
PORTARIA Nº 9/2011

EMENTA: Dispõe sobre o recebimento de petições iniciais apresentadas à 
Assessoria de Distribuição dos Feitos das Varas do Trabalho de Fortaleza. 

 O JUIZ DIRETOR DO FÓRUM AUTRAN NUNES, no uso de suas atribuições legais e 
regimentais, e 

 CONSIDERANDO o disposto no art. 10, parágrafo 3º, da Lei nº 11.419, de 19 de dezembro 
de 2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial;

 CONSIDERANDO o disposto no art. 2º, da Instrução Normativa nº 30, de 13 de setem-
bro de 2007, do Tribunal Superior do Trabalho, na qual determina que os Tribunais Regionais do 
Trabalho disponibilizem, em suas dependências e nas Varas do Trabalho, para os usuários dos 
serviços de peticionamento eletrônico que necessitarem realizar distribuição de peças processuais, 
equipamentos de acesso à rede mundial de computadores e de digitalização do processo; 

 CONSIDERANDO o disposto na Resolução nº 273, de 14 de setembro de 2010, que regu-
lamenta o Processo Eletrônico no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região;

 CONSIDERANDO, ainda, a necessidade de adequação dos serviços judiciais às novas tecnologias; 

 CONSIDERANDO, por fim, a necessidade de oferecer maior celeridade e qualidade nos 
serviços prestados pelo Poder Judiciário, bem como proporcionar aos jurisdicionados meios que 
possibilitem operar o sistema de prática processual por meio eletrônico,

 R E S O L V E:

 Art. 1º A partir de 14 de novembro de 2011, as petições iniciais apresentadas à Assessoria 
de Distribuição dos Feitos dirigidas às Varas do Trabalho de Fortaleza somente serão recebidas por 
meio eletrônico, por intermédio do Portal de Serviços.

 Art. 2° Determinar que, no interior das dependências da Assessoria de Distribuição dos 
Feitos do Fórum Autran Nunes, sejam instalados equipamentos de digitalização e de acesso à rede 
mundial de computadores, os quais estarão à disposição para uso das partes e Advogados que este-
jam interessados em protocolizar petições iniciais. 

 Art. 3° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir 
de 14 de novembro de 2011.

 PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.
 FORTALEZA (CE), 09 de novembro de 2.011.
 JUDICAEL SUDÁRIO DE PINHO
 Juiz Diretor do Fórum Autran Nunes
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