
PORTARIA Nº 2/2012

Dispõe sobre o recebimento de petições iniciais apresentadas à Assessoria de 
Distribuição dos Feitos das Varas do Trabalho de Fortaleza, cuja competência 
seja da Única Vara do Trabalho de Caucaia-CE.

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

 CONSIDERANDO o disposto na Lei nº 11.419, de 19 de dezembro de 2006, que dispõe 
sobre a informatização do processo judicial;

 CONSIDERANDO a previsão normativa do art. 1º, do Ato nº 06/2012, do Presidente do 
Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região, determinando que os processos autuados nas Varas 
do Trabalho integradas ao Processo Judicial Eletrônico devam tramitar em meio eletrônico;

 CONSIDERANDO que a Vara do Trabalho de Caucaia-CE, a partir de 16 de janeiro 
de 2012, está integrada no Processo Judicial Eletrônico na condição de Vara Piloto do PJe-JT, 
conforme o art. 5º, parágrafo único, do Ato nº 06/2012, do Presidente do Tribunal Regional do 
Trabalho da 7ª Região;

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

 CONSIDERANDO, por fim, o disposto no art. 7º, parágrafo único, inciso III, da Lei 
nº 10.770, de 21 de novembro de 2003, que cria varas do trabalho e define jurisdições,

 R E S O L V E:

 Art. 1º Determinar a devolução, pela Assessoria de Distribuição dos Feitos das Varas do 
Trabalho de Fortaleza, de todas as petições iniciais que veiculem reclamações trabalhistas cuja 
competência para apreciar o feito seja da Única Vara do Trabalho de Caucaia-CE. 

 Art. 2º Recomendar aos Excelentíssimos Senhores Juízes do Trabalho das Varas do Trabalho 
de Fortaleza, no caso de alegação de incompetência em razão do lugar e respectivo acolhimento, que 
extingam o processo sem resolução de mérito e sem remessa dos autos à Única Vara do Trabalho 
de Caucaia-CE, tendo em vista a integração da referida Vara ao Processo Judicial Eletrônico e a 
impossibilidade de recebimento de processos fora do sistema eletrônico. 

 Parágrafo único. A Assessoria de Distribuição dos Feitos das Varas do Trabalho de Fortaleza 
e as Varas do Trabalho de Fortaleza deverão orientar as partes a apresentarem petição inicial para 
Única Vara do Trabalho de Caucaia-CE pelo Sistema de Processo Judicial Eletrônico.



 Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

 PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE. 
 FORTALEZA (CE), 09 de fevereiro de 2.012.
 Judicael Sudário de Pinho
 Juiz Diretor do Fórum Autran Nunes
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