimento

de Contas Especiais, bem como adote procedimento que permita

das RPVs estaduais e municipais, conforme já detectado na

monitorar de forma permanente a regularidade dos pagamentos

Correição Ordinária anterior. Nesse contexto, faz-se necessário

efetuados pelos devedores e dos repasses a cargo do Tribunal de

desenvolver mecanismos de efetivo controle, inclusive quanto ao

Justiça, para que tenha meios próprios de acompanhar a situação

registro da expedição e cumprimento das RPVs no sistema GPREC,

de cada um dos entes públicos que apresenta precatório a pagar

que se encontra em fase de homologação no Tribunal, medida

junto ao Tribunal Regional. Durante o período correicional, apurou-

imprescindível para que sejam obtidos dados estatísticos, inclusive

se que os editais que definem os procedimentos de conciliação e

por meio do sistema e-Gestão, bem como para que se aprimorem

pagamento de precatórios por meio de acordos diretos não são

os procedimentos adotados, além de permitir efetiva fiscalização

publicados pelo Tribunal de Justiça ou pelo Tribunal responsável

das rotinas empregadas pelos diversos órgãos jurisdicionais de

pelo precatório, mas sim pelo próprio ente público devedor, o que

primeira instância responsáveis pela expedição e cumprimento das

obsta que a sistemática de pagamento seja utilizada de forma

RPVs estaduais e municipais. 9. CORREGEDORIA REGIONAL. No

ampla. A publicação dos editais que visam acordos diretos deve ser

tocante à atuação da Corregedoria Regional, insta salientar, em

realizada pelo próprio Tribunal Regional do Trabalho, em conjunto

primeiro lugar, que os processos de sua competência tramitam em

com ou separadamente dos demais Tribunais integrantes do Comitê

autos eletrônicos, fora, porém, do PJe-JT. O exame de atas de

Gestor, conforme definido pelo Comitê Gestor das Contas

Correições realizadas em determinada Vara do Trabalho da 12ª

Especiais. Ademais, a habilitação dos credores que tenham

Região permitiu constatar a adoção de procedimentos internos que

interesse em aderir ao acordo também deve ser decidida pelos

vêm se perpetuando ao longo dos anos, aparentemente contrários

Tribunais, em momento anterior à realização dos atos tendentes à

aos princípios da eficiência e da transparência, em prejuízo à plena

homologação do acordo direto. Nesse contexto, devem-se

outorga da prestação jurisdicional. Cuida-se, em síntese, das

aprimorar as rotinas que visam o pagamento por meio de acordo

seguintes condutas apuradas durante Correições Ordinárias

direto, bem como incentivar os entes devedores a utilizar tal modo

realizadas em julho de 2017, outubro de 2018 e abril de 2019 e por

de quitação de precatórios. No que se refere à transparência dos

ocasião de Correição Extraordinária, em abril de 2018: (a)

dados envolvendo os precatórios e as RPVs, constatou-se que os

designação de audiências de “mero encerramento” nos casos em

relatórios com informações relacionadas aos precatórios, conquanto

que os autos encontravam-se aptos à finalização da instrução por

corretamente não tragam o nome do credor, disponibilizam o

simples despacho. No particular, por exemplo, a Corregedoria

número do precatório e do processo de origem, sendo que a partir

Regional apurou, em processo submetido ao rito sumaríssimo,

desses dados é possível consultar o andamento processual e ter

atraso de 4 meses entre o efetivo encerramento da instrução e a

acesso ao nome dos beneficiários. A identificação nominal expõe os

realização de audiência “de mero encerramento”; (b) manutenção

credores, colocando em risco o seu direito à intimidade, assegurado

de processos “à margem” da pauta de encerramento, ou seja, após

no artigo 5º, X, da Constituição da República. Nesse sentido, faz-se

finda a instrução, o Juiz titular da referida unidade judiciária, em

necessário que sejam criados mecanismos que obstem o acesso do

vários casos, abriu prazo às partes para franquear a possibilidade

público em geral ao nome dos beneficiários a partir das demais

de eventual acordo. Em um dos processos identificados, após

informações disponibilizadas. Apurou-se, ainda, que o Tribunal não

decorrido o prazo assinalado, “o magistrado determinou que se

publica as seguintes informações: a) dados estatísticos

aguardasse mais 10 dias e no silêncio intimá-las novamente para

relacionados às RPVs, o que inclusive já foi objeto de

declararem o que entenderem de direito”; (c) manter processos na
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tarefa “concluso ao magistrado”, sem imediata identificação, no PJe,

consignados nas atas das Correições realizadas no último biênio,

do Juiz que prolatará a sentença, obstando, assim, o início da

inclusive uma extraordinária, e o efetivo acompanhamento do

contagem dos prazos legais e administrativos para proferir

cumprimento, ou não, das reiteradas recomendações expedidas –,

decisões, além de inviabilizar eventual apuração de

é forçoso reconhecer a subsistência de procedimentos não

responsabilidades. Sobreleva notar que tais condutas já haviam

condizentes, ao menos em tese, com os princípios norteadores da

sido detectadas na última Correição Ordinária realizada no TRT12,

Administração Pública, já referidos, tampouco com os deveres de

em novembro de 2017. Na ocasião, o Exmo. Ministro Corregedor-

diligência e dedicação inerentes à atividade judicante. Não é ocioso

Geral expediu recomendação à Corregedoria Regional no seguinte

lembrar, nesta quadra, dentre outros preceitos de mesma

sentido: “considerando-se a prática adotada por algumas varas do

envergadura, a dicção do artigo 20 do Código de Ética da

trabalho de deixar processos fora de pauta na fase de instrução e,

Magistratura, segundo o qual “cumpre ao magistrado velar para que

ainda, de não efetuarem a imediata conclusão para a prolação de

os atos processuais se celebrem com a máxima pontualidade e

sentença daqueles processos cuja instrução esteja encerrada,

para que os processos a seu cargo sejam solucionados em um

recomenda-se o controle permanente do quantitativo de processos

prazo razoável, reprimindo toda e qualquer iniciativa dilatória ou

aguardando o encerramento da instrução a fim de se reduzir o

atentatória à boa-fé processual”. Num tal contexto, o fato de as

prazo médio entre a realização da 1ª audiência e o encerramento da

sucessivas recomendações exaradas pelo Exmo. Corregedor

instrução”. Consoante informado, a Corregedoria Regional vem

Regional ainda não terem alcançado o êxito esperado sugere a

atuando perante a primeira instância, “alertando os magistrados

necessidade de apuração de eventual descumprimento dos deveres

para o disposto no § 2º do art. 41 e § 3º do art. 60, ambos do

insculpidos no artigo 35, II e III, da Lei Orgânica da Magistratura.

Provimento CR n.º 01/2017”. A propósito, estabelece o § 1º do

Não se pode relegar, ainda, que as práticas usualmente adotadas

artigo 41 do Provimento CR n.º 1/2017 que, “encerrada a instrução,

na referida Vara do Trabalho parecem ir de encontro à literalidade

o processo será imediatamente concluso ao magistrado para

de dispositivo do Provimento n.º 01/2017 da própria Corregedoria

prolatar sentença, sendo vedada a permanência do processo na

Regional, que prevê, inclusive, a possibilidade de instauração do

tarefa ‘Concluso ao magistrado’ sem a identificação do juiz no

competente processo administrativo disciplinar, em caso de seu

sistema”. O § 2º do mesmo dispositivo, a seu turno, dispõe que “a

descumprimento. Anote-se que, segundo informado pela

não observância do disposto no parágrafo anterior é passível de

Corregedoria Regional, a conduta de designação de audiências de

instauração de procedimento administrativo disciplinar”. Registre-se,

“mero encerramento”, em prazos excessivamente alongados, vem

ainda, que, em 16/10/2019, o Exmo. Corregedor Regional, ao

sendo igualmente observada em outras 5 unidades judiciárias, em

proceder ao acompanhamento das recomendações expedidas à

menor proporção – situação que desafia providências imediatas

referida Vara do Trabalho, assentou que a conduta reiterada de

para a sua pronta retificação. O exame, por amostragem, de atas de

designação de audiências de mero encerramento em datas

Correições Ordinárias realizadas pela Corregedoria Regional

distantes do efetivo desfecho da instrução também não se justifica

permitiu constatar que, nos últimos 18 meses, a primeira instância

sob a perspectiva de eventual indisponibilidade de pauta em data

da 12ª Região, especialmente determinadas Varas do Trabalho, têm

anterior, haja vista o atual calendário de pautas livres na referida

experimentado um aumento significativo no número de novas ações

unidade judiciária. Concluiu Sua Exa. que “não há um compromisso

ajuizadas por entidades coletivas de representação sindical. Em

na inclusão em pauta breve, mas uma necessidade na adequação

alguns casos, constatou-se o desmembramento de ações

da quantidade de processos que serão conclusos para sentença, de

individuais de cobrança de contribuição sindical em pelo menos

modo que o Magistrado tenha sempre prazos baixíssimos (...)”. Na

duas ações para cada empresa reclamada, como, por exemplo:

mesma oportunidade, o Exmo. Corregedor Regional determinou

ajuizamento de uma ação para cobrar a contribuição sindical

que, “doravante, todos os processos aptos ao encerramento, que

relativa aos anos de 2013, 2014 e 2015 e uma outra ação para

não seja possível a conclusão por despacho, sejam incluídos em

efetuar a cobrança em relação aos anos de 2016 e 2017, e, ainda,

pauta de encerramento não superior a 15 dias”. Pondere-se,

mais uma ação, decorrente de determinação, de ofício, pela

outrossim, que até o momento não houve instauração de

magistrada responsável, ao encargo da Secretaria, para cobrança

procedimento prévio para apuração de eventual infração disciplinar

da contribuição relativa ao ano de 2013 – Processos identificados

decorrente das condutas descritas. Do quanto exposto, a despeito

no tópico 9.8 da parte descritiva da presente ata. Noticiaram-se,

do monitoramento constante da Corregedoria Regional sobre a

ainda, casos de duplicidade no protocolo de ações de notificação,

unidade judiciária em questão – de que são prova os registros

sem que o magistrado acatasse as arguições de litispendência. Da
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mesma forma, em relação ao ajuizamento de uma centena de

certamente gerou prejuízo aos colegas das demais Varas do

ações individuais por entidade sindical, na condição de substituto

Trabalho da Capital (...).” Os últimos andamentos do PROAD dão

processual, versando o mesmo pedido e causa de pedir, nas quais

conta de que o próprio magistrado propôs a compensação das

o requerimento formulado pela empresa reclamada – de reunião

ações recebidas indevidamente, razão pela qual o Exmo.

das ações, em face de conexão – só foi deferido em sede de

Corregedor Regional, em 8 de outubro de 2019, determinou a

Mandado de Segurança, após a negativa do Juízo de primeiro grau,

imediata distribuição de 600 processos à Vara do Trabalho. De tudo

no processo de origem. Houve, outrossim, em determinada unidade

o quanto exposto, em face da gravidade dos fatos narrados no

judiciária, a protocolização de uma centena de Habeas Data com a

PROAD sob análise, muito embora compensados os processos

finalidade de requisitar informações ao então Ministério do Trabalho

equivocadamente distribuídos, afigura-se recomendável o

e Emprego. A análise de mais uma ata de Correição Ordinária,

prosseguimento do PROAD em curso, mediante o efetivo

referente a junho de 2019, permitiu constatar o relato acerca do

acompanhamento da unidade judiciária, a critério da Corregedoria

“tumulto desnecessário na pauta e nos atos de Secretaria”

Regional, bem como a adoção das providências cabíveis, caso

decorrente de tais fatos, além de recomendação do Exmo.

apurada eventual infração disciplinar. No que toca ao acervo de

Corregedor Regional, no sentido de que atentem os magistrados

processos em atraso, na primeira instância, apurou-se, em

“quanto à obrigatoriedade de conexão prevista no CPC, o que

31/10/2019, o saldo global de 110 processos conclusos para

contribui para liberação de pauta e otimização de atos de

prolação de sentença após o prazo previsto no artigo 226, III, do

Secretaria”. Em tais circunstâncias, merece destaque a atuação da

CPC, distribuídos entre 3 magistrados. Contabilizaram-se, ainda, na

Corregedoria Regional, com vistas a exortar os magistrados para a

data de referência, 80 Embargos de Declaração conclusos, com

observância dos procedimentos relativos à reunião de ações, por

prazo vencido. Cumpre registrar, igualmente, que, em 4 de

conexão ou continência, nos casos previstos em lei. Impõe-se

novembro de 2019, havia 891 processos distribuídos até 2016 sem

observar, ainda, o escopo do novel instituto da cooperação

prolação de sentença de conhecimento. Num tal contexto, resulta

jurisdicional consagrado no Código de Processo Civil de 2015,

imprescindível que a primeira instância mantenha firme o propósito

aplicável a magistrados e servidores, mediante, inclusive, a reunião

de aperfeiçoar a celeridade na entrega da prestação jurisdicional – o

de processos, nos termos dos artigos 67, 68 e 69, II, do aludido

que decerto inclui o julgamento dos Embargos de Declaração

diploma legal. O exame de procedimento prévio para apuração da

pendentes –, sem descurar da qualidade dos pronunciamentos

conduta de Juiz titular de Vara do Trabalho da 12ª Região, ainda em

judiciais. Quanto à autorização para fixar residência fora da sede da

curso na Corregedoria Regional, permitiu à CGJT tomar

jurisdição, a Resolução Administrativa n.º 146/2007 do TRT12, a

conhecimento acerca da distribuição de ações ordinárias à unidade

despeito de reportar-se à assiduidade do magistrado como requisito

judiciária de atuação do referido magistrado, por conexão, em

indispensável para a excepcional concessão de prerrogativa dessa

hipóteses em que efetivamente não se justificava a reunião de

natureza, não contempla o pressuposto erigido no artigo 19, II, da

processos. Em face de tal constatação, durante Correição Ordinária,

Consolidação dos Provimentos da CGJT. Com efeito, não há

o Exmo. Corregedor Regional expediu recomendação a fim de que

determinação, no referido normativo interno, no sentido de

fossem suspensos os processos distribuídos por conexão, bem

condicionar a autorização à satisfação do critério objetivo

como no sentido de que o Juízo se abstivesse de reconhecer

concernente à permanência do Juiz na Vara do Trabalho, “à

dependência ou conexão em ações novas, no caso detectado. Não

disposição das partes e advogados ou realizando audiências por,

obstante, consoante se depreende de decisão proferida pelo Exmo.

pelo menos, três dias úteis na semana”. Destaca-se, ainda, que o

Corregedor Regional nos autos do aludido PROAD, a despeito de

referido normativo interno não prevê a revisão periódica das

reconhecer o equívoco no procedimento de reunião de ações, o

autorizações vigentes. A esse respeito, importa destacar que, em

magistrado em questão não atendeu à recomendação relativa à

ata da última Correição Ordinária realizada no TRT12, em

suspensão dos processos distribuídos por conexão. Em verdade,

novembro de 2017, o Exmo. Ministro Corregedor-Geral expediu

todos os feitos nessas condições seguiram seu trâmite normal, até a

recomendação à Corregedoria Regional, no sentido de que “seja

prolação de sentença. Ademais, constatou a Corregedoria Regional

periodicamente fiscalizado o atendimento dos requisitos do artigo 2º

que, em virtude do equívoco na distribuição, por conexão, foram

da Resolução Administrativa nº 146/2007 pelos magistrados que

direcionados ao magistrado “quase 600 (seiscentos) processos

têm autorização para residirem fora da sede da jurisdição”.

idênticos, sendo que em sua imensa maioria (596) foram realizados

Questionada a respeito, contudo, a Corregedoria Regional informou

acordos, o que, além de repercutir nos índices do IGEST,

que, de fato, não há revisão periódica das autorizações concedidas
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para magistrados fixarem residência fora da sede da jurisdição.

equânime de gênero na ocupação de cargos e funções

Noticiou-se, ainda, que se encontram em estudo, em parceria com a

comissionadas, bem como a maior participação feminina em bancas

Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação, meios de

de concurso e em eventos institucionais. Paralelamente ao

promover o acompanhamento dos magistrados nessa situação. Na

estabelecimento de diretrizes institucionais acerca do tema, o

prática, segundo apurado no curso da Correição Ordinária, uma vez

Tribunal constituiu o Comitê de Incentivo à Participação Feminina,

deferida a autorização pela Presidência do Tribunal, somente há

composto por membros das secretarias de Gestão de Pessoas,

acompanhamento dos magistrados pela Corregedoria Regional

Gestão Estratégica, Comunicação Social, Coordenação de Saúde e

caso sejam detectados processos em situação de “atraso reiterado”

Serviço de Educação Corporativa, com previsão de duas reuniões

na prolação de sentenças. Tanto isso é verdade que em ambos os

ordinárias anuais para planejamento e implementação de eventos,

Processos Administrativos examinados por amostragem, relativos a

campanhas e capacitações relacionadas ao tema. Digna de registro,

junho de 2015 e janeiro de 2014, não há qualquer indicativo de

ainda, a recente instituição do Programa de Assistência à Mãe

revisão periódica das autorizações concedidas há mais de quatro

Nutriz no TRT12, tal como preconiza a Resolução n.º 238/2019 do

anos. Pondere-se, ademais, que se afigura imprescindível a

CSJT, a partir do qual foi implementada a redução da jornada de

reavaliação periódica das autorizações concedidas não só sob o

trabalho de servidoras lactantes para seis horas diárias, inclusive

prisma do cumprimento dos prazos legais para prolação de

para ocupantes de cargos e funções comissionadas, até os 18

decisões, mas também à luz dos demais critérios erigidos nos

meses de vida da criança, sem prejuízo da remuneração. A

incisos I, III, IV e V do artigo 2º da Resolução Administrativa n.º

propósito das ações afirmativas no sentido da promoção da

146/2007. Por fim, durante o período da Correição Ordinária, apurou

diversidade, em consulta aos dados relativos à distribuição de

-se que algumas Varas do Trabalho, ao encaminharem processos

gênero no TRT12, diante de um quadro com 44% de servidoras,

ao CEJUSC, cancelam a agenda previamente definida para a

observou-se 46% do total de cargos comissionados com ocupação

realização de audiências e demais atos processuais. Frustrada a

feminina. Quando examinada a distribuição de gênero nos setores

tentativa de conciliação, ao retornar à Vara do Trabalho, o feito é

do Tribunal, verifica-se o relativo equilíbrio de oportunidades, uma

reincluído em data futura, o que acaba por postergar a realização

vez que 44% dos cargos comissionados nos Gabinetes de

dos atos processuais, comprometendo a duração razoável do

Desembargadores, 46% dos cargos comissionados nas Varas do

processo. 10. POLÍTICAS AFIRMATIVAS. O TRT12 empreende

Trabalho e 47% dos cargos comissionados da área administrativa

como política afirmativa um conjunto de medidas implementadas no

são exercidos por mulheres. Dessa forma, constata-se a efetiva

sentido da proteção da infância e adolescência, entre as quais se

valorização da diversidade e promoção da igualdade de gênero no

destaca a iniciativa de capacitação de gestores e professores da

Tribunal, tal como preconiza a Resolução n.º 255/2018 do CNJ,

rede pública de ensino, a fim de que, como agentes multiplicadores,

instituidora da Política Nacional de Incentivo à Participação

promovam a discussão e sensibilização quanto ao combate ao

Institucional Feminina no Poder Judiciário. Importante destacar,

trabalho infantil e estímulo à aprendizagem e à promoção do

ademais, a Política de Prevenção e Combate ao Assédio Moral no

trabalho seguro. Além da capacitação dos educadores, o projeto

TRT12, instituída no mesmo sentido da política nacional homônima

dirige-se aos próprios estudantes, mediante a realização de

idealizada no âmbito do TST e do CSJT. Regulamentada por meio

encontros iterativos e concursos de desenho e redação nas escolas,

da Portaria PRESI n.º 158/2019 e coordenada pela Presidência do

para que também os jovens atuem como agentes de discussão e

Tribunal, a Política de Prevenção e Combate ao Assédio Moral

sensibilização quanto à temática no seio da família e da

estabelece diretrizes para implementação de ações voltadas à

comunidade. O projeto é merecedor de destaque, na medida em

sensibilização, conscientização e gerenciamento de informações e

que, ao levar a discussão acerca dos direitos humanos para as

reclamações acerca do tema, além de estabelecer atribuições e

salas de aula, evidencia a amplitude do compromisso institucional

responsabilidades dos setores diretamente envolvidos. No contexto

no sentido da tutela dos direitos sociais, da erradicação do trabalho

da referida política já foram implementadas duas ações de

infantil e degradante e da consequente promoção da cidadania. No

capacitação, realizadas em agosto e outubro do ano corrente, bem

que se refere às ações afirmativas internas relacionadas à

como elaborado projeto de campanha regional de divulgação e

promoção da igualdade, o TRT12 instituiu recentemente a Política

conscientização quanto ao tema. Acerca da acessibilidade de

Regional de Incentivo à Participação Institucional Feminina, por

pessoas com deficiência, em que pese a iniciativa do Tribunal de

meio da Portaria PRESI n.º 210/2019. A partir da adoção da referida

instituir Comissão Permanente de Acessibilidade e Inclusão, o

política, foram definidos como objetivos institucionais a distribuição

emprego de recursos de acessibilidade no portal do TRT12 na
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internet e a promoção de ações educativas, ainda se observa o

regulamentando a padronização dos procedimentos para

atendimento parcial à Resolução n.º 230/2016 do CNJ, porquanto

instauração de Plano Especial de Pagamento Trabalhista – PEPT e

não implementadas as adaptações em todos os edifícios que

de Regime Especial de Execução Forçada – REEF, conforme o

integram a estrutura do TRT12. A título de exemplo, cita-se a

Provimento n.º 1/2018 da CGJT;

ausência de vias adequadas para acesso e circulação, bem como

6. Considerando que o artigo 2º, I, da Resolução Administrativa n.º

de sinalização sonora, visual e tátil no edifício onde funciona o Foro

146/2007 – a despeito de reportar-se à assiduidade como requisito

Trabalhista de Blumenau, além da pendência de adaptação de

indispensável à excepcional concessão de autorização para fixar

sanitários nos Foros trabalhistas de Itajaí e de Jaraguá do Sul.

residência fora da jurisdição – não contempla o pressuposto erigido

Verifica-se, assim, a necessidade de programação e efetivo

no artigo 19, II, da Consolidação dos Provimentos da CGJT, no

acompanhamento de metas anuais pela Comissão Permanente de

sentido de condicionar a autorização à satisfação do critério objetivo

Acessibilidade e Inclusão, mormente quanto à adaptação de

concernente à permanência do Juiz na Vara do Trabalho, “à

barreiras físicas ainda existentes nas instalações do Tribunal, a fim

disposição das partes e advogados ou realizando audiências por,

de proporcionar a devida igualdade de oportunidades em um

pelo menos, três dias úteis na semana”, recomenda-se adequar o

ambiente de pluralidade e inclusão.

texto do referido normativo interno às disposições emanadas da

III – RECOMENDAÇÕES:

Consolidação dos Provimentos da CGJT; e

RECOMENDAÇÕES AO TRIBUNAL:

7. Considerando que (a) a Resolução Administrativa n.º 146/2007

1. Considerando que a norma do Regimento Interno do TRT12 por

do TRT12 não prevê a revisão periódica das autorizações para os

meio da qual se disciplina a sustentação oral pelos advogados nas

magistrados fixarem residência fora da jurisdição; (b) a reavaliação

sessões de julgamento revela-se incompatível com o disposto no

periódica das autorizações concedidas é imprescindível não só sob

artigo 937 do CPC, mediante o qual se assegura ao advogado o

o prisma do cumprimento dos prazos legais para proferir decisões,

direito à sustentação oral, independente de inscrição prévia –

mas também à luz dos demais critérios erigidos nos incisos I, III, IV

exigida tão somente para o julgamento preferencial do feito -,

e V do artigo 2º da Resolução Administrativa n.º 146/2007; e (c) tal

recomenda-se a adequação do RITRT12 ao disposto no CPC, em

lacuna não se coaduna com a natureza excepcional e precária da

atenção aos princípios do devido processo legal, contraditório e

autorização – à luz da Resolução n.º 37/2007 do CNJ e do artigo 19

ampla defesa;

da Consolidação dos Provimentos da CGJT, recomenda-se que a

2. Considerando que, em algumas Turmas, os votos dos

norma interna regulamentadora da matéria no âmbito do TRT12

Desembargadores são disponibilizados aos advogados antes do

passe a contemplar a revisão periódica das autorizações para os

início da sessão e independentemente do pregão do processo –

magistrados fixarem residência fora da jurisdição, em estrita

conduta que se revela contrária ao disposto no artigo 28 do Código

observância aos critérios erigidos no artigo 2º, incisos I a V, da

de Ética da Magistratura Nacional, recomenda-se a imediata

própria Resolução Administrativa n.º 146/2007, mediante subsídios

revisão de tal procedimento, a fim de que seja observada a ordem

fornecidos pelas unidades competentes, cujas informações deverão

de julgamento prevista nos artigos 102 a 108 do RITRT12;

necessariamente instruir os respectivos processos administrativos,

3. Considerando que a norma interna do Tribunal que disciplina o

em homenagem ao princípio da transparência.

cadastro de peritos não se encontra alinhada às diretrizes traçadas

RECOMENDAÇÕES À PRESIDÊNCIA:

na Resolução n.º 233/2016 do CNJ, recomenda-se sua adequação

1. Considerando que os dados constantes do relatório de processos

às regras fixadas pelo CNJ e ao quanto deliberado nos autos do

suspeitos de inconsistências extraído do Sistema e-Gestão

CSJT-AN-4903-92.2019.5.90.0000, especialmente em relação ao

acarretam impacto na fidedignidade dos dados estatísticos, visto

critério equitativo e objetivo de nomeação de peritos de confiança

que indicam concomitância de movimentos ou sistemas para um

do Juízo, observado o rodízio entre os peritos;

mesmo processo; e considerando a detecção de inconsistências em

4. Considerando o teor da Resolução n.º 221/2016 do CNJ,

relação às fases de liquidação e execução, recomenda-se que se

recomenda-se a instituição, mediante devida previsão regimental,

envidem esforços no sentido de promover a qualificação de

do Comitê de Gestão Participativa, inclusive com o aproveitamento,

magistrados e de servidores lotados nas Varas do Trabalho, bem

se for o caso, de estruturas administrativas assemelhadas já

como nos Gabinetes de Desembargadores, mediante cursos e

existentes, a critério do Tribunal;

outras atividades de treinamento, a fim de evitar a ocorrência de

5. Considerando a ausência de normatização específica no âmbito

lançamentos equivocados e inconsistências nos movimentos

do TRT12, recomenda-se a expedição de ato normativo

processuais relativos aos Sistemas Legado e PJe; recomenda-se,
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outrossim, que o Comitê Gestor Regional do Sistema e-Gestão se

7. Considerando que alguns CEJUSCs utilizam recursos

reúna mensalmente para proceder a criterioso exame e eficaz

tecnológicos para realizar as tratativas tendentes à celebração do

saneamento de eventuais dados equivocados, com efetivo registro

acordo, inclusive com a possibilidade de que seja efetivamente

e remessa das respectivas atas por meio do software Jira/TST,

homologado por esse meio, e considerando que o termo de

conforme estabelecido no Ato CGJT n.º 7/2016;

conciliação lavrado na ausência de qualquer das partes e de seus

2. Considerando que, não obstante o aumento do número de

advogados, e homologado sem a assinatura de pelo menos um

processos solucionados nos dois últimos anos, o resíduo pendente

deles, pode ensejar futuros questionamentos, comprometendo o

de julgamento no segundo grau de jurisdição apresenta consistente

intuito de resolver o litígio de forma célere e definitiva, recomenda-

elevação, decorrente em grande medida do crescente número de

se (a) orientar magistrados e servidores quanto à necessidade de

processos recebidos no período, recomenda-se a intensificação

assegurar que a utilização de tais meios tecnológicos, quando

dos esforços no sentido de reduzir o número de processos

cabível e justificada pela ausência de outros meios para a prática do

pendentes de solução no Tribunal;

ato, dê-se com observância das formalidades ínsitas aos atos

3. Considerando o baixo índice de sentenças líquidas proferidas no

processuais, indispensáveis à estabilidade das relações jurídicas;

âmbito da 12ª Região, recomenda-se que se envidem esforços no

(b) adotar a prática de não homologar acordo sem manifestação

sentido de incentivar os magistrados a prolatar sentenças e

formal da inequívoca vontade das partes envolvidas no litígio; e (c)

acórdãos líquidos - inclusive mediante uso do PJe-Calc -, bem como

definir procedimento com a finalidade de que a manifestação de

de promover, na medida do possível, o fornecimento dos meios e

vontade da parte não presente fisicamente à audiência ocorra

ferramentas necessários ao incremento da celeridade e

diretamente no sistema PJe;

produtividade dos magistrados nos processos em fase de

8. Considerando o disposto no artigo 6º, § 1º, da Resolução n.º

liquidação;

174/2016 do CSJT, que afirma a indispensabilidade da presença do

4. Considerando que o artigo 5º, cabeça, da Resolução n.º

advogado do reclamante nas audiências realizadas no âmbito do

174/2016 do CSJT define que o NUPEMEC deve ser composto por

CEJUSC, bem como a possibilidade de se designarem audiências

magistrados e servidores, o que também está previsto no artigo 1º,

nos CEJUSCs do TRT12 que envolvam reclamações trabalhistas

cabeça, da Portaria PRESI n.º 283/2016, norma interna do Tribunal

propostas mediante o jus postulandi, recomenda-se que, nessas

que disciplina a matéria, bem como o fato de que, atualmente, o

hipóteses, as audiências sejam realizadas nas Varas do Trabalho,

órgão é composto tão somente pelo Juiz Auxiliar da Presidência,

diante da impossibilidade de ocorrerem no âmbito dos CEJUSCs

recomenda-se designar os demais componentes do órgão, que

sem a presença do advogado do reclamante, nos termos da norma

exige uma composição plural para o adequado desempenho de

emanada do CSJT;

suas atribuições;

9. Considerando a possibilidade de incrementar os índices relativos

5. Considerando a necessidade de que sejam definidos critérios

à execução na 12ª Região, recomenda-se a realização de estudo a

objetivos para a escolha dos coordenadores dos CEJUSCs e de

fim de identificar possíveis melhorias no Núcleo de Pesquisa

seus supervisores, nos termos do artigo 7º, cabeça, da Resolução

Patrimonial, notadamente no que se refere ao número e à

n.º 174/2016 do CSJT, bem como a necessidade de que o processo

qualificação de servidores, especialmente Oficiais de Justiça, à

de escolha seja conduzido de forma transparente, a fim de permitir

promoção de cursos, ministrados com a colaboração da EJUD 12,

aos magistrados postulantes ter ciência prévia dos requisitos a

voltados ao conhecimento e aprimoramento do uso seguro das

serem preenchidos, recomenda-se editar norma interna que

ferramentas de pesquisa, à celebração de novos convênios voltados

discipline os critérios objetivos a serem observados para a

à pesquisa patrimonial e à racionalização de procedimentos que

designação dos coordenadores e supervisores dos Centros de

objetivem a efetividade da execução, estimulando a disseminação

Conciliação;

do conhecimento para os magistrados e servidores lotados nas

6. Considerando que, em determinadas situações, os feitos são

Varas do Trabalho;

encaminhados aos CEJUSCs sem qualquer registro, deixando à

10. Considerando as inconsistências nos dados extraídos do

margem dos autos do processo os trâmites comprobatórios da

Sistema e-Gestão em relação ao prazo médio para o juízo de

rotina empregada, recomenda-se orientar as unidades

admissibilidade dos Recursos de Revista, recomenda-se a

jurisdicionais para que registrem nos autos, por certidão ou

adequação da rotina de movimentação processual no Sistema PJe,

despacho, a remessa do feito ao CEJUSC, em estrita observância

com a imediata conclusão dos autos à Presidência para a decisão

ao princípio do devido processo legal;

de admissibilidade recursal, de modo a evitar etapas processuais
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não computadas nos resultados do Tribunal;

nos relatórios dos precatórios pendentes de pagamento, é possível

11. Considerando a elevada taxa de admissibilidade de Recurso de

consultar o andamento processual e ter acesso ao nome dos

Revista no TRT12 nos dois últimos anos, associada a uma taxa de

beneficiários; e considerando que o Tribunal não publica a relação

provimento de Recursos de Revista pelo TST relativamente baixa

das RPVs pendentes de pagamento, fato inclusive objeto de

no período, recomenda-se a realização de estudos visando à

recomendação na ata correicional anterior, e dos entes públicos

revisão dos critérios adotados para a admissibilidade recursal, no

inadimplentes, tampouco os atos de composição do Comitê Gestor

sentido de se restringir o trânsito de recursos que não evidenciem

das Contas Especiais, o plano anual de pagamento e os valores dos

condições de conhecimento pela Corte superior;

aportes mensais realizados pelos devedores, recomenda-se (a)

12. Considerando que não há Convênio firmado entre o TRT12 e o

criar mecanismos que obstem o acesso do público em geral aos

TJSC para rateio dos valores destinados à quitação de precatórios

nomes dos beneficiários dos precatórios a partir dos demais dados

sob o regime especial, nem são realizadas reuniões periódicas do

disponibilizados; (b) divulgar as informações relacionadas às RPVs

Comitê Gestor das Contas Especiais; e considerando que o TRT12

pendentes de pagamento e aos atos de composição do Comitê

não adota rotina permanente de controle dos planos de pagamento,

Gestor das Contas Especiais; e (c) publicar periodicamente a

dos depósitos mensais realizados pelos entes públicos devedores e

relação dos entes públicos inadimplentes, o plano anual de

dos repasses a cargo do TJSC, recomenda-se (a) avaliar, em

pagamento e os valores dos aportes mensais realizados pelos

conjunto com o Tribunal de Justiça, a possibilidade de celebração

devedores;

de Convênio visando a definição de critérios para rateio dos valores

16. Considerando a relevância de ações afirmativas relacionadas à

destinados à quitação de precatórios; (b) definir, em conjunto com o

valorização da diversidade e à promoção da igualdade de gênero, a

Tribunal de Justiça, cronograma de reuniões periódicas do Comitê

exemplo da instituição da Política Regional de Incentivo à

Gestor das Contas Especiais; e (c) adotar procedimento que

Participação Institucional Feminina e seu respectivo comitê

permita monitorar de forma permanente a regularidade dos

executivo, assim como os bons resultados apresentados atualmente

pagamentos efetuados pelos entes devedores, bem como dos

pelo TRT12 quanto ao tema, recomenda-se a manutenção dos

repasses a cargo do TJSC, para que assim tenha meios próprios de

esforços no sentido de construir política permanente de promoção

acompanhar a situação de cada ente público que apresenta

de igualdade de oportunidades, inclusive mediante a adoção de

precatório a pagar junto ao Tribunal Regional;

medidas efetivas que viabilizem o acesso à formação, o estímulo à

13. Considerando que os editais que definem os procedimentos de

participação e o aproveitamento dos talentos das servidoras; e

conciliação e pagamento de precatórios por meio de acordos diretos

17. Considerando que, não obstante o desenvolvimento de ações

devem ser publicados pelo Tribunal de Justiça ou pelo Tribunal

educativas e o emprego de recursos de acessibilidade no portal do

responsável pelo precatório, conforme definido pelo Comitê Gestor

TRT12 na internet, constatou-se o atendimento apenas parcial da

das Contas Especiais, bem como o fato de que atualmente as

Resolução n.º 230/2016 do CNJ no tocante à acessibilidade às

publicações são realizadas pelo próprio ente público devedor,

instalações do Tribunal, recomenda-se a programação e o

recomenda-se (a) publicar, em conjunto com ou separadamente

acompanhamento da execução de metas anuais por parte da

dos demais Tribunais integrantes do Comitê Gestor, os editais que

Comissão Permanente de Acessibilidade e Inclusão, a fim de, na

definem os regramentos a serem observados para o pagamento

medida da disponibilidade orçamentária, promover as adequações

mediante acordo direto; (b) proceder, em momento anterior à

pendentes nas instalações do TRT12.

realização dos atos tendentes à homologação, à habilitação dos

RECOMENDAÇÕES À CORREGEDORIA REGIONAL:

credores interessados em aderir; (c) aprimorar as rotinas que visam

1. Considerando que a Resolução n.º 233/2016 do CNJ determina

ao pagamento por meio de acordo direto; e (d) incentivar os entes

que o magistrado, na designação de perito, observe critério

devedores a utilizar tal modo de quitação de precatórios;

equitativo para a nomeação dos profissionais constantes da lista

14. Considerando que o TRT12 não mantém base de dados

cadastrada junto ao Tribunal, recomenda-se dispensar especial

estatísticos relacionados às RPVs estaduais e municipais,

atenção, durante a atividade correicional, ao integral atendimento às

recomenda-se definir mecanismos que permitam a obtenção de

diretrizes fixadas na Resolução n.º 233/2016 do CNJ;

dados estatísticos relacionados às RPVs estaduais e municipais, de

2. Considerando que, a despeito do incremento na produtividade do

modo que sejam acessíveis também a partir do sistema e-Gestão;

primeiro grau de jurisdição nos dois últimos anos, o prazo médio de

15. Considerando que, no sítio do Tribunal na internet, a partir do

duração dos processos na fase de conhecimento apresenta-se

número do precatório e do processo de origem, dados disponíveis

superior à média observada em Tribunais de mesmo porte,
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notadamente no que tange ao interstício entre a realização da

unidades jurisdicionais, recomenda-se adotar mecanismos de

primeira audiência e o encerramento da fase instrutória – objeto de

efetivo controle das RPVs estaduais e municipais expedidas pelas

recomendação na Correição Ordinária anterior -, recomenda-se a

VTs, inclusive quanto ao registro no sistema GPREC;

intensificação dos esforços no sentido de obter a redução do tempo

8. Considerando que, no âmbito do TRT12, os processos de

médio de tramitação processual nas Varas do Trabalho da 12ª

competência da Corregedoria Regional ainda não tramitam por meio

Região, com especial atenção ao prazo para o encerramento da

do PJe-JT, recomenda-se a sua implementação, valendo-se,

instrução;

inclusive, do compartilhamento de informações com as

3. Considerando a possibilidade de incrementar os índices relativos

Corregedorias Regionais que já utilizam o referido sistema;

à execução na 12ª Região, recomenda-se sensibilizar magistrados

9. Considerando (a) a prática, em determinada Vara do Trabalho da

e servidores para a importância do uso eficaz das ferramentas de

Região, de condutas reiteradas, descritas no tópico 9.7 da parte

pesquisa patrimonial como meio de assegurar a efetividade das

descritiva da presente ata – detectadas pela Corregedoria Regional

execuções e, por consequência, incrementar a produtividade e

durante Correições realizadas no último biênio –, em aparente

propiciar a redução do número de execuções pendentes no âmbito

contrariedade aos princípios da eficiência e da transparência e em

do TRT;

prejuízo à plena outorga da prestação jurisdicional; (b) o continuado

4. Considerando a informação acerca da extinção de execuções em

descumprimento das recomendações expedidas pela Corregedoria

razão da incidência da prescrição intercorrente, recomenda-se

Regional com a finalidade de coibir tais condutas; (c) a existência

alertar os magistrados para os termos do artigo 2º da Instrução

de recomendação no mesmo sentido, expedida pela CGJT à

Normativa n.º 41/2018 do TST e da Recomendação n.º 3/2018 da

Corregedoria Regional durante a última Correição Ordinária

Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho, de modo a garantir

realizada no TRT12; (d) a disseminação da rotina de designação de

segurança jurídica aos jurisdicionados;

audiências de “mero encerramento”, em prazos excessivamente

5. Considerando que foi identificada a extinção de execuções em

alongados, para algumas outras unidades judiciárias; (e) a previsão

decorrência da expedição de certidão de crédito em favor do

contida no Provimento n.º 01/2017 da própria Corregedoria

exequente, inclusive nos casos de massa falida ou executada em

Regional, expressamente vedando a aludida conduta; e, por fim, (f)

recuperação judicial, bem como em face da reunião de execuções,

a expressa determinação exarada pelo Exmo. Corregedor Regional

mantendo-se em trâmite apenas o processo piloto, recomenda-se

à aludida unidade judiciária, em 16 de outubro de 2019, no sentido

determinar aos magistrados a observância dos termos do artigo 86

de que, “doravante, todos os processos aptos ao encerramento, que

da Consolidação dos Provimentos da Corregedoria-Geral da Justiça

não seja possível a conclusão por despacho, sejam incluídos em

do Trabalho, no sentido de que a extinção da execução se dá pela

pauta de encerramento não superior a 15 dias”, recomenda-se a

verificação de uma das hipóteses contempladas nos incisos II, III e

manutenção do monitoramento constante e a avaliação dos

IV do artigo 924 do Código de Processo Civil, bem como dos termos

procedimentos detectados, no prazo de 15 dias da publicação da

do Provimento n.º 1/2018 da Corregedoria-Geral da Justiça do

presente ata, e, caso não constatada a retificação da conduta, a

Trabalho que, ao normatizar a reunião de execuções, prevê a

adoção das providências necessárias à apuração de eventual

suspensão das execuções em curso nas unidades de origem, com

infração disciplinar, consoante expressa disposição do artigo 41, §

prosseguimento do processo piloto;

2º, do Provimento CR n.º 01/2017;

6. Considerando a relevância estratégica das ferramentas

10. Considerando a movimentação processual atípica constatada

eletrônicas de pesquisa patrimonial para o necessário incremento

pela Corregedoria Regional em determinadas unidades judiciárias

da efetividade das execuções, recomenda-se que mantenha, em

de primeiro grau nos últimos 18 meses, especificamente em relação

cadastro atualizado, a relação dos magistrados de 1º grau

ao ajuizamento de novas ações individuais propostas por entidades

capacitados em cursos voltados à utilização das ferramentas de

coletivas de representação sindical com o mesmo pedido e causa

pesquisa patrimonial;

de pedir e a constatação de que, não raro, não tem havido reunião

7. Considerando que não há unidade específica responsável pela

de processos em hipóteses típicas de conexão ou continência,

fiscalização das rotinas adotadas pelas VTs para a expedição e

acarretando tumulto e sobrecarga desnecessária de trabalho nas

processamento das RPVs estaduais e municipais, fato inclusive

Secretarias das Varas, recomenda-se manter a atuação firme junto

objeto de recomendação na ata correicional anterior, o que dificulta

à primeira instância, mediante exortação dos magistrados à

a padronização dos procedimentos, e visando ao controle efetivo,

observância dos procedimentos de reunião de ações, nos casos

centralizado e permanente das práticas empregadas pelas diversas

previstos em lei, com vistas a prestigiar o escopo do instituto da
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cooperação jurisdicional, consagrado no CPC de 2015, nos termos

Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, Desembargadora

dos artigos 67, 68 e 69, II, do aludido diploma legal;

Mari Eleda Migliorini, o Vice-Presidente, Ouvidor e Diretor da Escola

11. Considerando que, em 31 de outubro de 2019, apurou-se um

Judicial do TRT12, Desembargador Roberto Basilone Leite, o

saldo global de 110 processos conclusos para prolação de

Corregedor Regional, Desembargador José Ernesto Manzi, bem

sentença, após exauridos os 30 dias úteis previstos no artigo 226,

como os Desembargadores Lília Leonor Abreu, Lígia Maria Teixeira

III, do CPC – distribuídos entre 3 magistrados, bem como 891

Gouvêa, Marcos Vinicio Zanchetta, Gisele Pereira Alexandrino,

processos distribuídos até 2016 sem prolação de sentença de

Gilmar Cavalieri, Maria de Lourdes Leiria, Gestora Nacional do

conhecimento e 80 Embargos de Declaração conclusos para

Programa de Combate ao Trabalho Infantil e Estímulo à

julgamento, recomenda-se intensificar os esforços conjuntos até

Aprendizagem, Amarildo Carlos de Lima, Teresa Regina Cotosky,

aqui empreendidos com as unidades judiciárias de primeira

Gestora Regional do Programa de Combate ao Trabalho Infantil e

instância, visando à prolação das sentenças em atraso, à

Estímulo à Aprendizagem, Roberto Luiz Guglielmetto, Gestor

eliminação do resíduo de processos antigos e ao pronto julgamento

Regional do Programa Trabalho Seguro, Wanderley Godoy Júnior,

dos Embargos de Declaração pendentes;

Hélio Bastida Lopes, Mirna Uliano Bertoldi e Quézia de Araújo

12. Considerando que (a) atualmente, não há revisão periódica das

Duarte Nieves Gonzalez; os Juízes Narbal Antônio de Mendonça

autorizações concedidas para magistrados residirem fora da sede

Fileti, Ubiratan Alberto Pereira, Maria Beatriz Vieira da Silva Gubert,

da jurisdição; e (b) na última Correição Ordinária realizada no

Magda Eliéte Fernandes, Maria Aparecida Ferreira Jerônimo,

TRT12, o Exmo. Ministro Corregedor-Geral já havia recomendado à

Coordenadora do CEJUSC-JT de 1º Grau de Florianópolis, Valter

Corregedoria Regional a adoção de tal medida, recomenda-se que

Túlio Amado Ribeiro, José Carlos Külzer, Presidente da Associação

se proceda à imediata reavaliação e ao efetivo acompanhamento de

dos Magistrados da Justiça do Trabalho da 12ª Região – AMATRA

todas as autorizações em curso, à luz dos critérios erigidos no artigo

12, Patrícia Pereira de Sant’Anna, Andréa Cristina de Souza Haus

2º, incisos I a V, da Resolução Administrativa n.º 146/2007;

Waldrigues, Marcel Luciano Higuchi Viegas dos Santos, Juiz

13. Considerando que, a partir do exame dos autos de

Auxiliar da Presidência e Coordenador do NUPEMEC e do CEJUSC

procedimento prévio para apuração da conduta de magistrado de

-JT de 2º Grau, Zelaide de Souza Philippi e Hérika Machado da

primeiro grau, ainda em curso na Corregedoria Regional, tomou-se

Silveira Cecatto; o Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil -

conhecimento acerca da distribuição de aproximadamente 600

Seção de Santa Catarina, Rafael de Assis Horn, acompanhado do

ações ordinárias, por conexão, em hipóteses em que efetivamente

Presidente da Comissão de Direito do Trabalho, Gustavo Villar

não se justificava a reunião de processos, todas solucionadas

Mello Guimarães, do Vice-Presidente da Comissão Estadual de

mediante acordo – acarretando a sobrecarga das demais unidades

Direito do Trabalho, Cássio Biffe, do Coordenador de Relações

judiciárias –, recomenda-se que, muito embora compensados os

Institucionais e representante da Associação Catarinense de

processos equivocadamente distribuídos, em face da natureza dos

Advogados Trabalhistas - ACAT, Fabrício Mendes dos Santos, e do

fatos apurados, dê-se prosseguimento ao PROAD em curso,

Presidente do Instituto dos Advogados Catarinenses - IASC,

mediante o efetivo acompanhamento da unidade judiciária, a critério

Gilberto Lopes Teixeira; os dirigentes do Sindicato dos

da Corregedoria Regional, adotando-se as providências cabíveis,

Trabalhadores no Poder Judiciário – SINTRAJUSC, Adriana Maria

caso configurada eventual infração disciplinar; e

Ramos e Paulo Roberto Koinski, Coordenadores-Gerais, Denise

14. Considerando a notícia da existência de Varas do Trabalho que,

Moreira Schwantes Zavarize, Coordenadora de Formação Sindical,

ao encaminharem processos ao CEJUSC, cancelam a agenda

Fernando Blasi e Mírian de Abreu; e os advogados Moriel Landim

previamente definida para a realização de audiências e demais atos

Franco, Diretor Jurídico do Grupo Ricardo Eletro, e Danilo Salomão

processuais, recomenda-se que, frustrada a tentativa de

Jaime. No curso das audiências, foram discutidos assuntos

conciliação, as Varas do Trabalho preservem o cronograma

diversos, relacionados ao funcionamento do TRT12 no primeiro e

originalmente estipulado para a prática dos atos processuais,

segundo graus, inclusive quanto à sua estrutura e qualidade da

assegurando, em qualquer hipótese, tratamento que garanta a

prestação jurisdicional. Durante a reunião com o Presidente da

tramitação mais célere possível do feito.

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

IV - REGISTROS:

dificuldades orçamentárias decorrentes da Emenda Constitucional

Durante o período da Correição Ordinária, estiveram com o Exmo.

n.º 95/2016; ii) o exercício da atividade jurisdicional e os limites a

Ministro Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho a Presidente do

serem observados diante das condutas passíveis de tipificação, nos
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termos da Lei n.º 13.869/2019, como abuso de autoridade; iii) a

Jaime. Na oportunidade, apresentaram pleito de readequação das

equilibrada distribuição de gêneros no âmbito do TRT12; iv) o

normas da CGJT relativas ao Plano Especial de Pagamentos

quadro deficitário de Juízes substitutos e servidores em decorrência

Trabalhistas - PEPT, em virtude das dificuldades enfrentadas pelo

de remoções e aposentadorias; v) a necessidade de encurtamento

Grupo no cumprimento das exigências contidas no artigo 4º do

dos prazos entre as audiências e o incremento da prolação de

Provimento n.º 01/2018, da Corregedoria-Geral da Justiça do

sentenças líquidas; vi) a efetividade das execuções e o permanente

Trabalho. O Corregedor-Geral reuniu-se com as Gestoras do

esforço a ser empreendido por magistrados e servidores no intuito

Programa de Combate ao Trabalho Infantil e Estímulo à

de reduzir o prazo médio e a taxa de congestionamento na Justiça

Aprendizagem, oportunidade em que foram discutidos os problemas

do Trabalho; vii) a necessidade imperiosa de qualificação de

e desafios enfrentados na região, especialmente em setores de

magistrados e servidores, voltada ao uso de ferramentas eletrônicas

maior vulnerabilidade, a exemplo da agricultura de subsistência

de pesquisa patrimonial, inclusive com a habilitação dos Oficiais de

familiar. Foram debatidas estratégias e ações interinstitucionais de

Justiça para o manuseio dessas ferramentas eletrônicas; viii) a

combate ao trabalho infantil no estado, com destaque para o

observância dos requisitos previstos na Recomendação n.º 3 da

estabelecimento de parcerias locais e ações relacionadas à

Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho para a incidência da

promoção da aprendizagem na região, inclusive no âmbito rural.

prescrição intercorrente; ix) a adoção de medidas e procedimentos

Como exemplo de ações concretas, as Gestoras enfatizaram a

que viabilizem a gravação de audiências em formato audiovisual,

promoção de concursos de desenho e a idealização e divulgação de

assegurando-se que as gravações permaneçam em ambiente digital

materiais gráficos (revistas, cadernos, dentre outros) para

seguro e que se permita o acesso permanente dos interessados ao

sensibilização e orientação em escolas da rede pública de ensino,

seu inteiro teor; e x) a reestruturação organizacional e de pessoal

com proposta de ampliação da ação educativa a agentes

dos órgãos da Justiça do Trabalho. O Ministro Corregedor recebeu,

comunitários e conselheiros tutelares. Registrou-se, por fim, a

em audiência, o Presidente da OAB - Seção de Santa Catarina,

instituição do Comitê Gestor, composto por Juízes representantes

que, acompanhado do Presidente e do Vice-Presidente da

das onze circunscrições do TRT12, pelo Presidente da Associação

Comissão de Direito do Trabalho, do Presidente do Instituto dos

dos Magistrados do Trabalho da 12ª Região e por três servidores,

Advogados Catarinenses - IASC e do representante da Associação

voltado ao planejamento, coordenação e engajamento em relação

Catarinense de Advogados Trabalhistas - ACAT, abordou os

às ações de proteção da infância na região. O Corregedor também

seguintes temas: i) a implementação das gravações audiovisuais

esteve com o Gestor Regional do Programa Trabalho Seguro.

das audiências; ii) a necessidade de alteração do § 1º do artigo 105

Durante a reunião, enfatizou-se a ampla rede de parcerias

do Regimento Interno do TRT12, que estabelece que o advogado

interinstitucionais na região, realizando-se reuniões regulares para

somente poderá produzir sustentação oral caso se inscreva até as

troca de experiências e boas práticas atinentes à saúde e

18h do dia que antecede a sessão de julgamento; e iii) a

segurança no ambiente de trabalho. No que se refere às medidas

inobservância, nas sessões de julgamento, do disposto na cabeça

externas voltadas à sensibilização e conscientização social,

do artigo 105 do Regimento Interno do TRT12, que assegura a

destacou-se a promoção de ações educativas de amplo alcance

ordem de inscrição de advogados para sustentação oral, inclusive

realizadas em escolas municipais, empresas de setores de elevado

em relação aos feitos que tramitam no Sistema PJe. Os dirigentes

risco e em universidades locais, a exemplo do Concurso

do Sindicato dos Trabalhadores no Poder Judiciário – SINTRAJUSC

Universitário de Peças Publicitárias, dirigido a acadêmicos de

estiveram, em audiência, com o Corregedor-Geral. Entre as

cursos superiores ligados à área de comunicação e publicidade.

diversas questões tratadas, encontram-se: i) a criação de um plano

Foram destacados, ainda, os trabalhos de apoio institucional à

de saúde único, na modalidade de autogestão, para todos os

tramitação de projetos de lei municipal e estadual acerca da

servidores do Poder Judiciário; ii) a ansiedade experimentada pela

promoção da saúde e segurança no trabalho. O Ministro Corregedor

categoria em relação à restrição orçamentária decorrente da

conheceu as instalações dos CEJUSCs-JT de 1º e 2º Graus, tendo-

Emenda Constitucional n.º 95/2016; e iii) a reestruturação das

lhe sido apresentadas as equipes e as rotinas de trabalho.

unidades administrativas e judiciárias da Justiça do Trabalho, que

Conversou com os conciliadores e as partes ali presentes,

se encontra em fase de estudos no âmbito do Grupo de Trabalho

enfatizando, na oportunidade, a importância de se manter uma

instituído mediante o Ato Conjunto n.º TST.CSJT.GP.SG 28/2019.

política permanente de fortalecimento da cultura de conciliação não

O Corregedor-Geral recebeu a visita dos advogados Moriel Landim

só no âmbito dos CEJUSCs, como também nas Varas do Trabalho.

Franco, Diretor Jurídico do Grupo Ricardo Eletro, e Danilo Salomão

Ressaltou, por fim, que é imprescindível a observância do princípio
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do juiz natural, e que os referidos Centros não tenham o intuito

Pesquisa, Angela Cravo di Pietro Barbosa, Chefe de Seção do

apenas de incrementar o número de acordos, mas que atentem à

Serviço de Gestão de Acórdãos, Daniele Priscila Rodrigues de

qualidade das conciliações, a fim de que se produzam resultados

Oliveira, Chefe de Núcleo da Secretaria de Comunicação Social,

satisfatórios para as partes. O Corregedor visitou a EJUD12,

Maurício Kilian dos Anjos, Assistente-Chefe da Secretaria de

ocasião em que o Diretor e a Vice-Diretora da Escola apresentaram

Tecnologia da Informação e Comunicação, Adriano Ebernriter,

as instalações físicas, a equipe de trabalho, as propostas

Assistente Especializado, lotado na Secretaria de Comunicação,

pedagógicas e os cursos e eventos realizados no último biênio.

Lucas Borges, lotado na Secretaria de Tecnologia da Informação e

Ainda no período correicional, o Corregedor-Geral conheceu as

Comunicação, Hélio Pinheiro da Matta, Técnico Judiciário, e Sônia

novas instalações do Memorial da Justiça do Trabalho de Santa

Bianchi Marques da Matta, Assistente Administrativo, ambos

Catarina, bem assim a equipe de trabalho responsável pela

recepcionistas do Gabinete da Presidência, Maria Goreti Marinho e

execução do Programa “INOVA TRT/SC”, por meio do qual se

Evani Oliveira da Rosa Jorge, Auxiliares de Apoio Administrativo,

busca disseminar uma cultura permanente de inovação no Tribunal

Elijean Jacques e Cleverson Cunha, garçons. Especial gratidão ao

e, como resultado dos trabalhos desenvolvidos pela rede

servidor Cesar Augusto Bedin pela permanente dedicação,

colaborativa, incrementar a eficiência da gestão - e, por consectário,

cordialidade e inquebrantável entusiasmo ao longo de sua carreira

da prestação jurisdicional.

na Justiça do Trabalho, iniciada em 1994 e precocemente abreviada

V - AGRADECIMENTOS E ENCERRAMENTO:

em 13/10/2019. Agradecimentos extensivos às equipes de

O Ministro Corregedor-Geral agradece a todos os

transporte e segurança, nas pessoas de Claudionor da Silva, Diretor

Desembargadores que compõem o Tribunal Regional do Trabalho

do Serviço de Segurança Institucional, Abel Exterkotter, Cezar

da 12ª Região, nas pessoas dos Excelentíssimos Desembargadores

Augusto Rodrigues Bellaguarda, Everson Matos da Silva, Hamilton

Mari Eleda Migliorini, Presidente, Roberto Basilone Leite, Vice-

Deitos e Júlio Schappo Neto, todos Agentes de Segurança

Presidente e Ouvidor, e José Ernesto Manzi, Corregedor Regional;

Judiciária, pela atenção, cortesia e hospitalidade com que

aos Juízes do Trabalho da 12ª Região, nas pessoas dos Juízes

distinguiram toda a equipe da Corregedoria-Geral da Justiça do

José Carlos Külzer, Presidente da Associação dos Magistrados da

Trabalho.

Justiça do Trabalho da 12ª Região – AMATRA 12, e Marcel Luciano

A Correição Ordinária é encerrada na presente sessão plenária. A

Higuchi Viegas dos Santos, Juiz Auxiliar da Presidência; aos

Ata vai assinada pelo Excelentíssimo Senhor Ministro LELIO

servidores, nas pessoas de Ana Paula Volpato Wronski, Diretora-

BENTES CORRÊA, Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, pela

Geral da Secretaria, Ricardo Ganzo Weikcert Caldas, Secretário-

Excelentíssima Desembargadora MARI ELEDA MIGLIORINI,

Geral da Presidência, Roberto Carlos de Almeida, Secretário-Geral

Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, e por

Judiciário, Andréa Massignan Salvador, Cláudio de Macedo Paiva

mim, ROGÉRIO CORRÊA RIBEIRO, Diretor de Secretaria da

Nascimento e Maurizio Langaro, Assessores da Presidência, Carlos

Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho.

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

Ministro LELIO BENTES CORRÊA

Apoio às Turmas, Cláudia Rodrigues Coutinho Cavalieri, Diretora da

Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho

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

Desembargadora MARI ELEDA MIGLIORINI

de Tecnologia da Informação e Comunicação, Marco Antonio

Presidente do TRT da 12ª Região

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

ROGÉRIO CORRÊA RIBEIRO

Corregedoria, Jorilton de Souza, Chefe do Núcleo de Precatórios,

Diretor de Secretaria

Ricardo Hideky Nonaka, Chefe do Serviço de Estatística e

Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho

