
ORDEM DE SERVIÇO Nº 01/2018

O Dr. Gustavo Rafael Menegazzi, Juiz Titular da Vara do 
Trabalho de Fraiburgo, no uso de suas atribuições legais 
e constitucionais; considerando o disposto no art.  152, 
§1º, do Código de Processo Civil, combinado com o art. 
769, CLT e o disposto pelo art. 57, do Provimento CR 
01/2017; e considerando ainda a necessidade de agilizar 
os procedimentos a cargo da Secretaria do Juízo, 

RESOLVE: 

determinar que a Secretaria observe, quanto a suas rotinas, a prática de atos 
ordinatórios na forma prevista pelo artigo 152, VI, do CPC, pela Consolidação 
dos Provimentos elaborada pela Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho, 
pelos Provimentos da Corregedoria Regional e, ainda, pela presente Ordem de 
Serviço, realizando, independentemente de despacho específico nos autos: 

1. a intimação da parte interessada para que se manifeste em cinco dias ou, de 
ambas as partes, se for o caso, para que se manifestem no prazo sucessivo de 
cinco dias (a se iniciar pelo autor), salvo se existir determinação legal ou nos 
autos em sentido contrário, nas seguintes situações: 

a)  para  fins  de  manifestação  a  respeito  de  documentos  que  tenham  sido 
apresentados pela parte adversa ou por terceiros;

b) para fins de manifestação do credor quanto à nomeação de bens à penhora 
pelo executado, quando já existente nos autos infrutífera ordem de bloqueio de 
ativos via BACENJUD;

c) para fins de atender a providências determinadas por juízo deprecado, que 
se refira a ato a ser praticado por qualquer das partes; 

d) para fins de proceder a necessária ordenação de documentos que tenham 
sido  apresentados  em  desconformidade  com  o  exigido  por  Provimento  da 
Corregedoria Regional, certificando que assim o foram; 

e) para fins de manifestação do réu a respeito de pedido de desistência que 
tenha sido formulado pelo autor, se já decorrido o prazo de contestação;

f)  para fins de manifestação sobre os cálculos retificados,  após decisão de 
Embargos à Execução/Impugnação aos cálculos;

g)  para indicação de dados bancários para fins de transferência de valores 
disponibilizados nos autos e apresentação do contrato de honorários;



h) para manifestação acerca de Exceção de Incompetência apresentada, na 
forma do art. 800, §2º, da CLT;

i) transitada em julgado condenação, para requerer o que entender de direito o 
reclamante;

j)  o  perito  judicial,  para  manifestação  acerca  dos  embargos/impugnação 
opostos e resposta a quesitos complementares (se pertinentes);

2. A intimação da parte interessada “para que se manifeste no prazo de lei”, 
nas seguintes situações: 

a)  apresentação  de  resposta  a  embargos  do  devedor  ou  impugnação  do 
credor; 

b) apresentação de resposta a recurso ordinário ou agravo de petição, fazendo 
conclusos os  autos  para  exame de seus pressupostos  de cabimento,  após 
decorrido o prazo do recorrido; 

3. A imediata conclusão dos autos: 

a) quando na execução forem apresentados esclarecimentos pelo perito que 
elaborou  a  conta  (cujo  conteúdo  esteja  sendo  impugnado  por  meio  de 
embargos do devedor ou impugnação do credor); 

b) quando apresentado agravo de instrumento (antes da intimação da parte 
contrária para resposta); 

c) quando certificado que decorreu o prazo aberto nos autos para regularização 
de  representação  (juntada  de  procuração,  atos  constitutivos  ou  carta  de 
preposição);

d) quando apresentado requerimento de antecipação de efeitos da tutela final;

e)  quando  ajuizada  ação  cuja  Petição  Inicial  apresentada  não  atenda  aos 
requisitos do art. 840, §1º; 

4. A intimação do exequente para que, no prazo de cinco dias:

a)  indique  o  paradeiro  do  executado,  quando  certificado  nos  autos  que 
restaram negativas as tentativas de sua localização via Oficial de Justiça;

b) indique bens do devedor para fins de penhora, quando certificado nos autos 
que não foram localizados bens via diligência de Oficial de Justiça e convênios, 
observando-se,  quanto  a  tais  diligências,  bens  que  desde  a  data  do 
ajuizamento  da  ação  tenham  estado  ou  que  ainda  estejam  em  nome  do 
devedor e, se for o caso e existirem informações nos autos, em nome de seu 
cônjuge ou companheiro; 



5. A intimação: 

a) às partes, de que a audiência designada será adiada e informando a nova 
data do ato, quando requerido por ambas, em petição conjunta, o adiamento do 
ato, conforme art. 362, do CPC; 

b) ao procurador da parte, “para que devolva o processo em 3 dias, sob pena 
de  ser  aplicada  a  sanção  prevista  no  artigo 234,  §2º,  do  CPC”,  quando 
certificado que não foram devolvidos no prazo concedido para carga; 

c) ao perito, “para que devolva o processo em 5 dias com sua manifestação, 
sob pena de multa e destituição”, quando certificado que decorreu o prazo ao 
mesmo  assinalado,  sem  a  apresentação  de  laudo  ou  esclarecimentos 
complementares; 

d) ao perito, para que não realize o exame determinado, se houver tempo hábil  
a  tal  comunicação,  no  caso  de  ser  apresentada  pelas  partes,  petição 
informando a celebração de acordo; 

e) ao executado, “para que em 48 horas comprove nos autos o recolhimento 
dos  créditos  de  terceiro,  sob  pena  de  execução”,  quando  certificada  a 
pendência respectiva, nos casos de acordos cumpridos apenas quanto ao valor 
do principal; 

f)  à  parte  ré,  “para  ciência  dos  valores  bloqueados  via  BACENJUD  e 
providências do artigo 884, CLT”, quando certificada a existência de garantia do 
juízo por este meio; 

6. A expedição de ofício:

a)  à  Secretaria  de  Juízo  Deprecado,  solicitando  informações  a  respeito  do 
andamento de Carta Precatória, se decorridos 90 dias sem manifestação do 
mesmo, quando não for possível apurar o andamento da Precatória por meio 
da rede mundial de computadores,  na forma do art.  116, do Provimento CR 
01/2017; 

b) à Secretaria de Juízo Deprecado, encaminhando manifestação da parte que 
não deva ser examinada pelo Juízo deprecante; 

7. Que proceda: 

a) à inclusão de dados das partes (números de CPF, CNPJ ou RG) no SAP1 ou 
PJe, quando informado por qualquer meio, inclusive quando comparecerem em 
Secretaria, mediante certificação e juntada de cópia de respectivo documento; 

b) à retificação da autuação conforme os respectivos dados corretos, quando 
certificado  nos  autos  que  se  apurou  de  documentos  oficiais  apresentados, 
grafia errônea nos registros processuais quanto aos dados de qualquer das 
partes; 



c) à preparação de ofícios de liberação de valores a serem assinados pelo Juiz 
em exercício na Unidade, quando disponibilizados valores que sejam devidos a 
peritos  por  seus  honorários  ou  ao  exequente,  por  valores  incontroversos 
depositados em seu favor; 

d) à inclusão do feito em pauta, quando esgotados prazos de manifestação 
sobre laudos periciais e seus esclarecimentos; 

e)  à  inclusão  do  feito  em  pauta,  após  a  devolução  de  carta  precatória 
inquiritória; 

f)  à  transferência da data da audiência,  quando formulado pedido conjunto, 
pelas partes, de adiamento de outra já designada; 

g)  à  inclusão  do  feito  em pauta  próxima,  para  tentativa  de  conciliação  na 
execução, quando certificado o decurso do prazo para embargos do devedor 
em execução que esteja garantida por bem que deva ser vendido judicialmente 
e,  ainda,  quando  certificado  que  não  foi  apurada  a  existência  de  bens 
suficientes para a satisfação da dívida; 

h) à expedição de mandado de penhora quando certificado decurso de prazo 
para pagamento da execução e restar infrutífera a tentativa de bloqueio de 
ativos  via  BACENJUD,  após  esgotadas  as  possibilidades  decorrentes  das 
consultas aos convênios celebrados com o Tribunal; 

i) à devolução dos autos ao arquivo definitivo sempre que de lá tiverem sido 
retirados, quando verificado que nenhuma outra providência foi requerida pelo 
interessado ou determinada pelo Juízo; 

j)  à  preparação  de  ofício  a  ser  expedido  ao  banco  depositário,  para 
providências de recolhimento de contribuição previdenciária, custas, quanto a 
valores depositados, se for o caso; 

k) à intimação da União para falar sobre créditos previdenciários, se o valor 
correspondente ultrapassar o patamar para tanto exigido que esteja em vigor 
no momento, antes do arquivamento definitivo dos autos, certificando, caso não 
atingido tal importe, que deixa de intimá-la por tal razão, registrando sempre o 
número da Portaria que respalda este ato; 

l) à citação do executado, por seu advogado, mediante publicação no Diário 
Oficial Eletrônico, para pagamento de valores em execução, inclusive cláusula 
penal,  despesas  processuais  e  encargos  sociais  incidentes,  observando-se 
ainda o disposto no artigo 38, do Provimento CR 01/2017; 

m) à juntada de Carta Precatória devolvida cumprida; 

n) à juntada de petição da União solicitando a suspensão da execução em 
razão de parcelamento administrativo de seu crédito previdenciário, anotando o 
prazo respectivo no Sistema de Acompanhamento de Processos SAP1 ou PJe; 

o) ao apensamento de Agravo de Instrumento, quando baixados os autos; 



Deverão ser certificados que o são em cumprimento ao aqui previsto, os atos 
processuais  praticados  em observância  à  presente  Ordem de  Serviço,  que 
entra em vigor na data de sua publicação, tendo sido seu texto aprovado nos 
termos do inciso V, do artigo 34, do Regimento Interno do Egrégio Tribunal 
Regional do Trabalho da Décima Segunda Região.

Fica revogada a Ordem de Serviço 01A/2010.

Fraiburgo, 29 de novembro de 2018. 

GUSTAVO RAFAEL MENEGAZZI
Juiz Titular de Vara do Trabalho

CERTIDÃO

Nesta data dou prosseguimento ao feito, nos termos da Ordem de Serviço nº 
01/18, item nº _, alínea "_" , com a expedição de: 
1- 
2-
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