
PODER  JUDICIÁRIO  FEDERAL

TRT   DA   12ª  REGIÃO
DIREÇÃO DO FÓRUM TRABALHISTA DE JARAGUÁ DO SUL

SANTA CATARINA

PORTARIA DIREÇÃO DO FORO N. 01, DE 05-05-2021.

Dispõe sobre os atos dos Oficiais de Justiça nesta Jurisdição,
no período da pandemia decorrente do COVID-19.

O JUIZ DO TRABALHO, Diretor do Fórum Trabalhista de Jaraguá do Sul-SC,
no uso de suas atribuições legais e regimentais,

CONSIDERANDO que a classificação da situação do Coronavírus (COVID- 19)
como pandemia pela Organização Mundial de Saúde, ocorrida no dia 11-03-
2020,  significa o risco potencial  de a doença infecciosa atingir  a população
mundial de forma simultânea;

CONSIDERANDO que o Processo do Trabalho é informado pelos princípios da
oralidade, simplicidade e instrumentalidade das formas;

CONSIDERANDO que a intimação e notificação das partes e de terceiros para
prática  de  atos  processuais  constitui  atividade  de  significativo  volume  nas
Unidades Judiciárias de primeiro grau do TRT da 12ª Região;

CONSIDERANDO que a utilização de ferramentas tecnológicas, em especial,
aplicativos de mensagens eletrônicas, constitui-se em meio rápido, eficiente e
módico para levar a efeito as comunicações judiciais e a própria efetivação dos
atos judiciais;

CONSIDERANDO a proposta “Uso de meio remoto pelo Oficial de Justiça para
averbação  de  penhora  sobre  imóveis" inscrita  na  1ª  Edição  do  Certificado
Agenda, no  ano de 2020,  e  classificada em 1º  lugar  na categoria  “Direitos
Humanos” (Portaria PRESI n. 283/2020);

CONSIDERANDO a Portaria Conjunta  SEAP/SECOR Nº 207, de 21-09-2020 e
as Recomendações CR nºs 03/2019 e 02/2021, da Corregedoria e. TRT-12;

CONSIDERANDO que o inciso LXXVIII do artigo 5º da Constituição Federal
estabelece o direito de todo cidadão à duração razoável do processo:

Documento 1 do PROAD 4130/2021. Para verificar a autenticidade desta cópia,
acesse o seguinte endereço eletrônico e informe o código 2021.YWDG.LCRN:
https://proad.trt12.jus.br/proad/pages/consultadocumento.xhtml



PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
JUSTIÇA DO TRABALHO

TRT  DA  12ª  REGIÃO
SANTA CATARINA 

RESOLVE:

Art. 1º  Os oficiais de justiça lotados no SEGECEM de Jaraguá do Sul-SC, no
período de trabalho remoto decorrente da pandemia do COVID-19, a fim de
que os processos tenham andamento em tempo razoável, deverão:

I – realizar a penhora de bens (móveis e imóveis)  ‘a termo’ nos autos (§1º do
art. 845 do CPC), mesmo para os casos em que os mandados tenham sido
expedidos para a realização de ‘auto de penhora’;

II – realizar a  avaliação  dos bens penhorados, sem diligência  in loco,  salvo
quando houver determinação expressa, utilizando as já indicadas de comum
acordo pelas partes, ou as já realizadas em outros processos, mesmo que de
outras varas do trabalho ou de outros tribunais,  federais ou estaduais,  bem
como utilizar  das ferramentas eletrônicas disponíveis  de modo  free  na rede
mundial  de  computadores  (ex.:  google  earth  etc.), ou  em aplicativos, para
localização e avaliação dos bens e verificação dos acréscimos e  benfeitorias
existentes;

III – efetuar a  nomeação de depositário  utilizando-se dos meios eletrônicos
disponíveis, observando-se o comando contido no art. 840 do CPC, em caso
de recusa do executado em ser o depositário; 

IV –  utilizar os meios eletrônicos para a comunicação dos atos processuais,
mesmo  quando  deflagrem  contagem  de  prazo  legal  e  possam  envolver
procedimentos expropriatórios, nos termos da parte final do inciso I do art. 1º
da Recomendação CR 03-2019;

V –  registrar os  bens  penhorados  nos  sistemas dos  respectivos  cartórios,
ofícios,  departamentos  etc.,  utilizando  os  meios  eletrônicos  disponíveis,
preferencialmente do convênio firmado com a Associação dos Registradores
Imobiliários de São Paulo (ARISP),  ou,  na impossibilidade deste,  utilizar  do
Sistema Malote Digital, ocasião em que deverão remeter o termo ou auto de
penhora, o mandado ou da decisão que a ordenar, podendo enviar cópia desta
portaria;

Art.  2º  Comunique-se,  com  cópia,  à  Corregedoria  Regional,  para  fins  de
ratificação.

Jaraguá do Sul, SC, 05 de maio de 2021.

CARLOS APARECIDO ZARDO
                    Juiz do Trabalho – Diretor do Foro
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