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PORTARIA N.º 01/2010

Dispõe sobre normas para juntada de documentos e ed ição de atos
ordinatórios pela Secretaria da Vara

A Juíza do Trabalho da Vara do Trabalho de Timbó, SC,  Dra.
DESIRRÉ DORNELES DE ÁVILA BOLLMANN, no uso de suas atribuições legais e
regimentais, e

CONSIDERANDO a necessidade de simplificação e agilização dos
atos vinculados ao Magistrado, tendo em vista o elevado volume de feitos em
trâmite nesta Vara e o volume de petições diariamente submetidas à sua
apreciação, conforme estatística mensalmente enviada à r. Corregedoria do
TRT/SC;

CONSIDERANDO que o formalismo de medidas que não interferem
nas decisões de mérito deve ser limitado ao mínimo possível, de modo a abreviar a
tramitação dos processos, a sua celeridade e a economia para as partes e aos
cofres públicos (art. 765 da CLT);

CONSIDERANDO a possibilidade prevista no art. 93, XIV, da
Constituição Federal,  artigos 162, § 4º e 225, VII do CPC cc.  artigos 711 e 712 da
CLT e as disposições da Corregedoria do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª
Região (art. 43, do Provimento CR 04/05).

RESOLVE:

I - DAS JUNTADAS

Art. 1. Serão juntadas aos autos, sem necessidade de despacho judicial (exceto
quando a situação exigir tal manifestação ou no caso de dúvida por parte do
servidor),  as seguintes peças:

a-) Precatórias citatórias da ação inicial devolvidas, quando cumpridas, excluindo-se
as que contiverem incidentes;
b-) procurações, substabelecimentos e comunicações de alteração de endereço das
partes e respectivos procuradores (determinando-se as devidas anotações no
sistema informatizado, quando for o caso);
c-) memorandos, extratos de aplicações e avisos de lançamentos enviados pelos
Bancos encarregados dos depósitos judiciais;
d-) pedido de vista de autos arquivados, por advogados (com o atendimento do
requerimento,  desde que não se trate de processo em segredo de justiça);
e-) comprovação de publicação de edital e faturas;
f-) memoriais ou razões finais, desde que não contenham prejudiciais ou
requerimentos novos;
g-) manifestações sobre contestação e documentos, desde que não contenham
requerimentos novos ou questões prejudiciais;
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h-) guias de depósito e comprovantes de recolhimento previdenciário, imposto de
renda, custas, despesas processuais, quando compatíveis com os valores devidos;
i-) apresentação de quesitos e laudo de assistente técnico;
j-) documentos requisitados em audiência, inclusive carta de preposição, contrato
social e procuração;
k-) comunicação de distribuição de carta precatória;
l-) petição de embargos declaratórios, conduzindo diretamente o processo à
autoridade competente para a sua apreciação, após decorrido o prazo de tal medida
para todas as partes;
m-) respostas a ofícios que não intervenham diretamente na tramitação do feito;
n-) peças para a formação de instrumentos, como carta de sentença, carta
precatória, agravo de instrumento, agravo de petição (procedendo-se o necessário);
o-) manifestações que ensejem providências que já tenham sido determinadas
anteriormente, bastando constar “procedimento já determinado às fls.”.

Art. 2. O termo de juntada se dará no verso da folha anterior ao da petição
protocolizada.

II - DAS NOTIFICAÇÕES

Art. 3.  Após a juntada do expediente aos autos, em se tratando de atos ordinatórios
(que independem de decisão judicial), incumbe exclusivamente à(o) Diretor(a) de
Secretaria, Assessor(a) de juiz, Assistente de Diretoria ou Assistente de Juiz,
providenciar a realização dos seguintes trâmites :

a-) dar ciência à parte, no prazo de 05 dias, para se manifestar em termos de
prosseguimento, sobre a certidão negativa do Oficial de Justiça; retorno de Carta
Precatória negativa, resultado negativo de venda direta ou da devolução de
notificação frustrada pelo correio (desde que inexistente outros elementos nos autos
ou meios disponíveis de averiguação próprios do Poder Judiciário);
b-) dar ciência às partes, pelo prazo comum de 05 dias, das respostas dos ofícios,
quando for o caso;
c-) intimar as partes para se manifestarem sobre o laudo pericial (em qualquer fase
do processo : cálculos, perícia médica, de insalubridade, etc.) em 10 dias, sendo os
05 primeiros ao autor/exeqüente;
d-) intimar a parte contrária quanto ao pedido de desistência da ação ou em relação
a algum dos pedidos, no prazo de 05 dias, desde que já tenha ocorrido a citação e
não tenha sido decretada a revelia;
e-) intimar a parte para a apresentação da  CTPS e da retirada, bem como  Guias
(CD ou TRCT) ou demais documentos, quando autorizada tal medida pelo juiz;
f-) intimar peritos ou partes para a retirada ou apresentação dos autos ou
documentos;
g-) intimar o perito para responder os primeiros quesitos complementares, desde
que não esteja prevista audiência para período próximo ou não prejudique outra
medida já determinada nos autos;
h-) intimar as partes da garantia do juízo;
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i-) intimar as partes da data da realização da perícia, de diligências determinadas,
atos expropriatórios e audiências a serem realizadas nos juízos deprecados;
j-) intimar o subscritor de petição apócrifa para a devida regularização, exceto nos
casos de recursos;
l-) intimar o responsável pelo recolhimento de despesas processuais, custas e
recolhimentos previdenciários ou fiscais já estabelecidos nos autos.

Art. 4.  O próprio termo de intimação do sistema poderá valer como despacho, nas
hipóteses descritas no artigo anterior.  Para tanto, deverá o(a) Diretor(a) de
Secretaria, Assistente de Juiz, Assessor de Juiz ou Assistente de Diretoria identificar
a devida medida na capa dos autos, assinando-a, de modo que o (a) digitador(a) da
notificação não tenha dúvidas quanto ao teor da mesma ou quanto ao exato texto a
ser utilizado.

Art. 5. Caso a data da audiência esteja próxima (menos de 05 dias), fica dispensada
a intimação da parte, mas deve o servidor identificar tal situação na capa dos autos
para que a intimação ocorra em audiência.

III - DOS DEMAIS ATOS ORDINATÓRIOS

Art. 6.  Os servidores indicados no art. 3º deverão, ainda, realizar os seguintes atos:

a-) certificar o trânsito em julgado nos autos, quando for o caso, bem como certificar
o apensamento de agravos de instrumento e recursos processados em apartado,
quando não alterada a decisão em execução;
b-) atendimento de ofícios ou outros expedientes, desde que de competência da
Diretoria da Vara;
c-) quando indicado o endereço para o prosseguimento da diligência determinada,
providenciar a adoção da respectiva medida (anotação, notificação, intimação,
citação, penhora, etc.);
d-) determinar o processamento do Recurso Ordinário quando ajuizado no prazo e
preenchidos os demais requisitos de admissibilidade (recolhimento das custas
indicadas no julgado, depósito recursal integral, subscritos com procuração, etc.);
e-) determinar a subida dos autos ao E. TRT/SC quando decorrido o prazo da
apresentação das contra-razões ou após a apresentação das mesmas, nos casos
de Recurso Ordinário ou Agravo de Petição, desde que não haja manifestação
sobre prejudiciais de admissibilidade;
f-) anotação da CTPS quando determinada tal medida pelo juiz;
g-) encaminhamento das cartas precatórias ao juízo deprecante, quando cumprida a
determinação;
h-) entregar às partes os documentos por elas ofertados nos autos quando já
homologado o acordo que extingue o processo ou após finda a ação, certificando
nos autos;
i-) providenciar a guarda de petições e expedientes de processos que estejam fora
de Secretaria, salvo outras providências urgentes;
j-) a remessa dos autos à baixa definitiva ou ao arquivo provisório,  quando já
prevista tal hipótese em despacho anterior;
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l-) verificar a tramitação das cartas precatórias expedidas perante o juízo deprecado,
pela internet ou mediante solicitação de informações, quando transcorrido tempo
razoável de sua expedição e sem qualquer notícia, certificando nos autos;
m-) certificar nos autos o ajuizamento de embargos de terceiro (especificando se
versam sobre parte ou todos os bens penhorados); bem como o seu resultado, com
cópia da respectiva decisão.

Art. 7. O(A) Diretor(a) de Secretaria deverá assinar os ofícios determinados em
sentença e dirigidos ao Ministério Público, à União, Delegacia Regional do Trabalho,
Receita Federal, INSS ou Delegacia de Polícia.
§ 1º Deverá a Secretaria, quando possível e adequado esse meio de transmissão de
mensagens, privilegiar a utilização do correio eletrônico na comunicação
institucional, salvo quando o protocolo exigir formalidade diversa para o
procedimento.

§ 2º Quando a comunicação se processar por meio eletrônico, deve acompanhá-la o
texto integral da sentença ou despacho.

Art. 8. Poderá o Diretor de Secretaria dar carga aos autos, independentemente de
autorização do Juiz.

IV-) DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 09. Os mandados e contramandados de prisão, alvarás de soltura e os
procedimentos para liberação de valores serão assinados exclusivamente pelos
magistrados.

Art. 10. Deverão ser observados, em todos os casos previstos nesta norma, os
prazos especiais para a Fazenda Pública.

Art. 11.  Nos cálculos ou atualizações de valores procedidos pela Secretaria da Vara
deverão ser incluídas todas as custas e despesas processuais, sendo os honorários
do leiloeiro pagos pelo adquirente do bem, no importe de 5% (cinco por cento) do
valor da arrematação, adjudicação ou da venda direta.
Parágrafo único. No caso de pagamento da dívida pelo executado, os honorários do
leiloeiro serão cobrados no percentual de 2,5% (dois e meio por cento) sobre o valor
da avaliação ou no valor de 5% sobre o valor da execução, sendo valor mais
vantajoso ao réu e limitando-se a comissão do Sr. Leiloeiro no valor mínimo de R$
300,00.

Art. 12. Outros servidores poderão receber delegação para a realização dos atos
ordinatórios previstos nesta Portaria.

Art. 13. Todos os servidores são responsáveis pela inserção fidedigna de dados no
sistema informático de acompanhamento processual, devando zelar pela veracidade
e correção deles, bem como pelo exato cumprimento dos procedimentos previstos
nesta portaria.
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Art. 14.  Esta Portaria entra em vigor nesta data, ficando revogadas as Portarias
01/2009.

Dê-se ciência desta portaria aos servidores desta Vara e oficie-se à
Presidência e Corregedoria do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 12ª
Região; bem como à OAB/Timbó.

Publique-se a presente, com a sua afixação na Secretaria desta Vara,
registre-se e cumpra-se.

Criciúma, 02 de março de 2010.

DESIRRÉ DORNELES DE ÁVILA BOLLMANN
Juíza do Trabalho


