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PODER JUDICIARIO

JUSTIA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12 REGIAO

CORREGEDORIA REGIONAL

PROVIMENTO CR n. 1/2020

Regulamenta o uso de agenda institucional para fins de

marcacao de oltiva de testemunhas 01

videoconferência.

0 Desembargador do Trabaiho-Corregedor do Tribunal Regional do

Trabaiho da 12a Regiao, no uso das suas atribuicOes legais e corn fuicro no disposto no

art. 34, VI, do Regimento Interno deste Tribunal Regional do Trabalho,

CONSIDERANDO que não ha no PJe uma funcionalidade que permita ao

Juizo deprecante marcar a oitiva de testemunha no sistema do JuIzo deprecado, tendo que

entrar em contato direto para verificar a disponibilidade de horário;

CONSIDERANDO que no JuIzo deprecado a oitiva da testemunha é feita

sem a presenca do Juiz, rnas corn o auxIlio de servidor, conforme Portaria SEAP/CR n.

105/2018;

CONSIDERANDO que o horário de expediente interno nas Secretarias das

Varas e das 11 as 19 horas, e o externo e das 12 as 19 horas conforme art. 182 e § do

Regimento Interno deste Regional;

RESOLVE:

Art. 1° Altera-se a redacao do art. 21 do Provirnento CR n. 1/2017, que

passa a vigorar acrescido dos § 7° e 8°, nos seguintes termos:

" 7° A designacao da oitiva de testernunha, na hipótese do § 40, que será

preferencialmente realizada no perlodo vespertino, deve ser precedida pelo registro na
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agenda da Secretaria da Vara ou Foro do JuIzo deprecado disponibilizada para este firn,

conforme orientacoes repassadas pela Corregedoria Regional.

§ 8° Na hipOtese de recebimento de carta precatOria inquiritoria de Vara do

Trabaiho de outra Regiao, a ser realizada por rneio de recurso tecnologico de transmissão

e recepcao de sons e/ou irnagens, a Secretaria da Vara ou Foro do JuIzo deprecado deve

proceder ao registro da audiência na sua agenda especIfica."

Art. 2° 0 paragrafo Unico do art. 113-A do Provimento CR n. 1/2017 passa

a vigorar corn a seguinte redacao:

"Paragrafo Unico. Para a realizacao dos atos destinados a viabilizar a oltiva,

será expedida carta precatOria inquiritOria para cumprirnento pelas Secretarias das Varas

ou Foros do JuIzo deprecado, na qual deverá constar informacao sobre a data e a hora da

oitiva designada e regularmente registrada na agenda especIfica conforme § 7° do art. 21

deste Provirnento."

Art. 3° Os casos ornissos seräo resolvidos pela Corregedoria do Tribunal.

Art. 4° Republique-se o Provimento CR n. 1/2017, consolidando as

alteracOes promovidas por este Provimento e renumerando as páginas indicadas no seu

Ind ice.

Art. 50 Este Provirnento entra ern vigor na data de sua publicacao.

Publique-se e cumpra-se.

FlorianOpolis, 21 de fevereiro de 2020.
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