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ORDEM DE SERVIÇO 001/11

O Juiz CÉSAR NADAL SOUZA , Titular da 1ª Vara do Trabalho de Joinville/SC,
no uso de suas atribuições/prerrogativas legais e regimentais e

CONSIDERANDO o compromisso – constitucional - com a duração razoável do
processo, direito de todo cidadão, já expresso nos princípios de economia e
celeridade enunciados pelos artigos 765 da CLT, 162 parágrafo 4º do CPC,
entre outros;

CONSIDERANDO, o teor dos artigos 711 e 712 da CLT, diante do elevado
volume de processos tramitando nesta Vara e da expressiva quantidade de
petições diariamente protocoladas, frente à estrutura atual, tornando
imperiosas a simplificação e a agilidade procedimental;

CONSIDERANDO que os princípios que informam o processo do trabalho -
notadamente os atinentes à sua informalidade - compatibilizam a eliminação do
formalismo exagerado, inclusive abreviando a tramitação dos feitos e
provocando economia para as partes e para os cofres públicos, fatores que
recomendam que a apreciação do Juiz cada vez mais se restrinja aos
requerimentos e atos de natureza jurisdicional em sentido estrito, incluindo
aqueles que não atendam aos requisitos essenciais de regularidade
(legitimidade, tempestividade, pressupostos recursais etc.);

CONSIDERANDO a necessidade de harmonizar com os referidos princípios as
regras de boa convivência e de urbanidade quanto ao tratamento pessoal,
inclusive a partes e advogados, priorizando-se o bom atendimento do balcão,
bem como a observância e o cumprimento das metas do CNJ e do e. TRT da
12ª Região, incluindo seu Planejamento Estratégico e as medidas relativas à
preservação ambiental;

CONSIDERANDO o descompasso existente entre a fase de conhecimento e a
de execução, em termos de efetividade da jurisdição, com a decorrente
necessidade de otimizar esta última com medidas racionais e objetivas,
adotando-se um processo mais instrumental e menos formal, sempre com
atenção ao conteúdo ético do processo;

CONSIDERANDO o disposto no inciso XIV do artigo 93 da Constituição da
República, os diversos dispositivos da Consolidação dos Provimentos da
Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho e os Provimentos editados pela
Corregedoria Regional e

CONSIDERANDO o conteúdo do artigo 43 do Provimento CR 04/05
(Consolidado), do egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região,
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RESOLVE  editar a presente Ordem de Serviço, nos seguintes termos:

Art. 1º. Todo o movimento processual deverá ser regularmente registrado no
sistema (SAP1): os servidores são responsáveis pela inserção fidedigna de
dados no sistema informático de acompanhamento processual, devendo zelar
pela veracidade e correção deles, bem como pelo exato cumprimento dos
procedimentos instituídos.

Art. 2º.  Quando estiverem aguardando “no prazo”, os autos deverão ser
agrupados por dia de vencimento do prazo e, em seguida, pelo ano de
referência do processo, devendo tal ordem ser observada fielmente
principalmente a cada devolução dos autos ao escaninho.

Art. 3º. Todas as petições encaminhadas pela Distribuição deverão ser
juntadas aos respectivos autos no prazo máximo de 2 dias, a iniciar no dia
seguinte ao do protocolo, ou de 24 horas em casos de urgência (pedidos de
antecipação dos efeitos da tutela, liminares, mandados de segurança etc.),
situação esta em que os autos deverão ser conclusos de imediato.

§ 1º. Caso haja qualquer dificuldade de localizar os autos para se proceder à
devida juntada, o Diretor de Secretaria – ou substituto - deverá designar o
número necessário de servidores para cumprir a tarefa, de modo que o prazo
do caput seja observado .

§ 2º. As petições e expedientes referentes a processos que estejam fora da
Secretaria aguardarão em local apropriado o retorno dos autos, ocasião em
que se fará sua juntada e encaminhamento, exceto quando a situação exigir
providência urgente, o que implicará ação imediata, incluindo, se for o caso, a
conclusão dos autos.

§ 3º. As petições submetidas a despacho deverão ser conclusas no prazo do
artigo 190 do Código de Processo Civil.

Art. 4º. As petições iniciais onde haja litisconsórcio ativo ou passivo com
alguma evidente irregularidade deverão ser conclusas de imediato.

Art. 5º. A juntada deverá ser rubricada de modo a permitir a identificação do
servidor responsável pelo ato.

Art. 6º. As iniciais deverão ser designadas na ordem de entrada dos
processos, priorizando-se os feitos de tramitação preferencial e observando-se,
na medida do possível, a proximidade de horários quando se tratar de mesmos
advogados (ou escritório jurídico) e partes.
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Art. 7º. Quando a situação permitir será utilizada a via eletrônica ou digital para
a prática dos atos processuais, incluindo os casos de informações solicitadas
por outros juízos, as quais deverão ser prestadas de imediato, pelo meio de
comunicação mais célere possível.

Art. 8º. Sempre que se tratar de procedimento sumaríssimo e for deferida a
citação inicial do réu por edital, converter-se-á em ordinário, retificando-se a
autuação e os demais registros independentemente de despacho.

Parágrafo único. Quando o valor atribuído à causa for inferior a 40 salários
mínimos e os pedidos não estiverem líquidos, a parte autora será intimada para
sanar tal omissão no prazo de 10 dias, sob pena de arquivamento.

Art. 9º.  Ficam dispensadas de despacho as petições referentes a:

a) procurações, substabelecimentos, credenciais de preposto ou sindicais,
contratos ou alterações sociais – no caso de substabelecimento juntado
sem reserva de poderes, o nome do procurador anterior deve ser
imediatamente excluído do sistema;

b) documentos cuja juntada tenha sido determinada em audiência;

c) informações a respeito de alterações de nomes ou endereço de partes,
advogados, peritos etc., caso em que deverá haver a imediata alteração
no SAP1;

d) contestação e resposta de qualquer natureza (reconvenção etc);

e) laudos de peritos e de assistentes técnicos;

f) informações sobre datas de realização de perícia;

g) rol de quesitos e indicação de assistente técnico;

h) manifestações sobre preliminares e documentos e sobre laudos, desde
que não contenham prejudiciais ou requerimentos especiais, caso em
que os autos deverão ser conclusos;

i) manifestações que requeiram providências que já tenham sido
satisfeitas;

j) ofícios e expedientes de caráter meramente informativo;

k) comunicação de cumprimento de acordos e recibos de pagamento;

l) informações sobre distribuição de cartas precatórias ou sobre as
audiências a serem realizadas nos juízos deprecados;

m) juntada de doutrina ou jurisprudência;
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n) memorial de razões finais;

o) peças para a formação de instrumentos, como carta de sentença,
precatórios, carta precatória, agravo de instrumento;

p) cartas precatórias, sentenças, precatórios, agravos de instrumento e
ações cautelares, já solucionados.

q) editais e outras informações sobre atos expropriatórios;

r) GPS, DARF, GRU e outras;

Art. 10º. O diretor de secretaria e os servidores designados atuarão também
independentemente de despacho nas seguintes situações, nas quais os atos
processuais observarão o modo e a forma previstos e adequados a cada caso
(DOE etc.).

§ 1º. Intimar:

a) a parte autora, para que requeira o que entender de direito em 5 dias,
quando a reclamada não foi localizada por não ter sido
encontrada/procurada (zona rural etc.), ou não existir o número indicado,
ou, ainda, por mudança de endereço ou endereço desconhecido, após a
devida diligência por oficial de justiça e a utilização dos convênios
disponíveis;

b) a parte autora, quando depositada CTPS em Secretaria após anotação
pelo empregador, para retirada do documento em 5 dias;

c) a parte autora, para esclarecer o fato, quando o perito denunciar que ela
não compareceu na perícia;

d) o advogado, quando o ato processual for frustrado por não ter sido
localizada a parte, para regularizar a situação em 5 dias, sob pena de
preclusão ou, sendo o caso, de arquivamento. Não sanada a
irregularidade, os autos deverão ser conclusos;

e) o advogado, quando juntada petição apócrifa, exceto em grau recursal,
para regularizar em 5 dias, sob pena de não conhecimento;

f) a parte adversa, quando o autor aditar a inicial: se o aditamento ocorrer
antes da citação, o ato abrangerá também o aditamento; se após a
citação, caberá à parte citada concordar ou não com o aditamento, o
que ocorrerá na ocasião da audiência inicial;

g) a parte adversa, já citada, quando houver desistência do pedido;
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h) a parte adversa, para ter vista pelo prazo de 5 dias, quando for juntado
documento, exceto se o ato ocorrer após o encerramento da instrução;

i) a parte que deixar decorrer o prazo deferido para a apresentação de
instrumento de mandato, credencial de preposto ou contrato social, para
fazer a juntada em 5 dias, “sob as penas da lei”;

j) a parte que requerer intimação ou expedição de ofício, para suprir a
omissão em 5 dias, quando não fornecer os dados completos ou
necessários, sob pena de indeferimento;

k) as testemunhas, que forem arroladas dentro do prazo determinado em
audiência, desde que fornecidos os dados completos e que o número
não exceda o permissivo legal; descumprido qualquer dos requisitos
acima, o fato será apenas certificado e intimadas as partes;

l) as partes, quando for juntado laudo pericial ou resposta a quesitos
suplementares, para manifestação em prazo sucessivo de 5 dias, a
iniciar pela parte autora, sendo que em caso de litisconsórcio passivo e
de haver diversos procuradores o prazo referido será individualizado
para cada litigante, observada a ordem da autuação; em se tratando de
procedimento sumaríssimo, o prazo será o previsto no parágrafo 6º do
artigo 852-H da CLT;

m) as partes, no caso acima e de não ter sido designada a audiência de
instrução, para ciência também sobre a data desta, após ser incluído o
feito na devida pauta. Não havendo tempo hábil à intimação das partes,
o ato não será praticado e se aguardará a data da audiência;

n) as partes, antes do arquivamento definitivo dos autos (por mera certidão)
e após certificada a inexistência de pendências, para retirada de
documentos no prazo de 20 dias, adotando-se o procedimento previsto
na RA 076/2008;

o) o perito, para se manifestar em 5 dias sobre quesitos complementares;

p) os interessados, quando recebidas do Juízo deprecado notícias sobre
datas de audiência, ausência de testemunha na data aprazada, não-
cumprimento do objeto da CP, informações sobre bem a ser penhorado
etc;

q) os interessados, nos casos de resposta negativa a ofícios (dirigidos a
instituições bancárias, de ensino etc.) ou diligências e certidões
igualmente negativas;

r) os interessados, de todos os atos expropriatórios, bem como o credor,
do resultado negativo de venda direta, e os terceiros com qualquer
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interesse jurídico na alienação, em tempo hábil antes da hasta pública
(credores hipotecários etc.);

s) o leiloeiro, quando o processo de execução se voltar para os atos de
expropriação, para a designação e realização da hasta pública, fazendo
constar da intimação e do edital a ser publicado não apenas todos os
gravames que envolvam os bens, mas também que, caso resultem
negativos a praça e o leilão, ocorrerá de imediato a venda direta,
podendo antes desta o exequente se manifestar quanto a eventual
interesse na adjudicação;

t) o leiloeiro, quando remida a dívida ou denunciado acordo, para
suspender a hasta pública, exceto quando o fato ocorrer na véspera,
caso em que os autos deverão ser conclusos para decisão.

§ 2º. Citar

a parte inadimplente, quando for informado o descumprimento do
acordo, para pagamento em 48 horas do principal, acrescido de juros e
correção monetária e de outras eventuais despesas ou multas (cláusula
penal por exemplo), devendo a citação ocorrer na pessoa do advogado
pelo DOE, sendo preenchido no SAP1 o “box” para alteração da fase
processual, de “solucionado” para “fase de execução”.

Art. 11. O diretor de secretaria, salvo situações especiais e/ou específicas,
deverá assinar os mandados e referindo que o faz em nome do respectivo juiz
que determinou o ato.

Art. 12. Incumbirá, ainda, ao diretor de secretaria ou a quem receber
delegação:

a) o encaminhamento de petições ao juízo competente, quando dirigidas
erroneamente à Vara ou quando já devolvida a carta precatória a que faça
referência, ou a sua devolução à própria parte, para que a apresente no
local correto (art. 13 do Provimento CR-04/05 da Corregedoria do e.
TRT/SC);

b) tomar a termo pedidos ou declarações das partes que comparecerem
em Secretaria sem advogado;

c) o atendimento de ofícios ou outros expedientes, bem como suas
retificações;

d) remeter, independentemente de despacho, o processo para o prazo
quando houver petição conjunta das partes solicitando pela primeira vez a
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suspensão do feito, desde que não haja medida pendente, devendo ser
estipulado um limite temporal de 60 dias no máximo;

e) determinar a subida dos autos ao egrégio TRT/SC quando decorrido o
prazo da apresentação das contrarrazões/contraminutas, ou após a
apresentação das mesmas, nos casos de recurso ordinário ou agravo de
petição, desde que não haja manifestação sobre prejudiciais de
admissibilidade e observado o inciso I do artigo 18 da Consolidação dos
Provimentos da CGJT;

f) conceder o prazo solicitado, por uma única vez, de até 60 (sessenta)
dias, para indicação de endereços ou para adoção de medidas para
prosseguimento da execução, após exauridas as consultas relativas aos
convênios disponíveis;

g) certificar nos autos correspondentes o ajuizamento de embargos de
terceiro (especificando se versam sobre parte ou todos os bens
expropriados), ficando suspensa a execução quanto ao bem embargado,
nos termos do artigo 1052, do Código de Processo Civil, até a decisão dos
embargos, cuja cópia deverá ser juntada aos referidos autos, certificando-
se seu trânsito em julgado;

h) verificar se foi juntada a prova da constrição judicial no caso de
embargos de terceiro, em caso negativo devendo intimar o embargante
para sanar a omissão em 48 horas, pena de extinção do processo;

i) intimar via DOE, no  caso acima e não havendo irregularidades a serem
sanadas, o embargado na pessoa do procurador por ele constituído nos
autos “principais” (Provimento CR/SC 01/2008, artigo 6º), para
apresentação de defesa e instrumento de mandato no prazo de 10 dias;
posteriormente, estando regular o feito, fazer conclusos os autos;

j) conceder por uma vez prorrogação de prazo, até o total de 180 (cento e
oitenta) dias, para prosseguimento da execução, a pedido da União,
quando apenas seus créditos sejam objeto de cobrança no respectivo
processo;

k) expedir ofícios para o encaminhamento de petições cujos processos se
encontrem em grau superior (em casos inadiáveis);

l) certificar o trânsito em julgado nos autos, quando for o caso, bem como o
apensamento de agravos de instrumento e recursos processados em
apartado, quando não alterada a decisão;

m) oficiar e praticar os atos necessários à liberação de veículos ou
restrições existentes, quando ocorrer o pagamento da dívida, utilizado o
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Convênio RENAJUD quando cabível, inclusive para dispensar a
necessidade de oficiar;

n) providenciar a remessa dos autos à baixa definitiva ou ao arquivo
provisório,  quando já prevista tal hipótese em despacho anterior;

o)  certificar quando houver petição de desarquivamento, bem como o novo
arquivamento na hipótese de não haver qualquer manifestação no prazo de
5 dias.

Art. 13. Os ofícios dirigidos às autoridades de quaisquer dos Poderes, Federal,
Estadual e Municipal e Ministério Público Federal, Estadual e do Trabalho,
serão subscritos pelo Juiz. Nos casos abaixo indicados, de forma
exemplificativa, os ofícios serão expedidos e firmados pelo Diretor de
Secretaria, com utilização, quando for o caso, do termo “De ordem do
Excelentíssimo Juiz...”:

a) solicitando ou prestando informações processuais;

b) solicitando devolução de carta precatória;

c) encaminhando cópia de petição ao juízo deprecado;

d) aos órgãos de trânsito e registros de imóveis, solicitando desaverbações
ou informações sobre penhoras, realizadas anteriormente à celebração do
convênio com os Cartórios de Registro de Imóveis e RENAJUD;

e) aos órgãos públicos competentes para questões relativas a imposto de
renda, recolhimentos previdenciários, cumprimento de normas trabalhistas,
informando descumprimento de obrigação ou qualquer fato decorrente de
processo;

f) à ECT, requisitando o encaminhamento de “aviso de recebimento”,
solicitando apuração de responsabilidades ou outras providências;

g) à autoridade policial, requisitando reforço policial ou providências ou
informando fatos relevantes, e

h) à Caixa Econômica Federal, informando irregularidades constatadas
quanto ao recolhimento do FGTS ou outras providências;

i) quando se tratar das autoridades mencionadas no caput, mas a
determinação de oficiar conste da sentença, caso em que deverá
acompanhar o ofício cópia da ata da audiência.
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Parágrafo único.  Os ofícios serão dirigidos preferivelmente em nome das
pessoas físicas responsáveis do órgão destinatário, sendo tal procedimento
indispensável nos casos de obrigações de dar ou de fazer.

Art. 14. Na formalização de atos em processo sem conclusão, deve-se
observar os procedimentos anteriores, a fim de que sejam cumpridas todas as
determinações e preservada a lógica sequencial do procedimento.

Art. 15. Deverão ser consultados periodicamente os relatórios de processos
sem movimentação, sendo atualizados o andamento dos feitos e as
informações no sistema.

Art. 16. Os prazos deverão ser certificados, salvo situação excepcional, em 48
horas, fazendo-se os autos imediatamente conclusos, quando for o caso.

Art. 17. Não devem ser mantidos na contracapa dos autos cópias de atos e
termos processuais, bem como quaisquer documentos, especialmente quando
não mais necessários ao feito.

Art. 18. Deverá a Secretaria no mínimo uma vez a cada semana verificar a
regularidade quanto à carga dos processos em relação aos advogados e
peritos.

§ 1º. Se o atraso na devolução dos autos for superior a 48 horas, o advogado
será intimado a regularizar a situação em 24 horas, sob pena de serem
tomadas individual ou simultaneamente as seguintes medidas: busca e
apreensão, expedição de ofício à O.A.B., penalidade prevista no item 3 do
parágrafo 1º do inciso XX do artigo 7º da Lei 8.906/94 (Estatuto da Advocacia e
da Ordem dos Advogados do Brasil).

§ 2º. Se o atraso for do perito e superior a 48 horas, a intimação determinará a
regularização em 24 horas, sujeito, conforme o caso, à destituição do encargo
e/ou ineficácia de eventual trabalho já realizado e/ou redução dos honorários .

Art. 19. Quando forem juntados aos autos peças já existentes - provenientes
de  cartas precatórias devolvidas, cartas de sentenças apensadas aos autos
devolvidos etc. -, os documentos repetidos serão inutilizados, mediante mera
certidão.

Art. 20. Deverá o assistente de audiências (Assistente-Chefe de Preparo e
Apoio à Audiência) verificar semanalmente os processos de instrução da pauta
da semana seguinte, quanto à regularidade dos atos processuais praticados,
notadamente citações e intimações de partes e testemunhas.

Parágrafo único. Em caso de irregularidade que não possa ser suprida a
tempo e/ou impossibilite a realização da audiência ou a prejudique, as
providências deverão ser tomadas de imediato pelo diretor de secretaria,
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inclusive fazendo conclusos os autos, se for o caso. Na hipótese de adiamento
e na medida do possível, deverão ser cientificados previamente do fato os
advogados e as partes, pelo meio mais rápido, principalmente se tiverem seus
endereços fora de Joinville, para se evitar deslocamentos desnecessários.

Art.  21. Os processos com petição de acordo, desde que assinada por
advogados legalmente habilitados e com poderes para transigir - com ou sem a
assinatura dos mandantes -, serão imediatamente incluídos em pauta para a
devida apreciação. Caso o acordo seja denunciado sem a assinatura do
advogado, a petição deverá ser submetida a despacho.

Art. 22. Cumpridas as obrigações do acordo homologado e não ocorrendo o
devido recolhimento das contribuições previdenciárias e fiscais, os autos serão
encaminhados à contadoria para a apuração dos valores, prosseguindo-se com
a execução, se necessária, na forma da lei.

Art. 23. Se houver pelo Juízo deprecado, durante tempo razoável, ausência de
informação quanto ao cumprimento de carta precatória expedida, será
procedida a consulta processual via internet ou, sucessivamente, contatado
pelo meio mais rápido aquele Juízo, certificando-se nos autos e conforme o
caso fazendo-se conclusos os autos. Proceder-se-á do mesmo modo se o caso
for de ausência de informação do Juízo deprecante quanto à informação
solicitada, concernente à carta precatória recebida.

Art. 24. Incumbe aos peritos comunicar diretamente aos advogados das partes
as datas da perícia, bem como junto aos mesmos solicitar eventuais
informações e documentos complementares, podendo juntar ao processo cópia
de documentos comprobatórios de seus atos.

Parágrafo único. designada data e hora da perícia, as partes deverão ser
excepcionalmente intimadas pelo Juízo caso o perito, justificadamente,
comunique que não tomou tal providência;

Art. 25. Para a remessa de recurso ex officio deverá ser observado o valor da
condenação nos termos do parágrafo 2º do artigo 475 do Código de Processo
Civil, independentemente de constar ou não do dispositivo da sentença.

Art. 26. Nos atos a serem cumpridos por oficial de justiça, deverá ser inserida
autorização para cumprimento da diligência nos termos do artigo 172,
parágrafo 2º, do Código de Processo Civil, devendo o fato, se for o caso, ser
posteriormente certificado pelo oficial.
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Art. 27. Certificado o inadimplemento de despesas processuais, recolhimentos
fiscais e previdenciários e sendo as únicas pendências, será citado o devedor
para pagamento, seguindo-se os trâmites normais de execução.

Art. 28. Imediatamente após transitada em julgado a sentença, os autos
deverão ser encaminhados, conforme o caso, à contadoria ou a perito
credenciado, para a elaboração dos cálculos de liquidação no prazo máximo de
45 dias – de acordo com a complexidade da matéria -, prorrogável por motivo
justificável, a requerimento, por mais 15 dias, sob pena de eventual ineficácia
do laudo  e/ou destituição do perito e/ou redução dos honorários.

§ 1º. Os peritos serão nomeados de acordo com o rol disponibilizado no Portal
do TRT-12ª Região ou o existente na Vara e em ordem de escala, administrada
pelo diretor de secretaria ou servidor a quem for delegada essa tarefa, devendo
ser priorizada a nomeação daqueles que usualmente cumprirem as
determinações com maior adequação e pontualidade.

§ 2º. Se antes de iniciados os cálculos a parte requerer prazo para proceder à
liquidação, independentemente de despacho os autos lhe serão conclusos pelo
prazo requerido e, após, será intimada a parte adversa para se manifestar nos
termos expressos do artigo 879, § 2º, da CLT.

Art. 29. A Secretaria determinará a atualização dos valores pela contadoria ou
por perito, com a devida justificativa, sempre que tal medida se mostrar
necessária, observando-se os registros no SAP1 quanto aos eventos 902 e
930, quanto ao polo ativo e de todos os valores, após comprovados os
respectivos pagamentos.

Art. 30. A petição de oferta de bens à penhora (ou de substituição dos bens)
deve ser diretamente despachada pelo juiz, sem intimação prévia da parte
contrária.

Art. 31.  As diligências deprecadas devem ser cumpridas de imediato, bem
como devolvida a Carta Precatória tão logo seja cumprida. No caso de CP
Inquiritória, após a inclusão em pauta e intimação da (s) testemunha (s),
deverão ser intimados os advogados das partes, comunicando-se sobre a data
designada o Juízo deprecante.

Art. 32. Alvarás para levantamento de numerário, incluindo o FGTS, e para
habilitação ao seguro-desemprego terão tramitação prioritária, devendo ser
emitidos em até 48 horas, contadas da respectiva determinação.

Art. 33. Decorrido o prazo para o oferecimento de embargos à execução,
intimar-se-á o exequente da penhora para os efeitos do artigo 884 da CLT.
Tratando-se de carta precatória executória e recaindo a penhora em numerário,



13

deverá ser solicitada ao banco depositário a devida transferência, para, após
comprovado o fato, ser devolvida a CP ao Juízo Deprecante.

Parágrafo único. Sendo o executado pessoa jurídica de direito público interno,
após decorrido o prazo para embargar a execução – e não se tratando de
obrigações de pequeno valor – serão imediatamente tomadas as providências
para a formação do precatório, inclusive nos termos da Instrução Normativa
32/07 do c. TST.

Art. 34. Proferida a sentença de liquidação e considerada a realização, a
qualquer tempo, de audiência de tentativa de conciliação na fase executória,
sem prejuízo de outras determinações do Juiz em exercício, deverá ser
adotada a seguinte sequência de atos procedimentais: a) citação do executado;
b) bloqueio de valores do executado via sistema BACENJUD; c)
desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, nos termos
dos artigos 79 e 80 da Consolidação dos Provimentos da Corregedoria-Geral
da Justiça do Trabalho (procedida a reautuação e comunicação à Distribuição
para fins de certidão); d) registro no sistema informatizado e citação do sócio;
e) pesquisa de bens de todos os corresponsáveis via sistemas BACENJUD,
RENAJUD e INFOJUD; f) arquivamento provisório (precedido o
encaminhamento pela certidão prevista no parágrafo único do artigo 78 da
CPCGJT, de 28/10/08); g) renovação das providências coercitivas, via
convênios supra citados; h) arquivamento definitivo.

Parágrafo único. Para os fins da alínea “g”, a Secretaria deverá revisar
periodicamente os processos que se encontram no arquivo provisório.

Art. 35. Deverão ser observados, em todos os casos previstos nesta norma, os
prazos especiais da legislação processual, notadamente para a Fazenda
Pública.

Art. 36. Independentemente dos termos da presente Ordem de Serviço, a
Secretaria certificará nos autos fatos ou atos sempre que isso seja necessário
para o perfeito entendimento ou para o curso célere e formal do processo.

Art.  37. Os procedimentos especificados nesta Ordem de Serviço não são
exaustivos, devendo, porém, a par de relevados os princípios de economia e
celeridade, ser observado com rigor os princípios do contraditório e da ampla
defesa, assegurados pelo artigo 5º, inciso LV, da Constituição da República.

Art. 38. A realização dos atos ordinatórios previstos nesta Ordem de Serviço
poderá ser objeto de delegação.

Art. 39. É expressamente vedada a prática de despacho de caráter decisório
pelos servidores, sendo também privativos dos magistrados os atos finais para
liberação de valores.
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Art. 40. As dúvidas, casos omissos ou irregularidades na aplicação desta
Ordem de Serviço deverão ser levados imediatamente ao conhecimento do
magistrado.

Aprovada nos termos do inciso V do artigo 34 do REGIMENTO INTERNO do
Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, seja AFIXADA, com
vigência imediata,  no átrio desta Vara pelo prazo de 30 dias. REGISTRE-SE.
PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.

                 Joinville , 24 de junho de 2011.

                                            CÉSAR NADAL SOUZA

                                                    Juiz Titular


