PROVIMENTO Nº 005/2011

Altera o Provimento nº 03, de 14 de abril de 2011.

O DESEMBARGADOR FERNANDO ANTONIO ZORZENON DA SILVA,
CORREGEDOR DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA PRIMEIRA
REGIÃO, no exercício de suas atribuições legais e regimentais,
CONSIDERANDO que desconformidades relacionadas ao SAPWEB ainda
não permitem o registro de determinados atos;
CONSIDERANDO que o acesso às atas de audiência pode ser obtido
através do sítio eletrônico trt1.jus.br;
CONSIDERANDO a existência de circunstâncias que impossibilitam a
imediata disponibilização aos juízes de autos de processo cuja instrução foi
encerrada;
CONSIDERANDO as competências definidas no Regimento Interno deste
Colendo Tribunal;

RESOLVE:

Art. 1º Revogar o artigo 5º do Provimento nº 03, de 14 de abril de 2011.
Art. 2º O artigo 11 do Provimento nº 03, de 14 de abril de 2011, acrescido de
mais um parágrafo, numerado como 1º, numerando-se os atuais parágrafos 1º
e 2º como 2º e 3º, respectivamente, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 11. O prazo para prolação de sentença é de 30 (trinta) dias.
§ 1º Encerrada a instrução do feito, e não sendo este julgado na própria
audiência, recomenda-se ao juiz que designe, desde logo, a data de publicação
da sentença.
§ 2º (§1º original)...........................................................................................
§ 3º (§2º original)..................................................................................” (NR)
Art. 3º O artigo 12 do Provimento nº 03, de 14 de abril de 2011, passa a
vigorar com a seguinte redação:
“Art.12..........................................................................................................

§1º A inobservância do disposto no caput acarretará a vinculação do
juiz ao feito.
§ 2º ..................................................................................................” (NR)
Art. 4º O artigo 55 do Provimento nº 03, de 14 de abril de 2011, passa a
vigorar com a seguinte redação:
“Art. 55. Nos dias 15 e 30 de cada mês ou no primeiro dia útil posterior
ao término de cada quinzena, os diretores de Secretaria, sob a fé de seu ofício,
informarão à Corregedoria, através de malote digital dirigido à Seção de
Monitoramento – SEMON, os quantitativos de:
a) ..........................................................................................................................
b) ..........................................................................................................................
c) ..........................................................................................................................
d) ..........................................................................................................................
e) ..........................................................................................................................
§ 1º .............................................................................................................
§ 2º ..................................................................................................” (NR)
Art. 5º Este provimento entra em vigor na data de sua publicação.
Rio de Janeiro, 26 de abril de 2011

DESEMBARGADOR FERNANDO ANTONIO ZORZENON DA SILVA
Corregedor Regional

Publicado no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro de 28 de abril de 2011,
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