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SEPN 514, Lote 9, Bloco D – Brasília/DF (CEP 70.760-544) 

(61) 2326-4694 

 

 

DECISÃO 

CONSIDERANDO ter chegado ao conhecimento da Corregedoria 

Nacional de Justiça notícias amplamente divulgadas na rede mundial de computadores1, 

a respeito de suposta conduta desrespeitosa do Desembargador José Ernesto Manzi, 

membro da 3ª Câmara do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, praticada durante 

Sessão de Julgamento realizada por videoconferência em 29 de julho de 2020; 

CONSIDERANDO o seguinte teor da notícia publicada pelo sítio “Diário 

do Poder”: 

“[...]. As sessões virtuais nos tribunais não param de produzir situações 

reveladoras do baixo nível de muitos dos magistrados brasileiros. Nesta quinta-

feira (30), a sessão de julgamento da Terceira Câmara do Tribunal Regional do 

Trabalho da 12ª Região, em Santa Catarina, mostrou bem isso. 

A sessão já durava 3 horas e 34 minutos, segundo se pode verificar no registro 

do vídeo do tribunal e a desembargadora Quézia de Araújo votava em um caso. 

A certa altura, a magistrada foi interrompida pelo desembargador José Ernesto 

Manzi, nada menos que o presidente do colegiado. 

Na parte que se pode ouvir da fala, Manzi diz o seguinte: 

– “Isso, faz essa carinha de filha da p… que você já vai ver…” O 

desembargador percebe a gafe e até coloca a mão na boca, mas é tarde” (Grifos 

para destaque).  

CONSIDERANDO que o conteúdo da Sessão de Julgamento por 

videoconferência pode ser acessado por meio do Canal da Justiça do Trabalho de Santa 

                                                 
1 Disponíveis em: <https://diariodopoder.com.br/justica/no-trt-12-de-sc-desembargador-diz-a-colega-faz-essa-carinha-

de-filha-da-p>, <https://www.metropoles.com/brasil/justica/faz-essa-carinha-de-filha-da-puta-diz-desembargador-em-

sessao-virtual>, <https://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/isso-faz-essa-carinha-de-filha-da-p-diz-

desembargador-em-sessao-do-trt-12/>, <https://epoca.globo.com/brasil/apos-xingar-advogada-em-sessao-virtual-

desembargador-contestado-por-oab-24559050>. Acessados em: 30/07/2020. 
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Caarina na plataforma de vídeos “YouTube”2, sendo que a fala do Desembargador ocorre 

após as 3 horas e 34 minutos de duração do vídeo; 

CONSIDERANDO que, por sua vez, o sítio “ConJur” publicou a matéria 

intitulada “OAB-SC pede explicações a desembargador do TRT-12 por xingamento em 

sessão”3, da qual transcrevem-se os excertos abaixo: 

“A Ordem dos Advogados do Brasil de Santa Catarina (OAB-SC) pediu 

explicações ao desembargador José Ernesto Manzi, da 3ª Câmara do Tribunal 

Regional do Trabalho da 12ª Região (TRT-12), por palavrões proferidos por ele 

durante julgamento por videoconferência transmitido nesta quarta-feira (29/7). 

Durante a sessão, no meio de uma fala da desembargadora Quézia Gonzalez, 

Manzi a interrompe dizendo "faz essa carinha de filha da p[...] que você já 

vai...". Em seguida, esconde a boca com as mãos. 

"Trata-se de conduta inapropriada, que viola o dever de urbanidade do 

magistrado, previsto no art. 35, IV,da LOMAN (Lei Complementar 35/79), e o 

parágrafo único do art. 6º do Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados 

do Brasil (Lei 8906/94)", afirmou a OAB-SC, em nota de repúdio divulgada nesta 

quinta. 

No Ofício nº 998/2020-GP, a OAB pede que o desembargador se pronuncie sobre 

o episódio, "com a presteza que a gravidade do caso exige". 

CONSIDERANDO que o inteiro teor da supramencionada Nota Conjunta 

de Repúdio, emitida pela Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional de Santa Catarina 

e suas Comissões de Direito do Trabalho, de Direito Sindical, e da Subseção de Joinville, 

juntamente com o Instituto dos Advogados de Santa Catarina – IASC e a Associação 

Catarinense dos Advogados Trabalhistas – ACAT/SC, pode ser consultado em seu site 

oficial4; e 

                                                 
2 Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=34PinyyVo2c&feature=emb_logo>.  
3 Disponível em <https://www.conjur.com.br/2020-jul-30/oab-sc-explicacoes-desembargador-xingamento-sessao> 
4 Disponível em: <https://www.oab-sc.org.br/noticias/nota-repudio/18014>.  

Todos acessados em: 30/07/2020. 
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CONSIDERANDO a necessidade de se averiguar os fatos que, em tese, 

podem caracterizar conduta que infringe os deveres dos magistrados estabelecidos na 

LOMAN e no Código de Ética da Magistratura 

INSTAURO, de ofício, PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS, que deverá 

tramitar nesta Corregedoria Nacional de Justiça, a fim de esclarecer os fatos.  Para tanto, 

DETERMINO:  

a) A autuação da presente decisão como Pedido de Providências, 

devendo constar a Corregedoria Nacional de Justiça no polo ativo e o Desembargador 

JOSÉ ERNESTO MANZI, do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, no polo 

passivo; e 

b) A expedição de ofício à Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho 

para que, no prazo de até 60 (sessenta) dias, apure os fatos narrados no presente 

expediente, remetendo-se a esta Corregedoria Nacional de Justiça o resultado da 

apuração.  

 

Cumpra-se. 

Brasília, 30 de julho de 2020. 

 

 

 

MINISTRO HUMBERTO MARTINS 

Corregedor Nacional de Justiça 

 

 

Z12 
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___

No TRT-12, de SC,
desembargador diz a colega: ‘faz
essa carinha de filha da p…’. Veja
vídeo.
Sessões de julgamento ao vivo continuam revelando o baixo nível em
alguns tribunais

Desembargador José Manzi, presidindo a sessão no TRT-12 e se dirigindo a colega desembargadora: "isso, faz essa carinha de filha da puta..."

 

 Redação  —  30/07/2020 às 13:42 | Atualizado às 13:55

DP COVID-19 CLÁUDIO HUMBERTO OPINIÃO VÍDEOS POLÍTICA JUSTIÇA DINHEIRO

BRASIL DIÁRIO MOTOR

     

quinta-feira, 30 julho 2020Sobre o DP Fale Conosco Anuncie 
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P U B L I C I D A D E

   Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no Whatsapp

Quezia Gonzales, a desembargadora ofendida pelo colega do TRT-12.

As sessões virtuais nos tribunais não param de produzir situações

reveladoras do baixo nível de muitos dos magistrados brasileiros. Nesta

quinta-feira (30), a sessão de julgamento da Terceira Câmara do Tribunal

Regional do Trabalho da 12ª Região, em Santa Catarina, mostrou bem

isso.

A sessão já durava 3 horas e 34 minutos, segundo se pode verificar no

registro do vídeo do tribunal e a desembargadora Quézia de Araújo

votava em um caso.

A certa altura, a magistrada foi interrompida pelo desembargador José

Ernesto Manzi, nada menos que o presidente do colegiado.

Na parte que se pode ouvir da fala, Manzi diz o seguinte:

– “Isso, faz essa carinha de

filha da p… que você já vai

ver…” O desembargador

percebe a gafe e até

coloca a mão na boca,

mas é tarde.

Nesta quarta-feira (29),

outra mulher foi

desrespeitada durante uma sessão de julgamento. Aconteceu no

Tribunal de Contas da União (TCU), em Brasília, quando a ministra Ana

Notícias Relacionadas

Teste de Michelle Bolsonaro tem resultado positivo para Covid-19

Contas públicas fecham junho com rombo recorde de R$ 194,7 bilhões
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Arraes, que presidia a sessão foi interrompida pelo chefe de gabinete do

procurador Lucas Furtado, que a tratou com um palavrão e palavras

depreciativas. Antes de sofrer a rebordosa, o funcionário decidiu

antecipar sua aposentadoria.

C O N T I N U A  D E P O I S  D A  P U B L I C I D A D E

Veja no vídeo abaixo o momento em que o desembargador Manzi se

refere de maneira desrespeitosa à colega:

Compartilhe:

No TRT-12, de SC, desembargador diz a colega: 'faz essa cNo TRT-12, de SC, desembargador diz a colega: 'faz essa c……

    

Veja Também

Mulheres Plataforma Oculto
Cunha Sapatos Casual
Apartamento Sneakers Alto
Topo Tornozelo Botas
Americanas.com

Distrito Federal: 30 cursos
liberados sem mensalidades.
Capacitando o Brasil

[Fotos] Os professores ficaram
sem palavras ao ler essas
respostas
Desafiomundial

Recomendado por
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PALAVRÃO AO VIVO

OAB-SC pede explicações a desembargador do
TRT-12 por xingamento em sessão
30 de julho de 2020, 10h29

A Ordem dos Advogados do Brasil de Santa Catarina (OAB-SC) pediu explicações ao
desembargador José Ernesto Manzi, da 3ª Câmara do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª
Região (TRT-12), por palavrões proferidos por ele durante julgamento por videoconferência
transmitido nesta quarta-feira (29/7).

Durante a sessão, no meio de uma fala da
desembargadora Quézia Gonzalez, Manzi a
interrompe dizendo "faz essa carinha de filha da
puta que você já vai...". Em seguida, esconde a
boca com as mãos.

"Trata-se de conduta inapropriada, que viola o
dever de urbanidade do magistrado, previsto no
art. 35, IV,da LOMAN (Lei Complementar 35/79),
e o parágrafo único do art. 6º do Estatuto da
Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil
(Lei 8906/94)", afirmou a OAB-SC, em nota de repúdio divulgada nesta quinta.

No Ofício nº 998/2020-GP, a OAB pede que o desembargador se pronuncie sobre o
episódio, "com a presteza que a gravidade do caso exige".

Veja o momento em que o desembargador profere xingamento:

José Ernesto Manzi profere xingamentos em
sessão do TRT-12

Reprodução/YouTube
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Maria de Lourdes Bello Zimath
Presidente da Subseção de Joinville

Gustavo Villar Mello Guimarães
Presidente da Comissão de Direito do Trabalho

Suzan Mara Zilli
Presidente da Comissão de Direito Sindical 

Gilberto Lopes Teixeira
Presidente do IASC

Fabrício Mendes dos Santos
Presidente da ACAT/SC

Clique aqui para ler o ofício

Revista Consultor Jurídico, 30 de julho de 2020, 10h29
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Leia a íntegra da nota de repúdio:

A Ordem dos Advogados do Brasil, por meio da Seccional de Santa Catarina e de suas
Comissões de Direito do Trabalho, de Direito Sindical, e da Subseção de Joinville,
juntamente com o Instituto dos Advogados de Santa Catarina - IASC e a Associação
Catarinense dos Advogados Trabalhistas – ACAT/SC, emitem a presente NOTA
CONJUNTA DE REPÚDIO, por conta do ocorrido na sessão virtual de julgamento da 3ª
Câmara do TRT da 12ª Região, do dia 29/07/2020, disponível neste link, em que o
desembargador presidente da Sessão, José Ernesto Manzi, em meio ao julgamento de
recurso, proferiu palavras de baixo calão durante a sustentação oral realizada pela
advogada de uma das partes.

Trata-se de conduta inapropriada, que viola o dever de urbanidade do magistrado, previsto
no art. 35, IV,da LOMAN (Lei Complementar 35/79), e o parágrafo único do art. 6º do
Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil (Lei 8906/94).

As instituições que em conjunto firmam a presente nota repudiam esta conduta, por atentar
contra a atuação da advocacia e violar suas prerrogativas, expondo a classe e a
magistratura ao vexame público.

As entidades signatárias solidarizam-se com a advogada Roberta Martins Marinho Vianna
Neves e tomarão as medidas cabíveis em relação ao incidente que, veiculado nas redes
sociais, repercutiu negativamente perante a comunidade jurídica e toda a sociedade. A
OAB/SC já oficiou o magistrado para que este se pronuncie sobre o ocorrido.

Rafael de Assis Horn
Presidente da OAB/SC

Sessão da 3ª Câmara - 29 de julho de 2020Sessão da 3ª Câmara - 29 de julho de 2020
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30/07/2020

A Ordem dos Advogados do Brasil, por meio da
Seccional de Santa Catarina e de suas
Comissões de Direito do Trabalho, de Direito
Sindical, e da Subseção de Joinville, juntamente
com o Instituto dos Advogados de Santa Catarina
- IASC e a Associação Catarinense dos
Advogados Trabalhistas – ACAT/SC, emitem a
presente NOTA CONJUNTA DE REPÚDIO, por
conta do ocorrido na sessão virtual de julgamento
da 3ª Câmara do TRT da 12ª Região, do dia
29/07/2020, disponível neste link, em que o
desembargador presidente da Sessão, José
Ernesto Manzi, em meio ao julgamento de

NOTA DE REPÚDIO

Últimas notícias

OAB/SC
democrática:
lista sêxtupla do
Quinto
Constitucional
passa a ser
escolhida pela
advocacia
catarinense em
votação direta e
eletrônica

Início  Institucional  Estrutura  Serviços Subseções ESA
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recurso, proferiu palavras de baixo calão durante
a sustentação oral realizada pela advogada de
uma das partes.

Trata-se de conduta inapropriada, que viola o
dever de urbanidade do magistrado, previsto no
art. 35, IV,da LOMAN (Lei Complementar 35/79),
e o parágrafo único do art. 6º do Estatuto da
Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil
(Lei 8906/94).

As instituições que em conjunto firmam a
presente nota repudiam esta conduta, por atentar
contra a atuação da advocacia e violar suas
prerrogativas, expondo a classe e a magistratura
ao vexame público.

As entidades signatárias solidarizam-se com a
advogada Roberta Martins Marinho Vianna Neves
e tomarão as medidas cabíveis em relação ao
incidente que, veiculado nas redes sociais,
repercutiu negativamente perante a comunidade
jurídica e toda a sociedade. A OAB/SC já oficiou o
magistrado para que este se pronuncie sobre o
ocorrido.

Rafael de Assis Horn
Presidente da OAB/SC

Maria de Lourdes Bello Zimath
Presidente da Subseção de Joinville

Gustavo Villar Mello Guimarães
Presidente da Comissão de Direito do Trabalho

Advogados
devem receber
RPVs e
precatórios
retidos no BB

até 31 de
agosto

Agenda:
Doutrina
Catarinense
apresentará
obra jurídica ‘Da
Democracia de
Partidos à
Autocracia
Judicial. O caso
Brasileiro no
Divã’
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Conselho Nacional de Justiça – CNJ 

SEPN 514, Lote 9, Bloco D – Brasília/DF (CEP 70.760-544) 

(61) 2326-4694 

 

 

DECISÃO 

CONSIDERANDO ter chegado ao conhecimento da Corregedoria 

Nacional de Justiça notícias amplamente divulgadas na rede mundial de computadores1, 

a respeito de suposta conduta desrespeitosa do Desembargador José Ernesto Manzi, 

membro da 3ª Câmara do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, praticada durante 

Sessão de Julgamento realizada por videoconferência em 29 de julho de 2020; 

CONSIDERANDO o seguinte teor da notícia publicada pelo sítio “Diário 

do Poder”: 

“[...]. As sessões virtuais nos tribunais não param de produzir situações 

reveladoras do baixo nível de muitos dos magistrados brasileiros. Nesta quinta-

feira (30), a sessão de julgamento da Terceira Câmara do Tribunal Regional do 

Trabalho da 12ª Região, em Santa Catarina, mostrou bem isso. 

A sessão já durava 3 horas e 34 minutos, segundo se pode verificar no registro 

do vídeo do tribunal e a desembargadora Quézia de Araújo votava em um caso. 

A certa altura, a magistrada foi interrompida pelo desembargador José Ernesto 

Manzi, nada menos que o presidente do colegiado. 

Na parte que se pode ouvir da fala, Manzi diz o seguinte: 

– “Isso, faz essa carinha de filha da p… que você já vai ver…” O 

desembargador percebe a gafe e até coloca a mão na boca, mas é tarde” (Grifos 

para destaque).  

CONSIDERANDO que o conteúdo da Sessão de Julgamento por 

videoconferência pode ser acessado por meio do Canal da Justiça do Trabalho de Santa 

                                                 
1 Disponíveis em: <https://diariodopoder.com.br/justica/no-trt-12-de-sc-desembargador-diz-a-colega-faz-essa-carinha-

de-filha-da-p>, <https://www.metropoles.com/brasil/justica/faz-essa-carinha-de-filha-da-puta-diz-desembargador-em-

sessao-virtual>, <https://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/isso-faz-essa-carinha-de-filha-da-p-diz-

desembargador-em-sessao-do-trt-12/>, <https://epoca.globo.com/brasil/apos-xingar-advogada-em-sessao-virtual-

desembargador-contestado-por-oab-24559050>. Acessados em: 30/07/2020. 
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Conselho Nacional de Justiça – CNJ 

SEPN 514, Lote 9, Bloco D – Brasília/DF (CEP 70.760-544) 

(61) 2326-4694 

 

Caarina na plataforma de vídeos “YouTube”2, sendo que a fala do Desembargador ocorre 

após as 3 horas e 34 minutos de duração do vídeo; 

CONSIDERANDO que, por sua vez, o sítio “ConJur” publicou a matéria 

intitulada “OAB-SC pede explicações a desembargador do TRT-12 por xingamento em 

sessão”3, da qual transcrevem-se os excertos abaixo: 

“A Ordem dos Advogados do Brasil de Santa Catarina (OAB-SC) pediu 

explicações ao desembargador José Ernesto Manzi, da 3ª Câmara do Tribunal 

Regional do Trabalho da 12ª Região (TRT-12), por palavrões proferidos por ele 

durante julgamento por videoconferência transmitido nesta quarta-feira (29/7). 

Durante a sessão, no meio de uma fala da desembargadora Quézia Gonzalez, 

Manzi a interrompe dizendo "faz essa carinha de filha da p[...] que você já 

vai...". Em seguida, esconde a boca com as mãos. 

"Trata-se de conduta inapropriada, que viola o dever de urbanidade do 

magistrado, previsto no art. 35, IV,da LOMAN (Lei Complementar 35/79), e o 

parágrafo único do art. 6º do Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados 

do Brasil (Lei 8906/94)", afirmou a OAB-SC, em nota de repúdio divulgada nesta 

quinta. 

No Ofício nº 998/2020-GP, a OAB pede que o desembargador se pronuncie sobre 

o episódio, "com a presteza que a gravidade do caso exige". 

CONSIDERANDO que o inteiro teor da supramencionada Nota Conjunta 

de Repúdio, emitida pela Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional de Santa Catarina 

e suas Comissões de Direito do Trabalho, de Direito Sindical, e da Subseção de Joinville, 

juntamente com o Instituto dos Advogados de Santa Catarina – IASC e a Associação 

Catarinense dos Advogados Trabalhistas – ACAT/SC, pode ser consultado em seu site 

oficial4; e 

                                                 
2 Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=34PinyyVo2c&feature=emb_logo>.  
3 Disponível em <https://www.conjur.com.br/2020-jul-30/oab-sc-explicacoes-desembargador-xingamento-sessao> 
4 Disponível em: <https://www.oab-sc.org.br/noticias/nota-repudio/18014>.  

Todos acessados em: 30/07/2020. 
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Conselho Nacional de Justiça – CNJ 

SEPN 514, Lote 9, Bloco D – Brasília/DF (CEP 70.760-544) 

(61) 2326-4694 

 

CONSIDERANDO a necessidade de se averiguar os fatos que, em tese, 

podem caracterizar conduta que infringe os deveres dos magistrados estabelecidos na 

LOMAN e no Código de Ética da Magistratura 

INSTAURO, de ofício, PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS, que deverá 

tramitar nesta Corregedoria Nacional de Justiça, a fim de esclarecer os fatos.  Para tanto, 

DETERMINO:  

a) A autuação da presente decisão como Pedido de Providências, 

devendo constar a Corregedoria Nacional de Justiça no polo ativo e o Desembargador 

JOSÉ ERNESTO MANZI, do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, no polo 

passivo; e 

b) A expedição de ofício à Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho 

para que, no prazo de até 60 (sessenta) dias, apure os fatos narrados no presente 

expediente, remetendo-se a esta Corregedoria Nacional de Justiça o resultado da 

apuração.  

 

Cumpra-se. 

Brasília, 30 de julho de 2020. 

 

 

 

MINISTRO HUMBERTO MARTINS 

Corregedor Nacional de Justiça 

 

 

Z12 
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TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO
SECRETARIA DA CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO

 
 

CERTIDÃO
 
 
Certifico que, nesta data, juntei os documentos anexos.
 
 
Brasília, 8 de setembro de 2020.
 
 
 

ANNA CAROLINA DE PINA JAIME NAVES
Técnico Judiciário

Secretaria da Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho
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Quadra 8 Lote 1 Bloco B Sala B5.6
Brasília - DF  70070-943
Tel.: (61) 3043-7736/7385
E-mail: secg@tst.jus.br
Página 1 de 1

OFÍCIO TST.CGJT Nº 1387

Brasília, 4 de setembro de 2020.

A Sua Excelência o Senhor
Ministro DIAS TOFFOLI
Corregedor Nacional de Justiça
Brasilia - DF

Assunto: Ciência de decisão. Processo nº TST - PP-1001042-47.2020.5.00.0000 (CNJ-
PP-6010-89.2020.2.00.0000)

Senhor Corregedor Nacional de Justiça Interino,

Em cumprimento à determinação de apuração dos fatos narrados no Pedido de
Providências nº CNJ-PP-6010-89.2020.2.00.0000, encaminho, para conhecimento, a decisão
que proferi nos autos do Processo nº TST-PP-1001042-47.2020.5.00.0000, em que é
Requerido o Desembargador José Ernesto Manzi, da 3ª Câmara do Tribunal Regional do
Trabalho da 12ª Região.

Manifesto a V. Ex.ª protestos de estima e consideração.

Cordialmente,

Ministro ALOYSIO CORRÊA DA VEIGA
Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho
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Poder Judiciário 

Justiça do Trabalho 

Tribunal Superior do Trabalho

 

Pedido de Providências 
1001042-47.2020.5.00.0000

 
 

Processo Judicial Eletrônico
 

Data da Autuação: 03/08/2020 
Valor da causa: R$ 0,01 

 
Partes:

REQUERENTE: CORREGEDORIA NACIONAL DE JUSTIÇA 
REQUERIDO: DESEMBARGADOR JOSÉ ERNESTO MANZI PAGINA_CAPA_PROCESSO_PJE
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PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO

PROCESSO Nº PP - 1001042-47.2020.5.00.0000

REQUERENTE: CORREGEDORIA NACIONAL DE JUSTIÇA

REQUERIDO: DESEMBARGADOR JOSÉ ERNESTO MANZI

CGACV/lm/a
 

D E C I S Ã O

Trata-se de Pedido de Providências instaurado em razão de determinação

da Corregedoria Nacional de Justiça, ora requerente, nos autos do processo n° CNJ-PP 6010-

89.2020.2.00.0000, para apuração da conduta do Exmo. Desembargador JOSÉ ERNESTO MANZI,

integrante do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região e membro da 3ª Câmara do referido Tribunal,

durante a sessão de julgamento realizada por videoconferência em 29/07/2020, em que, após 3 horas e 34

minutos de duração do vídeo, interrompendo a Exma. Desembargadora Quézia de Araújo, fala "Isso, faz

essa carinha de filha da p... que você já vai ver".

Em decisão proferida em 30/07/2020 (fls. 5/7 - Id. b1abb23), o

Corregedor Nacional de Justiça determinou a instauração, de ofício, de pedido de providências a fim de

esclarecer os fatos e a expedição de ofício a esta Corregedoria Geral para que, no prazo de até 60 dias,

apure os fatos narrados.

Eis os termos da referida decisão:

CONSIDERANDO ter chegado ao conhecimento da Corregedoria Nacional de Justiça
notícias amplamente divulgadas na rede mundial de computadores1, a respeito de
suposta conduta desrespeitosa do Desembargador José Ernesto Manzi, membro da 3ª
Câmara do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, praticada durante Sessão de
Julgamento realizada por videoconferência em 29 de julho de 2020;

CONSIDERANDO o seguinte teor da notícia publicada pelo sítio "Diário do Poder":

"[...]. As sessões virtuais nos tribunais não param de produzir situações reveladoras do
baixo nível de muitos dos magistrados brasileiros. Nesta quinta-feira (30), a sessão de
julgamento da Terceira Câmara do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, em
Santa Catarina, mostrou bem isso.

A sessão já durava 3 horas e 34 minutos, segundo se pode verificar no registro do vídeo
do tribunal e a desembargadora Quézia de Araújo votava em um caso.

A certa altura, a magistrada foi interrompida pelo desembargador José Ernesto Manzi,
nada menos que o presidente do colegiado.

Na parte que se pode ouvir da fala, Manzi diz o seguinte:
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- "Isso, faz essa carinha de filha da p... que você já vai ver..." O desembargador percebe
a gafe e até coloca a mão na boca, mas é tarde" (Grifos para destaque).

CONSIDERANDO que o conteúdo da Sessão de Julgamento por videoconferência pode
ser acessado por meio do Canal da Justiça do Trabalho de Santa Caarina na plataforma
de vídeos "YouTube"2, sendo que a fala do Desembargador ocorre após as 3 horas e 34
minutos de duração do vídeo;

CONSIDERANDO que, por sua vez, o sítio "ConJur" publicou a matéria intitulada
"OAB-SC pede explicações a desembargador do TRT-12 por xingamento em sessão"3,
da qual transcrevem-se os excertos abaixo:

"A Ordem dos Advogados do Brasil de Santa Catarina (OAB-SC) pediu explicações ao
desembargador José Ernesto Manzi, da 3ª Câmara do Tribunal Regional do Trabalho da
12ª Região (TRT-12), por palavrões proferidos por ele durante julgamento por
videoconferência transmitido nesta quarta-feira (29/7).

Durante a sessão, no meio de uma fala da desembargadora Quézia Gonzalez, Manzi a
interrompe dizendo "faz essa carinha de filha da p[...] que você já vai...". Em seguida,
esconde a boca com as mãos. "Trata-se de conduta inapropriada, que viola o dever de
urbanidade do magistrado, previsto no art. 35, IV,da LOMAN (Lei Complementar 35
/79), e o parágrafo único do art. 6º do Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados
do Brasil (Lei 8906/94)", afirmou a OAB-SC, em nota de repúdio divulgada nesta quinta.

No Ofício nº 998/2020-GP, a OAB pede que o desembargador se pronuncie sobre o
episódio, "com a presteza que a gravidade do caso exige".

CONSIDERANDO que o inteiro teor da supramencionada Nota Conjunta de Repúdio,
emitida pela Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional de Santa Catarina e suas
Comissões de Direito do Trabalho, de Direito Sindical, e da Subseção de Joinville,
juntamente com o Instituto dos Advogados de Santa Catarina - IASC e a Associação
Catarinense dos Advogados Trabalhistas - ACAT/SC, pode ser consultado em seu site
oficial4; e CONSIDERANDO a necessidade de se averiguar os fatos que, em tese,
podem caracterizar conduta que infringe os deveres dos magistrados estabelecidos na
LOMAN e no Código de Ética da Magistratura

INSTAURO, de ofício, PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS, que deverá tramitar nesta
Corregedoria Nacional de Justiça, a fim de esclarecer os fatos. Para tanto,
DETERMINO:

a) A autuação da presente decisão como Pedido de Providências, devendo constar a
Corregedoria Nacional de Justiça no polo ativo e o Desembargador JOSÉ ERNESTO
MANZI, do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, no polo passivo; e

b) A expedição de ofício à Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho para que, no
prazo de até 60 (sessenta) dias, apure os fatos narrados no presente expediente,
remetendo-se a esta Corregedoria Nacional de Justiça o resultado da apuração.

Esta Corregedoria Geral expediu ofício à Presidência do Tribunal 

Regional do Trabalho da 12ª Região, determinado a apuração dos fatos e adoção das 

providências cabíveis no prazo de 30 (trinta) dias.

Em resposta, a Presidente do eg. TRT, através do Ofício SEGEP 

nº 149, encaminhou as informações prestadas pelo Exmo. Desembargador Requerido, no 

seguinte sentido (Id. afaa901 fls. 24/29):

JOSÉ ERNESTO MANZI, Desembargador do Trabalho, diante da notificação emitida pela 
Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho (CGJT), atendendo Pedido de Providências do 
Conselho Nacional de Justiça (CNJ), vem apresentar as seguintes INFORMAÇÕES:

a) Conforme as explicações fornecidas ao e. Tribunal Pleno desta Corte e que retratam, 
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a) Conforme as explicações fornecidas ao e. Tribunal Pleno desta Corte e que retratam, 
integralmente, o corrido e suas razões, NÃO HOUVE, em momento algum, INTENÇÃO de 
ofender a quem quer que seja, não se dirigindo os termos usados a qualquer dos 
participantes da sessão, seja no exercício, seja à margem da função jurisdicional e, sim, 
em caráter pessoal, em conversa paralela, com simples descuido no desligamento do 
microfone, durante a leitura de fundamentos que já repousavam na tela do signatário e que 
não demandavam atenção específica, após quase 3h30min

b) A nota da Subseção Catarinense da Ordem dos Advogados do Brasil, publicada no
mesmo dia e sem que se buscasse primeiro as explicações, solicitadas apenas após, além
de precipitadas, por não respeitar o  contraditório, com todas as vênias de estilo,
partiram de um pressuposto equivocado, qual seja, de que as palavras ditas não só se
referiam ao julgamento, mas à advogada  da parte ré, que sequer se pronunciava no
momento dos ditos impropérios. Tanto que houve quem achasse que pudesse estar me
dirigindo ao 3° Desembargador (amigo  de íntima relação), à própria Relatora, ao
Ministério Público ou a terceiro (como era o caso e sem intenção ofensiva);

c) Ressalta-se  eventual verificação do  ser  comum  a  Whatsapp durante a sessão (que,
aliás, por reconhecer o caráter formal e a  importância, por escolha pessoal, realizo
sempre no próprio Gabinete da Corte e não em casa), diante da possibilidade de que
alguma emergência familiar ou até  observação de algum colega, sobre um voto, seja
considerada, de modo que, aberto o aplicativo, corre-se o risco de ligações de voz ou
gravações de mensagem serem ouvidas ou ditas (como no caso).

d) De qualquer sorte, me refiro, expressamente, à Nota de Explicações remetidas ao e.
Tribunal Pleno e, por dever de humildade e cortesia, diante do imbróglio, rogo escusas
a quem quer que seja que, de algum modo, possa  ter se sentido ofendido, salientando
que, todos os que me conhecem, podem afiançar que, por um lado, gosto de brincar com
os amigos mais próximos e, por outro, não  sou dado a usar palavras de baixo calão,
com quem quer que seja, muito menos, na atuação profissional, o que não me imuniza à
possibilidade de, como a maioria das pessoas comuns em que me insiro, proferi-las na
intimidade.

e) Ratifico os termos da Nota:

"Prezados Colegas, 

Sobre os acontecimentos de ontem, na Sessão da 3ª Câmara do TRT-SC, sob a minha
Presidência, por dever de respeito à Instituição, aos Colegas Magistrados, aos
Advogados, Servidores e assistentes, dou as seguintes explicações:

a) Sou extremamente respeito com os advogados nas sessões, inclusive utilizando o
pronome Vossa Excelência, quando me refiro a eles, ainda que por vezes tratado como
Vossa Senhoria. Não faço distinção alguma entre os patronos, nem considero isso
apropriado a qualquer magistrado, por isso me mantenho absolutamente afastado, para
poder julgar. Se tenho qualquer questão, simpatia ou antipatia que possa prejudicar
minha imparcialidade, afasto-me do processo, voluntariamente. 

b) As sessões de julgamento chegam a durar 5 a 6 horas, durante as quais é inevitável
que respondamos alguma mensagem de Whatsapp, da família ou de amigos,
principalmente durante a leitura do voto do Relator, posto que a íntegra dele já é
conhecida há várias semanas, nada acrescendo de novo ao nosso conhecimento dos
fatos (diferentemente do que ocorre nas sustentações orais). Essas respostas no
Whatsapp podem se dar tanto de forma escrita, como em mensagem verbal e é
consabido ser possível que o Google Meet e outros aplicativos sejam utilizados no
mesmo computador, monitor e microfone (pelo WebWhats). 

c) AFIRMO, COM VEEMÊNCIA,   que não me dirigi a qualquer dos participantes da
sessão de julgamento, sejam partes, advogados, servidores ou magistrados. Qualquer
afirmação nesse sentido e mais, que considere que, não só falei para os participantes da
sessão de julgamento, como, ainda, tinha a intenção de ofender determinada e específica
pessoa, é fruto de absoluta ilação, quiçá com o intuito de obter algum proveito
processual, pessoal ou de classe. 

d) Não sou hipócrita a ponto de afirmar que, mesmo em minha vida privada, não use,
vez ou outra, alguma palavra pouco recomendada, mas é pelo mesmo motivo que não
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atiçarei fogo a um debate inútil que sequer seria cogitado, há poucos anos atrás, quando
a sociedade se preocupava com a moral, do que com o moralismo. 

e) Precisamos nos acostumar com os novos tempos e as novas tecnologias que diminuem
não só o direito de estar-só, como até os deveres que nos eram impostos nessas
ocasiões, por conta da possibilidade de, inadvertidamente, tornarmos público, o que
tínhamos na esfera estritamente privada e mais, pessoal, já que, no momento do fato, me
encontrava absolutamente sozinho em minha sala, ainda que mantivesse diálogo em
alguns grupos de Whatsapp, de que participo, inclusive de magistrados e de familiares. 

f) Informo que o dever de urbanidade se destina ao tratamento dado às partes,
servidores, advogados, coletas ou o público em geral e que, evidentemente, não inclui a
possibilidade de, um microfone ligado, captar até um pensamento balbuciado, de uma
expressão menos educada, pronunciada até por quem busca policiar-se nessa questão (e
todos os que me conhecem, dos Porteiros do meu prédio, à mais alta autoridade com
quem já estive, passando por todas as camadas intermediárias) sabe que não faço
acepção de pessoas, embora tenha um humor ácido para alguns, tratando a todos da
mesmíssima maneira que gostaria de ser tratado. De qualquer modo, exceto para os
amigos íntimos e em tom jocoso, nunca proferi palavras desse calão, com o intuito
ofensivo. 

g) Quanto à Nota de Repúdio da OAB/SC, nada a declarar. Ela está na defesa de uma
advogada (que desconfio seja a do processo em que minha colega votava, sem certeza,
apenas pelo momento da coincidência) e, o fez,talvez, de forma apressada, sem conhecer
todos os lados da questão e, mesmo que os conhecesse, em questão de prerrogativas,
dela não se pode exigir senão uma visão unilateral, mais próxima do advogado, do que
de magistrado, como aliás fazem as Associações de Classe da Magistratura, em
situações análogas. 

h) Por fim, nestes tempos em que a liberdade de expressão é admitida apenas como um
atributo próprio, mas absolutamente inadmitida como direito alheio, como se fosse
possível essa conciliação, sou obrigado a lembrar que nós, juízes, apesar de nossa
função de julgar, somos seres humanos, passíveis de erros, interjeições, ou vermos
captadas nossas conversas paralelas, com interpretações variadas e infinitas, que as
redes sociais propiciam e a mentalidade superficial contemporânea incentiva. 

i) Se alguém se sentiu ofendido, seguramente não foi o interlocutor a quem me dirigi, em
paralelo, no meu áudio. Qualquer outra pessoa que assim se sinta, o faz sem que
qualquer iniciativa minha tenha contribuído para tal e, em razão do equívoco ora
esclarecido. 

À análise.

O Exmo. Desembargador Requerido, instado a prestar informações acerca

da conduta inapropriada ocorrida durante sessão virtual de julgamento do dia 29.07.2020 pela Terceira

Câmara do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, informou que se tratou de comentário feito em

caráter pessoal, em conversa paralela no aplicativo Whatsapp, por descuido no desligamento do

microfone durante a leitura de fundamentos do voto da nobre Relatora, ressaltando que o conteúdo do

voto já repousava na tela do signatário e que não demandava atenção específica, além de que a sessão já

perdurava por quase 3h30min.

Destacou ser comum eventual verificação do Whatsapp durante a sessão,

diante da possibilidade de que alguma emergência familiar ou até observação de algum colega, sobre um

voto, seja considerada, de modo que, "aberto o aplicativo, corre-se o risco de ligações de voz ou

".gravações de mensagem serem ouvidas ou ditas (como no caso)
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De outro lado,consignou que seu comentário não foi dirigido a qualquer

dos participantes da sessão de julgamento, sejam partes, advogados, servidores ou magistrados e que,

diante do mal-entendido, rogou escusas a quem quer que tenha se sentido, de algum modo, ofendido.

Pois bem.

Verifica-se que a manifestação do Requerido durante sessão de

julgamento, de fato, mostra-se inapropriada para a conduta que se espera de quem ocupa cargo de alta

estima e importância na Justiça Trabalhista, causando estranheza e desconforto aos participantes da

sessão que estavam a aguardar o término da leitura do voto da Exma. Desembargadora Relatora.

Não obstante a repreensão ao uso de palavras de baixo calão, infere-se da

manifestação ora apresentada pelo magistrado que as informações prestadas são revestidas de

razoabilidade, relacionadas ao indevido uso do aplicativo Whatsapp e descuido com o funcionamento do

microfone, e que tal lapso é passível de ocorrer com qualquer pessoa, inclusive com juízes, que também

são suscetíveis de erro.

Destaca-se, ainda, que o Requerido, com veemência, rechaçou qualquer

interpretação que sugere que o infeliz comentário tenha sido dirigido a qualquer dos participantes da

sessão, apresentando desculpas pela confusão que possa ter gerado de forma não intencional.

Com efeito, nos termos do art. 19 do Regulamento Geral da Corregedoria

Geral de Justiça: "Considerado satisfatório o esclarecimento dos fatos ou alcançado o resultado e

justificada a conduta, será arquivada a reclamação; caso contrário, os fatos serão apurados pela

."Corregedoria

Conforme já salientado, nada obstante ser inequivocamente inapropriada a

expressão utilizada pelo Exmo Desembargador Requerido, ante as justificativas apresentadas, não se

verificam elementos suficientes a deflagração de procedimento disciplinar, recomendando-se ao referido

magistrado, contudo, que sejam tomadas as cautelas necessárias em situações futuras no tocante aos

meios telemáticos utilizados.

Diante dos fatos apresentados, esta Corregedoria-Geral da Justiça do

Trabalho sugere o arquivamento do feito, dando-se ciência à Corregedoria Nacional de Justiça nos autos

do Pedido de Providência CNJ-PP 6010-89.2020.2.00.0000, e aguardando-se o resultado da conclusão do

Conselho Nacional de Justiça no referido procedimento.

Cientifique-se, ainda, o requerido e a Presidência do Tribunal Regional do

Trabalho da 12ª Região.
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Publique-se.

Aguarde-se a decisão final da Corregedoria Nacional de Justiça.

BRASILIA, 3 de Setembro de 2020

 

 

Ministro ALOYSIO CORRÊA DA VEIGA

Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho
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Pedido de admissão.
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Rua Paschoal Apóstolo Pítsica, nº. 4.860 – Agronômica – 88025-255 – Florianópolis/SC 

Telefone e fax: (48) 3239-3500  

 

EXMA. PRESIDÊNCIA DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA 

 

 

Pedido de providências n. 0006010-89.2020.2.00.0000 

Relator: LUIZ FUX 

 

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL/SC1, rep. p/ seu 

Diretor-presidente, vem à presença de Vossa Excelência, 

por seus Procuradores, requerer admissão ao pedido de 

providências, em defesa da ordem jurídica, nos termos do 

art. 44, I da Lei federal n. 8.906/942 e tendo em vista sua 

função essencial à justiça nos termos do art. 133 (cap. IV) 

da CF/88, pelas razões e fundamentos jurídicos a seguir: 

A OAB, assim como o Ministério Público, possui dupla finalidade: i) 

defender a Constituição, a ordem jurídica do Estado democrático de direito, os 

direitos humanos, a justiça social, e pugnar pela boa aplicação das leis, pela rápida 

administração da justiça e pelo aperfeiçoamento da cultura e das instituições 

jurídicas; ii) promover, com exclusividade, a representação, a defesa, a seleção e a 

disciplina dos advogados em toda a República Federativa do Brasil (art. 133 

CF/88 c.c. art. 44, I e II, da Lei n. 8.906/94). 

Enquanto o Parquet legitima sua atuação institucional na condição de 

fiscal da ordem jurídica (art. 127, CF/88) ou de titular privativo das ações que lhe 

são afetas (art. 129, da CF/88), a OAB é igualmente legítima como defensora da 

                                                        
1 Serviço público independente, inscrita no CNPJ n. 82519190000112, com sede na Rua 

Pascoal Apóstolo Pítsica, n. 4860, Bairro Agronômica, município de Florianópolis/SC (88.025-
255). 
2 BRASIL. Lei Federal n. 8.906/94. Art. 44. A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), 

serviço público, dotada de personalidade jurídica e forma federativa, tem por finalidade: I - 
defender a Constituição, a ordem jurídica do Estado democrático de direito, os direitos 
humanos, a justiça social, e pugnar pela boa aplicação das leis, pela rápida administração da 
justiça e pelo aperfeiçoamento da cultura e das instituições jurídicas; 
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Rua Paschoal Apóstolo Pítsica, nº. 4.860 – Agronômica – 88025-255 – Florianópolis/SC 

Telefone e fax: (48) 3239-3500  

 

ordem jurídica (art. 44, I da Lei 8906/94) ou como titular das ações que lhe são 

afetas pelo comando contido no art. 44, II e PÚ do art. 49 da Lei n. 8.906/94.  

O acompanhamento tem por finalidade a preservação das 

prerrogativas profissionais eventualmente violadas, além do que, é dever da 

Ordem fiscalizar e garantir a plenitude da ampla defesa, do contraditório e devido 

processo legal quando houverem indícios ou provas concretas de violação de 

prerrogativas, nos termos da Lei (art. 5º, XIII; 133, CF e Lei n. 8.906/94). 

Enverga a OAB, como dito alhures, exclusivo múnus institucional de 

defesa da ordem constitucional e jurídica do Estado Democrático de Direito, da 

justiça social, da efetiva aplicação da lei, da aplicação célere da jurisdição e, 

sobretudo, do aperfeiçoamento cultural e técnico das instituições jurídicas. Além 

disso, promove exclusivamente, a defesa e representação dos advogados em todo 

o Brasil (art. 44, I e II da Lei 8.906/94).  

Suas finalidades a elevam ao status de entidade com elevado nível de 

especialização técnica, jurídica, social e notória representatividade, o que a 

sobreleva para atuação, inclusive, como “Amicus Curiae”, quando assim for 

necessário (art. 138 do CPC).  

Ante o exposto, é incontroverso o direito da entidade de defender as 

prerrogativas profissionais e assistir, quando necessário, os membros da 

Advocacia, em qualquer grau de jurisdição, sob pena de nulidade dos atos 

praticados (art. 49, Parágrafo Único, da Lei 8.906/94 c.c. art. 16, do 

Regulamento Geral da Lei n. 8.906/94). 

In casu, foi instaurado, de ofício, Pedido de Providências a fim de 

esclarecer a conduta desrespeitosa do Desembargador José Ernesto Manzi, 

membro da 3ª Câmara do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, praticado 

durante a sessão de julgamento realizada por videoconferência em 29/07/2020. 
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A conduta inapropriada ofende o dever de urbanidade que pesa às 

ações do magistrado consoante a previsão do art. 35, IV da Lei Complementar 

35/79 (LOMAN), bem como, o disposto no art. 6º, caput e parágrafo único, da 

Lei 8.906/94. 

Portanto, considerando a presença dos advogados Roberta Martins 

Marinho Viana Neves e Cleverson Ribeiro Borges, além dos membros da 3ª 

Câmara, requer se digne Vossa Excelência em deferir a admissão da OAB/SC para 

acompanhamento do feito em defesa da ordem Jurídica e a fim de garantir o 

respeito prerrogativas profissionais, bem como, a transparência no curso da 

apuração dos fatos narrados. 

Requer, ainda, sejam as intimações realizadas em nome dos 

advogados: Aulus Eduardo Teixeira de Souza, OAB 041386SC; Cynthia da Rosa 

Melim, OAB 013056SC. 

Termos em que pede deferimento. 

Santa Catarina, 16.09.2020. 

  

Aulus Eduardo Teixeira de Souza - OAB 041386SC 

Procurador Jur. Estadual de Prerrogativas – Mat. 2035 
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Ordem dos Advogados do Brasil – Seção de Santa Catarina 
Gabinete da Presidência 

Rua Paschoal Apóstolo Pítsica, 4860 – Agronômica – 88025-255 – Florianópolis – SC 
Telefones: (48) 3239-3580 – (48) 3239-3559 

 

 

P R O C U R A Ç Ã O 

 

OUTORGANTE: 

A ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL, SEÇÃO DE SANTA CATARINA, serviço público 

independente, dotada de personalidade jurídica e forma federativa, inscrita no CGC/MF sob 

o nº 82.519.190/0001-12, com endereço na Rua Paschoal Apóstolo Pitsica, 4860, 

Agronômica, nesta Capital, CEP 88025-900 neste ato representada pelo seu Presidente 

RAFAEL DE ASSIS HORN, inscrito na OAB/SC sob o nº 12003, residente e domiciliado nesta 

Capital. 

 

OUTORGADOS: 

AULUS EDUARDO TEIXEIRA DE SOUZA, Procurador Estadual de Prerrogativas da OAB/SC, 

brasileiro, advogado inscrito na OAB/SC sob o nº 41386; CYNTHIA DA ROSA MELIM, 

Procuradora Geral da OAB/SC, brasileira, advogada inscrita na OAB/SC sob o nº 13056; e 

CAROLINE TEREZINHA RASMUSSEN DA SILVA, Presidente da Comissão de Prerrogativas da 

OAB/SC, brasileira, advogada inscrita na OAB/SC sob o nº 19582, todos podendo receber 

intimações na sede da OAB/SC. E-mail prerrogativasoab@oab-sc.org.br.  

 

PODERES: 

Para atuar em Juízo ou fora dele, onde com esta se apresentar, pelo que lhe confere os 

poderes ad e extra judicia para o foro em geral, e para representar o outorgante perante 

quaisquer entidades de Direito Público ou Privado e ainda, desistir, negociar e transigir, 

pagar receber e dar quitação, agindo conjunta ou separadamente, independente de ordem 

ou nomeação, e substabelecer, com ou sem reservas de poderes. 

  

Florianópolis, 02 de janeiro de 2020. 

 

RAFAEL DE ASSIS HORN 
Presidente da OAB 
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Conselho Nacional de Justiça

Autos: PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS - 0006010-89.2020.2.00.0000

Requerente: CORREGEDORIA NACIONAL DE JUSTIÇA

Requerido: JOSÉ ERNESTO MANZI 

 

PEDIDO  DE  PROVIDÊNCIAS.  DESEMBARGADOR.

JUSTIÇA DO TRABALHO. TRT-12. REQUERIMENTO DE

INGRESSO  DA  OAB-SC  COMO  TERCEIRA

INTERESSADA. DEFERIMENTO.

DECISÃO

Trata-se de Pedido de Providências instaurado por esta CORREGEDORIA

NACIONAL DE JUSTIÇA em face do Desembargador JOSÉ ERNESTO MANZI, membro

da 3ª Câmara do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região.

O procedimento foi instaurado, em síntese, para que fosse apurada possível

violação por parte do Desembargador ao que dispõem o Código de Ética e a Lei Orgânica

da Magistratura Nacional, em razão de fala inapropriada por ele proferida durante Sessão

de Julgamento realizada em 29 de julho de 2020 (ID 4067666).

A Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho encaminhou cópia de decisão

proferida nos autos do procedimento apuratório nº TST-PP-1001042-47.2020.5.00.0000

(IDs 4110679 – 4110680).

A Ordem dos Advogados do Brasil  – Seção de Santa Catarina requereu

ingresso nos presentes autos como terceira interessada (ID 4117602).

É o relatório.

A  OAB-SC  requereu  ingresso  nos  presentes  autos  como  terceira

interessada, nos seguintes termos:

[...] Portanto, considerando a presença dos advogados Roberta Martins Marinho

Viana  Neves  e  Cleverson  Ribeiro  Borges,  além dos  membros  da  3ª  Câmara,

1
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Conselho Nacional de Justiça

requer  se  digne  Vossa  Excelência  em  deferir  a  admissão  da  OAB/SC  para

acompanhamento do feito  em defesa da ordem Jurídica e  a fim de garantir  o

respeito  prerrogativas  profissionais,  bem  como,  a  transparência  no  curso  da

apuração dos fatos narrados. (ID 4086701).

Em razão do exposto, defiro o ingresso da Ordem dos Advogados do Brasil

– Seção de Santa Catarina como terceira interessada nos presentes autos. 

Após, retornem os autos conclusos.

Intimem-se para ciência.

Brasília, data registrada no sistema. 

Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Corregedora Nacional de Justiça

Z12
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 CERTIDÃO
Certifico, em atenção a decisão id 4157085, o cadastro da Ordem dos Advogados do Brasil -
Seção Santa Catarina como terceira interessada no presente feito. 
Brasília, 3 de novembro de 2020.
 

Secretaria Processual do Conselho Nacional de Justiça
Seção de Autuação e Distribuição

 
 
 

Autos: PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS - 0006010-89.2020.2.00.0000
Requerente: CORREGEDORIA NACIONAL DE JUSTIÇA
Requerido: JOSÉ ERNESTO MANZI

Num. 4162798 - Pág. 1
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Autos: PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS - 0006010-89.2020.2.00.0000

Requerente: CORREGEDORIA NACIONAL DE JUSTIÇA

Requerido: JOSÉ ERNESTO MANZI 

 

PEDIDO  DE  PROVIDÊNCIAS.  DESEMBARGADOR.

JUSTIÇA DO TRABALHO. TRT-12. REQUERIMENTO DE

INGRESSO  DA  OAB-SC  COMO  TERCEIRA

INTERESSADA. DEFERIMENTO.

DECISÃO

Trata-se de Pedido de Providências instaurado por esta CORREGEDORIA

NACIONAL DE JUSTIÇA em face do Desembargador JOSÉ ERNESTO MANZI, membro

da 3ª Câmara do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região.

O procedimento foi instaurado, em síntese, para que fosse apurada possível

violação por parte do Desembargador ao que dispõem o Código de Ética e a Lei Orgânica

da Magistratura Nacional, em razão de fala inapropriada por ele proferida durante Sessão

de Julgamento realizada em 29 de julho de 2020 (ID 4067666).

A Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho encaminhou cópia de decisão

proferida nos autos do procedimento apuratório nº TST-PP-1001042-47.2020.5.00.0000

(IDs 4110679 – 4110680).

A Ordem dos Advogados do Brasil  – Seção de Santa Catarina requereu

ingresso nos presentes autos como terceira interessada (ID 4117602).

É o relatório.

A  OAB-SC  requereu  ingresso  nos  presentes  autos  como  terceira

interessada, nos seguintes termos:

[...] Portanto, considerando a presença dos advogados Roberta Martins Marinho

Viana  Neves  e  Cleverson  Ribeiro  Borges,  além dos  membros  da  3ª  Câmara,
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Conselho Nacional de Justiça

requer  se  digne  Vossa  Excelência  em  deferir  a  admissão  da  OAB/SC  para

acompanhamento do feito  em defesa da ordem Jurídica e  a fim de garantir  o

respeito  prerrogativas  profissionais,  bem  como,  a  transparência  no  curso  da

apuração dos fatos narrados. (ID 4086701).

Em razão do exposto, defiro o ingresso da Ordem dos Advogados do Brasil

– Seção de Santa Catarina como terceira interessada nos presentes autos. 

Após, retornem os autos conclusos.

Intimem-se para ciência.

Brasília, data registrada no sistema. 

Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Corregedora Nacional de Justiça

Z12
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