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PORTARIA 7VT-FNS N.01/2008

A Juíza Maria Regina Olivé Malhadas, Titular da 7ª Vara do Trabalho de
Florianópolis/SC, no uso das suas atribuições legais, considerando o volume crescente
de ações, o disposto no artigo 162 do Código de Processo Civil, a necessidade de
simplificação, agilização e segurança dos atos vinculados ao Magistrado que podem ser
delegados à Secretaria do Juízo,
RESOLVE:
Art.1º - Independem de despacho judicial a juntada das seguintes petições e peças
processuais, numerus clausus:
I – cartas precatórias devolvidas, se cumpridas ou solicitada a devolução;
II – procurações, substabelecimentos, renúncia (remanescendo advogado representando
a parte), comunicações de alteração do endereço das partes, procuradores e
testemunhas;
III – respostas a ofícios e memorandos;
IV – comunicações de depósitos judiciais pelas agências depositárias;
V – rol de testemunhas observado o limite legal;
VI – comunicado de quitação;
VII – comunicação do leiloeiro sobre a data do leilão;
VIII – contra-razões, contra-minutas, manifestação sobre documentos e contestações;
IX – razões finais;
X – comprovação do recolhimento de custas, contribuições previdenciárias e fiscais;
XI – apresentação de quesitos, assistente técnico, quesitos suplementares, impugnação
ao laudo pericial;
XII – documentos cuja apresentação foi determinada pelo Juízo;
XIII – pedido de expedição de certidões;
XIV – comunicação de distribuição de cartas precatórias;
XV – peças para formação de carta de sentença, agravo de instrumento, agravo de
petição (quando determinado o processamento em autos apartados), carta precatória e
carta rogatória;
XVI – pedidos de devolução de documentos de autos findos, a ser arquivado
definitivamente;
XVII – laudos periciais;
XVIII – embargos declaratórios;
XIX – recursos ordinários e adesivos;
XX – juntada de documentos na fase cognitiva;
XXI – simples protestos;
XXII – solicitação de informações pela Vara deprecante sobre a tramitação de carta
precatória;
XXIII – indicação de bens à penhora.

Art.2º - A juntada será procedida mediante aposição de carimbo mencionando que é
realizada nos termos da presente portaria.

Art.3º - Independentemente de despacho, nos casos previstos nos incisos VII, XII,
XVII, XIX, XX e XXIII do art.1º, a Secretaria deverá providenciar a intimação das
partes interessadas, para manifestação, querendo, no prazo legal; nos casos previstos no
inciso XIII, será atendido o pedido, se inexistir óbice ao atendimento do requerido; no
caso do inciso V, a Secretaria intimará as testemunhas que residirem na jurisdição da
Unidade Judiciária; no caso do inciso XII serão prestadas as informações solicitadas.
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Art.4º - A juntada automática das petições somente se dará após a verificação da
pertinência do pedido, tempestividade e regularidade de representação do seu subscritor,
devendo ser submetida à apreciação do Magistrado em caso de dúvida.

Art.5º - Ocorrendo devolução de correspondência pela ECT, sob o fundamento de que o
destinatário mudou-se, a Secretaria do Juízo providenciará a intimação da parte
interessada para informar o novo endereço, independentemente de despacho; se a
devolução decorrer da ausência do destinatário, o ato será repetido via Oficial de
Justiça.

Art.6º - As declarações de bens e rendimentos de pessoa física e de ajuste anual de
pessoa jurídica encaminhados pela Secretaria da Receita Federal, serão
automaticamente acondicionados em envelope apartado e, por se tratar de documentos
sigilosos, não poderão sair em carga, tampouco fotocopiados.

Art.7º - O Diretor de Secretaria fica autorizado a assinar os seguintes ofícios:
I – solicitando ou prestando informações processuais;
II – solicitando devolução de carta precatória;
III – solicitando averbação ou desaverbação de penhora;
IV – informando à DRT a não formalização contratual, quando determinado em
sentença;
V – requisitando reforço policial;
VI – dirigidos às agências bancárias;
VII – dirigidos à JUCESC.

Art.8º - O Juiz Substituto que eventualmente estiver respondendo pela Unidade
Judiciária poderá editar portaria dispondo em sentido contrário, com vigência limitada
ao seu período de atuação.

Art.9º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art.10 - Oficie-se à Corregedoria Regional, com cópia da presente portaria, para as
providências que entender cabíveis.

Florianópolis, 08 de setembro de 2008.

Maria Regina Olivé Malhadas
Juíza Titular


