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Referência     

Entre Partes     :

:

Como ação integrante do programa Conciliar é Legal, capitaneado pelo Conselho Nacional de Justiça - CNJ, a fim
de proporcionar às partes uma solução célere e pacífica de seus conflitos, fica Vossa Senhoria intimada de que
foi designada AUDIÊNCIA INICIAL para a SEMANA NACIONAL DA CONCILIAÇÃO, com relação aos autos em
referência, para o dia e horário acima indicados, na Vara do Trabalho de Nova Esperança, situada à Praça
Desembargador Antonio Franco Ferreira da Costa, 236, Centro, Nova Esperança/PR. O processo tramitará
exclusivamente por meio eletrônico (Lei 11.419/2006 e Resolução Administrativa TRT 093/2011). Assim, a
petição inicial está disponível para visualização e impressão no sítio do TRT9 na internet
(www.trt9.jus.br/processoeletronico), por meio do código impresso na parte final deste documento. Caso a parte
reclamada não disponha de equipamento com acesso à internet, deverá verificar o conteúdo da petição inicial
nesta Vara do Trabalho, no endereço acima indicado. A defesa e respectivos documentos deverão ser anexados
aos autos pela parte reclamada pelo meio eletrônico oficial (www.trt9.jus.br/escritoriodigital) até a data e antes
do horário da audiência ora designada. Observe-se não ser admitida entrega de contestação em dispositivos
móveis (CDs, DVDs, Cartões de Memória, Pen-drives, etc.). A unidade judiciária dispõe de sala da OAB com
acesso à internet e ao escritório digital para utilização pelos advogados e representantes patronais, não se
responsabilizando, todavia, por problemas técnicos ou falhas na conexão. A parte reclamada fica ciente de que,
no caso de apresentação de defesa e documentos em papel, deverá fornecer duas cópias de tudo, sendo uma
destinada à contraparte e outra ao órgão judiciário. Neste caso, caberá à parte reclamada providenciar a
digitalização integral das referidas peças, apresentando-as no prazo de cinco dias, através do Escritório Digital,
sob pena de desconsideração das peças apresentadas em meio físico. Fica Vossa Senhoria ciente, ainda, da
obrigatoriedade do fornecimento do número do CPF/CNPJ. A ausência da parte reclamada importará revelia e
confissão quanto à matéria de fato (art.844 da CLT). A ausência de defesa fará incontroversos os fatos alegados
pela contraparte, ensejando imediato julgamento.

Sem prejuízo da audiência acima referida, a parte reclamada poderá apresentar proposta para a realização de
acordo antes mesmo da formulação de defesa. A referida proposta não precisa ser formalmente protocolizada e
não será juntada aos autos, podendo ser apresentada por telefone (44 3252-9063), e-mail
(vdt01nea@trt9.jus.br) ou diretamente no balcão desta Vara do Trabalho, ficando à disposição do Juízo
exclusivamente para fim de tentativa de acordo com a parte autora.
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"Sr. Advogado: como contribuição ao meio ambiente, utilize o verso da folha para impressão"
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Nova Esperanca, 08 de novembro de 2011.

Katia Domingues
Analista Judiciário

Obter a cópia da petição inicial no sítio www.trt9.jus.br/processoeletronico
Código: 2E2G-F114-1814-7544
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