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PORTARIA INTERNA Nº 001/2013

Disciplina questões relativas à carga de processos e outros 

procedimentos no âmbito da Vara do Trabalho de Fraiburgo  

O Dr. VALDOMIRO RIBEIRO PAES LANDIM, Juiz Substituto 

no Exercício da Titularidade da Vara do Trabalho de Fraiburgo-SC, no uso das 

atribuições legais;

Considerando  as  questões  e  sugestões  suscitadas  pelos 

representantes da Ordem dos Advogados da Subseção de Fraiburgo em visita a 

este Juízo no dia 23.05.2013;

Considerando  que  o  advogado  não  tem  necessidade  de 

autorização para ter acesso aos autos que não estejam tramitando em Segredo 

de Justiça; com documentos históricos, valiosos ou de difícil reparação; ou que 

estejam em prazo comum para manifestação das partes; 

Considerando  as  dificuldades  dos  advogados  de  outras 

comarcas, para acesso aos laudos periciais, visando a análise e manifestação, e 

diante da vedação de uso de pen drive de uso particular nos computadores do E. 

TRT12; 

Considerando que o sistema SAP1 não possui  ferramenta 

para disponibilização dos  laudos periciais; 

Considerando o Provimento CR Nº 01/2013, da Consolidação 

dos Provimentos da Corregedoria; e 
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Considerando que as instituições operadoras do direito têm o 

dever de colaboração visando a eficácia e eficiência da prestação Jurisdicional e 

da razoável duração do processo;

RESOLVE

Adotar os seguintes procedimentos no âmbito desta Vara do  

Trabalho a partir de 1º de Junho de 2013:

1.   Não é permitida a retirada dos autos da Secretaria de 

processo que tramite  em Segredo de Justiça,  nem de processo em que 

esteja fluindo prazo comum às partes, salvo, no último caso, com ajuste 

prévio por petição nos autos ou carga em conjunto.

2.   Não  ocorrendo  os  impedimentos  mencionados  no 

item 1, a Secretaria pode efetuar a carga a advogado constituído nos autos, 

pelo  prazo legal,  podendo fazer  a  entrega dos  autos a  qualquer  pessoa 

credenciada ou autorizada pelo causídico, desde que o credenciamento ou 

autorização  seja  previamente  transmitido  por  meio  do  STDI,  com 

identificação  do  credenciado  (nome,  RG  e  CPF)  e  com  a  declaração 

expressa de que o credenciante se responsabiliza pela carga e respectivo 

processo.

2.1.  A carga será realizada em nome do advogado que 

autorizou a retirada do processo,  ficando este sob sua responsabilidade 

para todos os fins legais.

3.    A carga rápida para os fins do artigo 40, § 2º, do 

CPC,  só  será  concedida  nos  termos  do  Art.  78  do  Provimento  CR  Nº 

01/2013, ficando vedada a carga a estagiários não inscritos na Ordem dos 

Advogados do Brasil, às Secretárias, office-boys e outros colaboradores do 

advogado.
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4.    A atendente da sala da OAB/SC junto a esta Vara do 

Trabalho, fica autorizada a realizar carga rápida, diretamente no balcão da 

Secretaria,  para  extração de  cópias  de  processos,  tanto  em  tramitação 

quanto aos arquivados, definitivamente ou com pendências, exceto aqueles 

que tramitam em Segredo de Justiça, contenham documentos históricos, 

valiosos ou de difícil reparação, assim declarados pelo juízo.

5.   Os peritos que atuam perante esta Vara do Trabalho 

devem transmitir o laudo pericial e seus anexos por intermédio do STDI, 

sem prejuízo da remessa ou entrega de via original impressa para juntada 

aos autos. 

5.1. Quando da publicação da intimação das partes para 

manifestação sobre laudo pericial a Secretaria deve indicar a existência de 

ícone onde o advogado poderá visualizar o respectivo laudo pericial.

6.  Ocorrendo  conciliação  em  audiência,  antes  da 

apresentação  da  defesa,  os  documentos  que  acompanham  a  inicial, 

excetuando-se a procuração, declaração de insuficiência de recurso e termo 

de  assistência  sindical,  serão  desentranhados  e  devolvidos  aos 

procuradores do reclamante.

         Fraiburgo, SC, 28 de Maio de 2013.                         

Publique-se e cumpra-se.

Encaminhe-se cópia à OAB/SC, Subseção de Fraiburgo para 
ciência e divulgação a quem possa interessar.

   VALDOMIRO RIBEIRO PAES LANDIM
         Juiz do Trabalho
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