
1ª VARA DO TRABALHO DE RIO DO SUL

PORTARIA Nº 01, de 22 de junho de 2011.

Estabelece procedimentos a serem adotados
na 1ª Vara do Trabalho de Rio do Sul.

A JUÍZA TITULAR e o JUIZ SUBSTITUTO da 1ª Vara do Trabalho de Rio do Sul, no
uso de suas atribuições,

CONSIDERANDO a necessidade de adoção de procedimentos que tornem a
prestação jurisdicional mais célere e efetiva;

CONSIDERANDO o disposto no art. 43 do Provimento CR nº 04/2005, do Egrégio
TRT da 12ª Região;

CONSIDERANDO que o § 4º do art. 162 do Código de Processo Civil,
subsidiariamente aplicado ao processo do trabalho, por força do disposto no art. 769
da CLT, dispensa a necessidade de despacho para o cumprimento de atos
meramente ordinatórios; e,

CONSIDERANDO que tais atos devem ser praticados de ofício pelo Servidor e
revistos pelo Juiz, quando necessário,

RESOLVEM:

Art. 1º  Determinar à Secretaria a adoção dos procedimentos especificados nesta
Portaria,  submetendo à apreciação do Magistrado tão somente os requerimentos e
atos de natureza jurisdicional, em sentido estrito, ou que não atendam à
regularidade, à tempestividade e aos demais requisitos essenciais e legais.

Art. 2º   Deverá a Secretaria, independente de despacho específico, juntar  aos
respectivos autos todas as petições e expedientes, internos e externos, realizando
os registros pertinentes no sistema SAP1, quando for o caso.

Art. 3º   Competirá à Secretaria, independentemente de despacho ou  determinação
específica:



I -   a intimação das partes para manifestarem-se sobre o laudo pericial apresentado
ou resposta dos quesitos suplementares, no prazo sucessivo de cinco dias,
iniciando-se pelo autor;

II – a  intimação  da parte interessada para sanar, em 10 (dez) dias, a irregularidade
relativa à ausência de atribuição do valor da causa e do preciso fornecimento de
toda a qualificação das partes (nome completo, domicílio e residência com a
indicação de pontos de referência, sempre que inexistente numeração pública
oficial), com expressa advertência de atendimento sob pena de indeferimento da
petição inicial;

II –  a intimação  das partes, peritos e procuradores para devolução de autos,
quando já ultrapassado o prazo da carga respectiva;

III – a intimação  da União (Procuradoria Geral Federal) para manifestação nas
hipóteses a seguir, observado o disposto na Portaria MF 176/2010 ou a que vier em
substituição:

a) após o prazo para cumprimento do acordo, em atendimento ao disposto no § 4º,
art. 832  da CLT;

b) nas hipóteses de oposição de embargos à execução;

c) quando houver informação de pedido de parcelamento junto à Receita Federal do
Brasil;

d) demais hipóteses em que haja necessidade de manifestação da União;

IV – a intimação  do réu para apresentação de documentos solicitados e
necessários à elaboração dos cálculos de liquidação de sentença, no prazo de 10
(dez) dias;

VI– a intimação  do contador para retificar os cálculos após o trânsito em julgado da
decisão proferida em embargos à execução ou impugnação aos cálculos, no prazo
de 10 (dez) dias;

VII – a intimação do(s) executado(s), oportunamente, do(s) bloqueio(s) realizado(s)
em conta(s) bancária(s) por intermédio do convênio BACEN JUD, para os efeitos do
art. 884 da CLT;

VIII – a intimação  da reclamada para, no prazo de 05 (cinco) dias, providenciar a
anotação ou retificação de CTPS, quando for o caso;

IX– a intimação  do autor para, no prazo de 05 (cinco) dias, retirar a CTPS e/ou
guias (CD ou TRCT) quando for o caso ou outros documentos quando
autorizado/determinado pelo juiz;

X – a intimação  do credor para que manifeste, em 30 (trinta) dias, transcorrido o
prazo para venda direta dos bens penhorados, após hasta pública negativa, eventual
interesse na adjudicação dos bens levados à praça e leilão ou para que, no mesmo
prazo, indique novos bens passíveis de constrição ou, ainda, apresente propostas
para venda direta;



XI -   Dar vista à parte contrária, pelo prazo de cinco dias, a ambos os litigantes ou
ao interessado, conforme o caso,  das petições ou expedientes juntados aos autos e
referentes aos seguintes assuntos:

a)  documentos apresentados pelas partes na fase de conhecimento;

b)  informação sobre a data da realização de perícia e da hasta pública;

c)  informação relativa à tramitação de carta precatória expedida ou recebida;

d)  documentos de comprovação de depósito no FGTS;

e)  comprovação de recolhimentos previdenciário e fiscal, conforme o caso.

XII – a retificação  da autuação e demais registros: a)  sempre que deferida qualquer
alteração nos polos ativo e passivo da demanda; b) no caso de litisconsorte passivo,
após o trânsito em julgado da sentença  que julgar improcedente o pedido com
relação àquela parte, com devolução de eventuais depósitos recursais; c) quando
houver pagamento do valor que cabia a uma ou mais reclamadas e restar
pendências apenas em relação a outras;

XIII – o registro no SAP1, quando for o caso, na apresentação de instrumento de
mandato de procuração, substabelecimento e autorização para estagiário registrado
na OAB/SC levar os autos em carga;

XIV – a exclusão do respectivo mandatário, após o prazo legal, nos casos de
comunicação de renúncia de mandato, com estrita observância do art. 45 do CPC,
ou exclusão/substituição  do(s) procurador(es) quando houver revogação de
mandatos pelas partes;

XV – a retificação  da autuação e demais registros, nos casos de apensamentos e
de reunião da execução, com inclusão dos reclamantes e seus advogados, no polo
ativo do processo principal;

XVI – a inclusão do feito em pauta  de instrução ou encerramento, conforme o
caso, após o transcurso dos prazos para manifestação sobre o laudo pericial,
intimando-se as partes da audiência, observando-se o texto padrão utilizado para
partes e testemunhas;

XVII – a inclusão do feito em pauta  próxima quando formulado pedido de
desistência da ação antes da citação ou, no caso de formulado após a citação, a
intimação  da parte contrária para que se manifeste acerca de pedido de
desistência, com expressa advertência de que, no silêncio, presumir-se-á a
concordância. Presumida ou expressa, far-se-á inclusão do feito em pauta próxima;

XVIII – a inclusão do feito em pauta , se for o caso, após a devolução de carta
precatória inquiritória expedida, intimando-se as partes;

XIX – a inclusão, antecipação ou manutenção  dos autos na pauta para
apreciação de petição noticiando acordo em processos na fase de conhecimento;



XX – o processamento de recurso ordinário, recurso adesivo, embargos à
execução, agravo de petição e impugnação aos cálculos de liquidação que atendam
os pressupostos legais de admissibilidade, com intimação da parte contrária para,
querendo, oferecer resposta. Nos embargos à execução, também se manifestar para
os efeitos do artigo 884 da CLT;

XXI – o processamento oportuno de recurso ordinário que preencha os
pressupostos legais de admissibilidade, na pendência de julgamento de embargos
de declaração (observado o art. 18, I, da Consolidação dos Provimentos da CGJT),
bem como de impugnação aos cálculos de liquidação apresentada pelo autor antes
da garantia do Juízo;

XXII – a confecção de alvará  para liberação de valores depositados em Juízo para
pagamento dos honorários aos peritos, inclusive os provenientes de informações
e/ou comprovantes encaminhados pelo TRT concernentes aos honorários pagos
pela União;

XXIII – a remessa  dos autos à Central de Cálculos ou a intimação  do contador
responsável para prestar esclarecimentos, quando a parte e/ou interessado
apresentar resposta a embargos à execução ou impugnação aos cálculos de
liquidação, antes do encaminhamento ao Juiz para proferir a decisão, exceto quando
se tratar de questão exclusivamente de direito;

XXIV – a remessa  dos autos à Central de Cálculos ou ao contador nomeado, nos
casos do art. 221 do Provimento CR nº 01/2008, após o trânsito em julgado da
decisão ou após a apresentação de documentos necessários à liquidação de
sentença ou ao regular processamento da carta de sentença extraída, para
elaboração dos cálculos;

XXV – a remessa  dos autos à Central de Cálculos para apuração dos débitos
exequendos e a expedição do competente mandado ou carta precatória, observado
o disposto no art. 192 do Provimento CR nº 01/2008, quando o autor noticiar o
inadimplemento de acordo firmado;

XXVI – a remessa dos autos à Central de Cálculos para atualização da conta,
quando o credor formular pedido de adjudicação, houver proposta de compra de
bens, hasta pública, interesse das partes, ou quando houver inclusão do feito em
pauta para tentativa de conciliação;

XXVII – a solicitação  de devolução dos mandados remetidos à Central, quando
protocolizadas petições de acordo, pagamento do débito, ou outras situações que
exijam suspensão de diligências, pertinentes aos autos em referência;

XXVIII – a suspensão da execução em que o autor informa a retomada do
pagamento das parcelas do acordo,  aguardando  o prazo para cumprimento integral
do acordo;

                                                
1 Art. 22 – A liquidação de sentença que exija cálculos complexos será feita prioritariamente por contador

nomeado pelo Juiz.
2 Art. 19 – Havendo concordância do devedor, dos termos da conciliação constará a previsão de que, não

sendo cumprido o acordo, a citação será feita na pessoa do seu procurador pelo DOE.



XXIX – quando a executada for empresa individual,  o direcionamento  da execução
tanto em face dos bens da  empresa como em relação ao seu titular, pessoa física,
incluindo o nome deste no polo passivo da relação processual e demais registros;

XXX – a juntada ou o apensamento , conforme o caso, aos respectivos autos
principais, de carta precatória, carta rogatória, precatórios, agravo de instrumento,
carta de sentença e ações cautelares, já solucionados, dando vista  ao interessado
para manifestação, quando necessário. Em se tratando de agravo de instrumento,
deverá ser certificada  a decisão nos autos principais;

XXXI – a devolução  dos autos ao arquivo sempre que nenhuma outra providência
se tornar necessária;

XXXII – a devolução  de carta precatória ou de ordem já solucionada, ou quando
solicitada pelo Juízo de origem, desde que inexistam pendências;

XXXIII – a expedição  de ofício com informações solicitadas por órgão competente
acerca de ações em trâmite nesta Unidade Judiciária;

XXXIV – a autuação e/ou regular processamento  de carta de sentença e
precatório;

XXXV – o arquivamento  em pasta própria na Secretaria, das Declarações de Bens
e Direitos recebidas da Receita Federal, certificando  nos autos a existência de tais
documentos e dando-se vista à parte interessada, ficando vedado o fornecimento de
cópias;

XXXVI –o acondicionamento  das CTPS apresentadas nos autos pelas partes em
local próprio na Secretaria da Vara, certificando  nos autos;

XXXVII – a renovação automática do prazo, na hipótese de primeira solicitação de
prorrogação pelos oficiais de justiça, além da prevista na Portaria Conjunta nº 01/05,
observado o devido registro no SAP1, com preenchimento do “checkbox” referente à
prorrogação de prazo.

Art. 4º   Deverá a Secretaria, nos casos de citações, notificações e intimações
devolvidas e não entregues ao destinatário, ou na impossibilidade de cumprimento
de mandado judicial, por inviabilizada a localização do destinatário ou de bens
passíveis de constrição, tomar as seguintes providências:

I – se não concretizado o ato em razão de mudança ou falecimento do destinatário,
ou porque este é desconhecido, ou  endereço insuficiente/inexistente, utilizar os
convênios  mantidos pelo Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região (TRT) ou
dar vista ao interessado  para que se manifeste em 05 (cinco) dias, conforme o
caso;

II – se não concretizado o ato em razão da ausência ou recusa do destinatário, ou
inexistência de porteiro em condomínio, ou localizar-se em zona rural, realizar o ato
por Oficial de Justiça ou por Carta Precatória , se for o caso e, se negativa a
diligência, dar  vista ao interessado  para que se manifeste no prazo de cinco dias;



III – sendo fornecido o novo endereço e/ou especificado corretamente o anterior,
alterar  o endereço no sistema SAP1 e expedir  novamente a devida notificação,
intimação ou mandado;

IV – se inviabilizado o cumprimento de mandado de citação por impossibilidade de
localização do executado ou de seus sócios/ representantes legais, após esgotadas
as buscas nos dados fornecidos pelos convênios celebrados com o TRT, dar
ciência ao credor  para que se manifeste no prazo de 30 (trinta) dias;

V – na ausência de localização de bens passíveis de penhora que possam garantir a
execução, após utilização dos convênios celebrados com o TRT, intimar  o
exequente para que indique os meios necessários ao prosseguimento da execução,
sob pena de arquivamento com pendências;

§ 1º Tratando-se de diligência em carta precatória, expedir ofício ao Juízo
deprecante ou  devolver  os autos ao Juízo de origem, conforme o caso, ressalvadas
as situações em que estes possam ser encaminhados a outro Juízo competente,
dado o caráter itinerante das cartas precatórias;

§ 2º  Constatada a ausência de devolução de "AR", ou devolução de forma irregular,
relativa à correspondência expedida, diligenciar  junto ao sítio eletrônico da ECT
(www.correios.com.br), visando obter informações.

Art. 5º  Independentemente de despacho ou apreciação do Magistrado, às certidões
adiante arroladas serão dados os seguintes andamentos:

I – de decurso de prazo para a instituição financeira prestar informações com
relação a contrato de alienação fiduciária de veículo, renovar  o ofício alertando que,
na falta de resposta, o veículo será penhorado e levado à hasta pública, observada a
postagem via ECT (com 'AR');

II – de decurso de prazo para apresentação de quesitos e indicação de assistente
técnico, intimar-se-á  o perito nomeado;

III – de decurso de prazo para pagamento ou garantia do Juízo, far-se-ão  os autos
conclusos ao Juiz para bloqueio de contas na forma do Convênio BACEN JUD, ou,
tratando-se de carta precatória, a comunicação ao Juízo deprecante para eventual
utilização do referido Convênio, permanecendo os autos no aguardo de instruções
para prosseguimento pelo prazo de 90 (noventa) dias;

IV – de tentativa de bloqueio de contas infrutífera, verificar-se-á  a existência de
veículos registrados em nome do devedor, por intermédio de consulta ao DETRAN,
via DetranNet ou Infoseg, bem como de outros bens, mediante utilização dos demais
convênios subscritos pelo TRT. Após o resultado das consultas, expedir-se-á
mandado para penhora, com imediato bloqueio de transferência, através do
convênio Renajud, de veículos livres de restrições à venda, bem como de outros
bens, tantos quantos bastem para garantia da execução, obedecida a ordem
preconizada no art. 655 do CPC, inclusive mediante carta precatória, se for o caso;



V – de decurso de prazo para embargos à execução, tratando-se de carta precatória
executória e tendo a execução sido garantida por depósito judicial, proceder-se-á a
transferência do numerário e a devolução da carta;

VI - de decurso do prazo de 30 (trinta) dias para as partes promoverem a retirada de
documentos originais de autos findos, proceder-se-á  o arquivamento,
independentemente de certidão;

Parágrafo Único  - Nomeados bens à penhora no prazo previsto no inciso III, sem
observância da ordem de preferência legal preconizada no art. 655 do CPC, far-se-
ão os autos conclusos ao Juiz para bloqueio de contas na forma do Convênio
BACEN JUD. Em sendo negativo, observar-se-á o disposto no inciso IV.

Art. 6º   As petições e expedientes referentes a processos que estejam fora da
Secretaria aguardarão  em lugar apropriado o retorno dos autos, procedendo-se à
juntada e/ou seu encaminhamento, nos termos desta Portaria, quando do retorno
dos autos, salvo aqueles que exijam providências imediatas.

Art. 7º  As petições e expedientes referentes a processos em tramitação no TRT ou
no Tribunal Superior do Trabalho serão devolvidos  ao peticionário para
encaminhamento à autoridade ou órgão competente, observados os cadastros
pertinentes de instrumentos de procurações e substabelecimentos quando do
retorno dos autos.

Art. 8º  Poderão ser subscritos por qualquer servidor os seguintes atos ou termos:

I – de entrega ou devolução à Central de Mandados;

II – de abertura e encerramento de volumes;

III – de apensamento e desapensamento;

IV – arquivamento de autos;

V – renumeração de autos;

VI – recebimento e remessa de autos;

VII – recebimento de documentos e demais expedientes apresentados no balcão da
Secretaria;

VIII – devolução de documentos de autos findos às partes;

IX – intimações e notificações, à exceção das realizadas via DOE, as quais serão
assinadas somente de forma eletrônica;

X – aposição equivocada de carimbo.



Art. 9º  Poderão ser subscritos pelos servidores titulares das funções comissionadas
dos Setores de Apoio e Preparo à Audiência, Atendimento ao Público, Apoio
Administrativo e Apoio à Execução, e seus substitutos eventuais,  os seguintes atos
ou termos:

I – autenticação de cópias de peças processuais;

II – certidão de comparecimento à audiência.

Parágrafo Único Poderá o servidor responsável pelo Setor de Apoio Administrativo,
ou seu substituto, no exercício da função, subscrever as certidões de decurso de
prazo.

Art. 10º  Esta Portaria entrará em vigência após a sua publicação, ficando revogada
a Portaria nº 02/2005.

Remetam-se cópias à Presidência e à Corregedoria do Egrégio TRT da 12ª Região.

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

Rio do Sul/SC, 11 de abril de 2011

ILMA VINHA
Juíza do Trabalho Titular

ARMANDO LUIZ ZILLI
Juiz do Trabalho Substituto


