
PORTARIA 01/2007

Os Doutores JOSÉ ERNESTO MANZI, Juiz
Titular da 1ª Vara do Trabalho de
Florianópolis/SC e LUCIANO PASCHOETO,
Juiz do Trabalho Substituto da 1 a Vara
do Trabalho de Florianópolis, no uso
de suas atribuições legais

Considerando  que, a citação inicial em fase de conhecimento é
realizada na forma da lei pelo Diretor da Vara do T rabalho e
atualmente, pelo Serviço de Distribuição de Feitos de
Primeira Instância e,
Considerando  o princípio da celeridade e simplicidade dos
atos pertinentes ao processo do trabalho, RESOLVEM:

Art. 1º  - Delegar ao Diretor de Secretaria ou seu substitu to
eventual a conferência e assinatura dos mandados de  citação
penhora e avaliação, os quais conterão, além dos te rmos de praxe o
seguinte teor:
Não ocorrendo o pagamento/garantia, proceda-se a PE NHORA de bens
do executado, principalmente movimento de caixa, ou  na falta, de
bens dos seus sócios-gerentes, até a garantia integ ral. Fica
autorizado ao Oficial de Justiça, diligenciar e pen horar créditos
em Instituições Bancárias desta jurisdição, cujos v alores deverão
ser transferidos "incontinenti" para a CEF (2375) o u BB (3582),
ATUALIZADOS. Fica ainda, autorizado a diligenciar j unto ao DETRAN
e Registro de Imóveis, solicitando informações, ass im como
averbação de penhora no qual deverá ser de pronto a tendido,
devendo o órgão comunicar a este Juízo o ato de ave rbação, a
existência de demais penhoras e as despesas, em 5 d ias. Cumpra-se
na forma e sob as penas da lei e ao abrigo do art. 172, § 2º, do
CPC. Se necessário, fica o Oficial de Justiça autor izado a requer
reforço policial para acompanhar ou auxiliar na dil igência.

Parágrafo Primeiro:  Caberá ainda, ao Diretor de Secretaria,
assinar os mandados de penhora, reavaliação, consta tação,
intimação e outros pertinentes, desde que a expediç ão do mandado
decorra  de procedimento ditado nos autos do proces so em curso.

Parágrafo Segundo : Os mandados conferidos pela Secretaria e
assinados pelo Diretor da Vara, servirão como instr umento para
averbação de penhoras perante os Cartórios de Regis tro de Imóveis
e perante o DETRAN/SC, como se assinados por este J uízo fossem.

Art. 2º  - Determinar a intimação dos peritos contábeis e
leiloeiros, independentemente de despacho, desde qu e observada
ordem de revezamento e a relação dos peritos do Juí zo.



Art. 3º - Delegar a Secretaria da Vara a expedição de  quaisq uer
ofícios solicitando informações ou providências det erminadas em
despacho ou decisões, exceto as que envolvam a libe ração de
importâncias ou quebra de sigilo fiscal ou ainda, m andados de
prisão ou alvarás de soltura, bem como ofícios requ isitando
instauração de inquérito policial ou oferecendo rep resentação
administrativa.

Art. 4º  - Autorizar a Secretaria da Vara a protocolar dire tamente
no Tribunal Regional do Trabalho as petições encami nhadas a
Unidade Judiciária, mas que se encontrem junto àque le em fase de
recurso, independentemente de ofício ou certidão.

Art. 5º  - Esta Portaria entra em vigor na data da sua publ icação.

Art. 6º  - Remeta-se cópia desta à Corregedoria Regional e,  após
aprovada, ao DETRAN de Florianópolis/SC, bem como a os Cartórios de
Registro de Imóveis de Florianópolis/SC.

Art. 6º  - Dê-se publicidade, afixando cópia no átrio desta  Unidade
Judiciária.

CUMPRA-SE. PUBLIQUE-SE.

Florianópolis-SC, 04 de junho de 2007.
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