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<dide2.sp.prfn3regiao@pgfn.gov.br>
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PORTAL DA PRFN3ªRegião
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[SPAM] PROCESSOS ELETRÔNICOS DO TRT/ SP - NÃO REALIZAÇÃO DAS
INTIMAÇÕES ATRAVÉS DO PORTAL DA PRFN3ªRegião

qui, 12 de nov de 2020 20:03
1 anexo

PREZADOS SENHORES,

Boa noite!

O artigo 5º, da Lei 11.419/2006, estabelece que:

"Art. 5º As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma
do art. 2º desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico." 

Em face de tal, de forma usual, desde a implantação do procedimento eletrônico no
âmbito do TRT/SP, a Procuradoria-Regional da Fazenda Nacional da 3ªRegião (SP) vem
atuando perante esse Tribunal através do "seu" PORTAL, que acolhe os Processos
Trabalhistas de interesse da Fazenda Nacional (artigo 12, da Lei Complementar 73/93),
onde a União figura como parte ou mesmo Interessada (nas causas fiscais).

Ocorre, no entanto, que nos últimos dias estamos deparando com uma razoável
quantidade de casos, de Processos Judiciais transformados em eletrônicos, em
Documento 1 do PROAD 98107/2020. Para verificar a autenticidade desta cópia,
acesse o seguinte endereço eletrônico e informe o código 2020.XSRY.RVLL:
https://proad.trt2.jus.br/proad/pages/consultadocumento.xhtml
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que a União (Fazenda Nacional) é parte ou interessada, onde as intimações estão sendo
encaminhadas por cartas singelas, conforme pode ser verificado no exemplo em anexo.

Ao buscar acesso aos Autos Judiciais em tais casos, no PJETrabalhista do TRT/SP,
constatou-se que em todos os casos, referidos Processos não constam do Acervo da
Procuradoria no PORTAL, a despeito de haver no Cadastramento dos mesmos a indicação
da União como parte - vide por exemplo o Processo 0000130-75.2011.5.02.0049.
Para acessar tais Processos, faz necessário consultar Processos de Terceiros, o que soa
muito estranho por figurar a União (Fazenda Nacional) na relação processual.

Isto posto, cabe registrar que as intimações realizadas por outro meio que não através do
PORTAL, que causarem prejuízos à União, poderão ser questionadas caso a caso, com a
alegação de nulidade da intimação.

No intuito de evitar tanto, com o devido respeito, CABE SOLICITAR ATRAVÉS DO
PRESENTE que todos os Processos Eletrônicos, que constam a UNIÃO (Fazenda
Nacional) como integrante da Relação Processual, sejam disponibilizados no PORTAL da
PRFN3ªRegião, para que as intimações necessárias sejam realizadas da forma que
estabelecida no dispositivo legal acima reproduzido, 

Por oportuno, cabe pontuar que a adoção do procedimento apontado servirá também
para diminuir a Carga de Trabalho dos Servidores do Tribunal; pois que, ao
disponibilizarem o Processo Eletrônico no Portal, o procedimento eletrônico subsequente
independerá do trabalho humano.

Suplicamos a compreensão dos Senhores, inclusive (sendo necessário) no sentido de
levarem o que está ocorrendo ao conhecimento dos Excelentíssimos Senhores
Desembargadores Federais do Trabalho, com o objetivo de atender o quanto posto no
presente.

Cordialmente.

                 VALDIR SERAFIM
              DIDE2/PRFN3ªRegião
    (11)3566-9495 ou (15)98127-0652
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