
Foro Trabalhista de Blumenau
PORTARIA 02/06

                                                          O Excelentíssimo Juiz Diretor do Foro Trabalhista de
Blumenau, no uso de suas atribuições legais e,

                                        CONSIDERANDO a exigência contida no § 2º do
artigo 1º do Provimento CR 04/2005 da Corregedoria Regional de que, para fins de
distribuição por dependência, sejam as petições iniciais submetidas a prévio
despacho do Diretor do Foro;

                                                CONSIDERANDO o contido no § 3º do artigo 1º do
Provimento CR 04/2005, bem como o fato de que o SAP1 (Sistema de
Acompanhamento Processual de 1ª Instância) não permite o registro do objeto das
ações;

                                               CONSIDERANDO o contido no parágrafo único do
artigo 6º do Provimento CR 04/2005;

                                               CONSIDERANDO a importância da regulamentação
dos procedimentos a serem observados na adoção do sistema de distribuição dos
feitos, com vistas à celeridade, presteza e segurança dos serviços judiciários;

                                               RESOLVE editar as seguintes normas
pertinentes ao Serviço de Distribuição dos Feitos d e 1ª Instância de
Blumenau conforme a seguir:

                                               Artigo  1º:  Independentemente da ordem de entrada,
serão cadastradas prioritariamente e terão distribuição imediata os seguintes feitos:

                                               I - as medidas cautelares;



                                               II - as ações que contenham pedido de concessão de
liminar ou de antecipação de tutela;

                                               III - as ações de consignação em pagamento, nos
casos em que haja requerimento do interessado, verbal ou escrito, no sentido de
efetuar imediatamente o depósito judicial;

                                                IV - as ações que envolvam medidas urgentes.

                                               Artigo 2º: Serão distribuídos por dependência,
independentemente de despacho, os seguintes feitos:

                                               I - as medidas cautelares incidentais e, quando
existente cautelar preparatória, as respectivas ações principais;

                                               II -    os embargos de terceiro;

                                               III -   as ações em que figurem as mesmas partes de
outra já ajuizada, independentemente de haver, ou não, apreciação de mérito e
desde que a ação anteriormente distribuída não esteja cadastrada no SAP1
(Sistema de Acompanhamento Processual de 1ª Instância) na fase 3 (baixado sem
pendências) ;

                                              Artigo 3º: Existindo mais de um processo já cadastrado,
em que figurem as mesmas partes de outro a ser cadastrado,   a distribuição por
dependência  será feita observando-se a seguinte ordem de preferência;

                                               I - ao processo que for da mesma classe;

                                               II - ao processo com data de ajuizamento mais recente.

                                              Artigo 4º: Ficam excluídos da distribuição por
dependência, conforme artigo anterior, as ações de execução cujas classes estão
identificadas no SAP 1 (Sistema de Acompanhamento Processual de 1ª Instância).

                                              Parágrafo único: As ações apensadas recebidas de
outros órgãos judiciários, mesmo que de execução, serão distribuídos à mesma Vara
do Trabalho.

                                             Artigo 5º: Não estando as petições iniciais
acompanhadas de ficha cadastral devidamente preenchida, conforme modelo
padronizado criado pelo Provimento CR 04/2005 da Corregedoria Regional, bem
como não sendo atendidas as disposições quanto à juntada de documentos que
acompanham a petição inicial, deverá o Serviço de Distribuição solicitar,
verbalmente,  a regularização e, em caso de não atendimento, deverá ser
formalizada Certidão informando o ocorrido.



                                             Artigo  6º:  Esta portaria entra em vigor a partir desta
data.

            Remetam-se cópias ao Excelentíssimo Juiz Presidente,
à Excelentíssima Juíza Corregedora do E. TRT  da 12ª Região, à OAB,  Subseção
de Blumenau, bem como a 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Varas do Trabalho de Blumenau.,

PUBLIQUE-SE.
CUMPRA-SE.

Blumenau(SC) , 29 de maio de 2006.

NELSON HAMILTON LEIRIA

Diretor do Foro Trabalhista

de Blumenau


