TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO

RESOLUÇÃO GP/DJ N. 1, DE 28 DE MAIO DE 2010

Altera a Resolução TRT/DGJ/Nº 01/2000, que
dispõe sobre o sistema de Protocolo na Justiça
do
Trabalho
em
Minas
Gerais
SPIC/SPICI/SPP, possibilitando o envio de
petições dirigidas a Varas diversas em um
único envelope, quando endereçados ao Juízo
Distribuidor, tendo em vista os princípios da
eficácia administrativa e da economia
processual, bem como o desenvolvimento
sustentável de nosso país.

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA
TERCEIRA REGIÃO, no uso de suas atribuições legais e regimentais,
Art. 1º O parágrafo 3º do art. 2º da Resolução nº 01, de 27 de abril
de 2000, que dispõe sobre o Sistema de Protocolo na Justiça do Trabalho em
Minas Gerais - SPIC/SPICI/SPP passa a ter a seguinte redação:
"Art. 2º Denomina-se Sistema de Protocolo Integrado
Capital/Interior - SPICI, o recebimento e a remessa de
petições e/ou recursos judiciais protocolizados, no
âmbito deste Regional, nos setores próprios para
protocolo, nas localidades onde houver, ou em
qualquer Vara do Trabalho da Terceira Região, quando
não houver setor próprio para tal, tendo como
destinatários os juízos trabalhistas de Minas Gerais,
tanto em 1ª quanto em 2ª instância.
.........................................................................................
...................
§ 3º Por intermédio do SPICI, poderá ser remetido
qualquer número de petições e/ou recursos, bem como
seus respectivos documentos, em um único envelope
próprio, observado o seu peso-limite, desde que
tenham como destino a 2ª instância, Vara Única do
Trabalho ou o Juízo Distribuidor das Varas do
Trabalho, Capital ou Interior."
.........................................................................................
..................
Art. 2º A Resolução TRT/DGJ/Nº 01/2000 deverá ser republicada,
adaptando-se à presente modificação.
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial

Art. 3º Esta Resolução entrará em vigor na data de sua
publicação.
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