
PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
JUSTIÇA DO TRABALHO DA 12ª REGIÃO

2ª VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL - SC

PORTARIA nº 01/2016 

O Exmo. Dr.  João Carlos Trois  Scalco,  juiz titular  da 2ª  Vara do Trabalho de
Jaraguá do Sul / SC, no uso de suas atribuições legais e regimentais e:

I  –  Considerando  o  grande  número  de  ações  trabalhistas  em  desfavor  da
empresa Weg S/A em tramitação nesta Unidade Judiciária,  que se encontram
suspensas em razão da ação coletiva nº 02590-2012-046-12-00-9;

II – Considerando o extenso lapso temporal transcorrido desde o ajuizamento de
referidas ações e a necessidade de assegurar a razoável duração processual às
partes envolvidas;

III – Considerando que o art. 146 do Provimento CR nº 1/2013 preceitua que a
prova  pericial,  como  regra,  será  precedida  de  prova  oral,  cabendo  ao  juiz
ponderar o momento mais conveniente de sua realização, observada a situação
processual específica;

IV  -  Considerando  a  determinação  exarada  na  11ª  Inspeção  Correcional
Ordinária, realizada nos dias 15 e 16 de agosto de 2016 nesta Unidade Judiciária,
que determinou o andamento de todos os processos individuais mencionados no
item “I” supra;

V  –  Considerando  a  extensa  carga  de  trabalho  desta  Unidade  Judiciária  e  a
escassez de recursos humanos ora vivenciada;

VI  –  Considerando  o  princípio  da  economia  processual,  bem  como  a  séria
restrição orçamentária da Justiça do Trabalho, que enfatiza a necessidade de uso
racional dos recursos materiais existentes;

RESOLVE,  com  suporte  no  §4º  do  art.  203  do  CPC,  observando-se  a
regularidade e a celeridade dos processos:

Art. 1º. Determinar que a Secretaria desta Vara do Trabalho proceda à inclusão
em pauta de instrução dos processos em desfavor da empresa Weg S/A que se
encontram suspensos em razão  da ação coletiva  nº  02590-2012-046-12-00-9,
independentemente de determinação específica em cada um deles.

Art. 2º. Determinar sejam as partes intimadas da data prevista para a audiência
mencionada no art. 1º por intermédio de seus procuradores, via DOE, com as
cominações de praxe, com registro de tal providência nos autos mediante mera
aposição de carimbo, dispensada a impressão da respectiva intimação.

Art.  3º.  Esta Portaria  entra em vigor na data  da publicação no Diário Oficial



Eletrônico.

Art. 4º. Remeta-se cópia à Excelentíssima Juíza Desembargadora-Corregedora,
para aprovação,  nos termos do art.  34,  V,  do Regimento  Interno  do Tribunal
Regional do Trabalho da 12ª Região.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Jaraguá do Sul, 24 de outubro de 2016.

JOÃO CARLOS TROIS SCALCO
Juiz do Trabalho


