
PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

12ª REGIÃO
CORREGEDORIA REGIONAL

PORTARIA CR N° 02/2005

A EXCELENTÍSSIMA JUÍZA-CORREGEDORA DO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIÃO , no uso de suas
atribuições legais e nos termos do art. 34, inc. VI , do
Regimento Interno,

CONSIDERANDO o teor dos Ofícios nºs 091/2005-
PFSC/PGF/AGU, 295/2005-PFSC/PGF/AGU e 301/2005-PFSC /PGF/AGU,
constantes do expediente SUP nº 21851/2005, em que a
Procuradoria Federal em Santa Catarina comunica, no s termos do
parágrafo único da Portaria nº 683/AGU, de 26 de ju lho de 2005,
que é de sua competência a representação judicial d as autarquias
e fundações públicas federais;

CONSIDERANDO a necessidade de uniformização
do procedimento relativo às intimações pessoais e à  retirada dos
autos em carga nas Unidades Judiciárias no âmbito d este egrégio
Tribunal;

CONSIDERANDO a Lei Complementar nº 73/1993,
que instituiu a Lei Orgânica da Advocacia-Geral da União;

CONSIDERANDO a Lei nº 10.480/2002, que dentre
outras providências, no disposto no art. 10, cria a  Procuradoria
Geral Federal;

CONSIDERANDO o disposto no art. 17 da Lei nº
10.910/2004, que trata das intimações e notificaçõe s
pessoalmente dos ocupantes dos cargos das carreiras  de
Procuradores Federais;

CONSIDERANDO o disposto no art. 6º da Lei nº
9.028/1995, que também regulamenta a matéria;

CONSIDERANDO que, nos termos do art. 712,
letra "i", da CLT, constitui atribuição das Secreta rias a
efetivação das intimações dos despachos e das decis ões
judiciais;



CONSIDERANDO que, consoante os expedientes
recebidos nesta egrégia Corte, a Procuradoria Feder al de Santa
Catarina não dispõe de Seccional nas cidades-sedes das Varas
Trabalhistas da 12ª Região;

CONSIDERANDO que a contratação de malote, em
razão da inexistência de Seccionais do referido Órg ão nas
Unidades Judiciárias do Interior do Estado, especif icamente para
este fim, oneraria sobremaneira o Erário;

CONSIDERANDO que a normatização dos
procedimentos visa à concentração dos atos processu ais e, por
via de conseqüência, evita o deslocamento desnecess ário de
vários procuradores para um mesmo local e fim;

CONSIDERANDO, os princípios da economia dos
atos processuais e da celeridade;

CONSIDERANDO finalmente a atribuição desta
Corregedoria de velar pelo bom funcionamento dos se rviços
judiciários da primeira instância da Justiça do Tra balho na
Região, regulamentando procedimentos que aprimorem a realização
dos atos judiciais e a entrega da prestação jurisdi cional,

Resolve baixar as seguintes diretrizes:

Art. 1º  - As intimações/notificações da Procuradoria Feder al em
Santa Catarina serão procedidas pessoalmente, nos t ermos da
legislação vigente e do estabelecido nesta portaria .

Art. 2º - As entidades representadas em Juízo pela Procurad oria
Federal em Santa Catarina  são as mencionadas no anexo.

Art. 3º  - As Unidades Judiciárias disponibilizarão os proc essos
mediante carga dos autos aos Procuradores Federais em Santa
Catarina ou aos servidores credenciados pelo Órgão.
§ 1º - A entrega dos autos deverá ser efetivada,
preferencialmente, nas sextas-feiras.
§ 2º  - Na Capital, os autos serão retirados em carga na
Secretaria da Vara onde tramita o feito.

Art. 4º  - As Varas Trabalhistas localizadas no Interior de verão
remeter os processos para a retirada em carga, via malote, ao
Setor de Expedição deste Tribunal.
§ 1º - As Unidades remetentes lançarão nos autos termo d e
remessa ao Setor de Expedição, seguido do termo de carga
conforme modelo anexo.



§ 2º  - Os autos destinados à Procuradoria Federal em Sa nta
Catarina deverão ser agrupados, envoltos em barbant e e com a
indicação da Unidade de origem, bem como do Órgão d estinatário.

Art. 5º  - Recebidos os autos no Setor de Expedição, após a
conferência do respectivo formulário e a sua devolu ção para a
Secretaria de origem, os processos serão disponibil izados
mediante assinatura dos Procuradores Federais ou do  servidor
credenciado na própria guia de expedição de malotes .

Art. 6º  - Com a carga dos autos, fica a Procuradoria Feder al em
Santa Catarina cientificada de todos os despachos, decisões e
atos processuais praticados no processo, devendo ob servar o
prazo legal para toda e qualquer manifestação, se p or outro meio
não houver sido intimada.

Art. 7º  - Os processos deverão ser restituídos na mesma Un idade
Judiciária em que foram retirados em carga, podendo  ser
acompanhados de petições e/ou documentos, os quais deverão ser
primeiramente apresentadas no Serviço de Distribuiç ão dos Feitos
de 1ª Instância da Capital, que procederá à devoluç ão do
original à parte interessada com o número de seu pr otocolo.

Parágrafo único : As petições e os documentos relativos a
processos que se encontram em trâmite na Unidade Ju diciária
deverão ser protocolizados nos termos previstos no Provimento
próprio.

Art. 8º  - Devolvidos os autos que se encontravam em carga,  após
as anotações de praxe, o Setor de Expedição promove rá a remessa
via malote à Vara de origem, observadas as disposiç ões
constantes nos §§ 1º e 2º do art. 4º.

Parágrafo único – O setor responsável pela devolução dos autos
expedirá para cada Unidade Judiciária da respectiva  origem do
processo um formulário com a sua discriminação indi vidualizada.

Art. 9º  - O credenciamento de servidor para a retirada dos  autos
em carga será efetivado  mediante  expediente da Pr ocuradoria
Federal em Santa Catarina, dirigido à autoridade co mpetente onde
tramita o feito, contendo o nome, o número de ident idade e a
lotação, bem como a autorização para a retirada dos  autos em
carga, com o arquivamento dos documentos na Secreta ria da Vara
do Trabalho.

Parágrafo único  – As Secretarias das Varas deverão informar às
Unidades Judiciárias ou ao setor responsável pela c arga dos
processos o nome dos servidores credenciados e a su a
qualificação.



Art. 10º  – As pautas de audiências dos processos da União, em
que figurem como partes a Procuradoria Federal em S anta
Catarina, deverão observar a concentração dos atos processuais.

Art. 11  – Esta portaria entra em vigor na data de sua
publicação.

Registre-se.

Publique-se.

Cumpra-se.

LICÉLIA RIBEIRO
Juíza-Corregedora



ANEXO I

Entidades representadas em juízo pela Procuradoria
Federal em Santa Catarina:

1 - Centro Federal de Educação Tecnológica de Santa  Catarina –
CEFET,

2 – Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Es tatística –
IBGE,

3 – Fundação Nacional de Saúde – FUNASA,

4 – Instituto Brasileiro de Turismo – EMBRATUR,

5 – Fundação Jorge Duprat de Figueiredo de Seguranç a e Medicina
do Trabalho – FUNDACENTRO,

6 – Fundação Nacional do Índio – FUNAI (exceto caus as
indígenas),

7 – Escola Agrotécnica Federal de Sombrio,

8 - Escola Agrotécnica Federal de Rio do Sul, e

9 - Escola Agrotécnica Federal de Concórdia,

10 – Universidade Federal de Santa catarina.


