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PORTARIA PRESI/CR Nº 305, de 15 de dezembro de 2016. 
 
 

Dispõe sobre a apresentação e processamento de 
medidas urgentes relativamente ao Sistema 
Processo Judicial Eletrônico (PJe), no âmbito do 
Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, nos 
dias 27 e 28 de dezembro de 2016.  
 
 

O DESEMBARGADOR DO TRABALHO-PRESIDENTE e a 
DESEMBARGADORA DO TRABALHO-CORREGEDORA do TRIBUNAL 
REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIÃO, no uso de suas atribuições legais e 
regimentais, 

 
Considerando que os Tribunais Regionais do Trabalho 

deverão garantir o atendimento aos jurisdicionados nos casos urgentes, 
estabelecendo regime de plantão nos dias em que não houver expediente forense 
normal; 

 
Considerando o teor da Resolução nº 71/2009, do Conselho 

Nacional de Justiça, que versa sobre o regime de plantão judiciário em primeiro e 
segundo graus de jurisdição; 

 
Considerando o disposto na Resolução nº 14/2005, do 

Conselho Superior da Justiça do Trabalho, que trata do recesso forense nos 
Tribunais Regionais do Trabalho, compreendido no período de 20 de dezembro a 6 
de janeiro; 

 
Considerando que a Portaria PRESI nº 337/2012 disciplina o 

plantão judiciário no âmbito deste Regional; 
 
Considerando que o Processo Judicial Eletrônico (PJe) ficará 

inoperante, no âmbito deste Regional, em decorrência da atualização do banco de 
dados nos dias 27 e 28 de dezembro de 2016, podendo ser prorrogado até 31 de 
dezembro de 2016, o que inviabilizará o processamento de medidas de caráter 
urgente naquele Sistema;  

 
Considerando a necessidade de sistematizar o plantão 

judiciário durante o mencionado período, 
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RESOLVEM: 
 
 
Art. 1º  Nos dias 27 e 28 de dezembro de 2016, o plantão 

judiciário, no âmbito deste Regional, para conhecer de medidas de caráter urgente 
relativas ao PJe deverá ser acionado por meio dos números de telefones 
correspondentes a cada Unidade Judiciária, disponibilizados na tabela anexa a esta 
Portaria e no endereço eletrônico 
http://www.trt12.jus.br/portal/areas/gapre/extranet/PlantaoJudiciario.jsp, no horário 
regimental das 12 às 18 horas. 

  
Parágrafo único. O procedimento estabelecido nesta Portaria 

poderá se estender até o dia 31 de dezembro de 2016 caso os trabalhos de 
atualização da versão do banco de dados do PJe não se encerrarem no dia 28 de 
dezembro de 2016, conforme previsto. 

 
Art. 2º  O requerimento e documentos a serem apreciados 

pelo Magistrado de plantão deverão ser apresentados em meio físico ou 
encaminhados para o e-mail institucional fornecido pelo plantonista no momento do 
contato telefônico. 

 
Art. 3º  O requerimento processado durante o período de 

plantão judiciário previsto nesta Portaria será autuado ou anexado ao respectivo 
processo eletrônico (PJe)  por servidor da Unidade Judiciária ou do Núcleo de 
Apoio à Gestão do Foro e Central de Mandados (NUGECEM) competente para 
conhecer da medida, com a certificação de tratar-se de peça enviada pelo correio 
eletrônico, se for o caso, no dia 9 de janeiro de 2017.  

 
Parágrafo único. Tratando-se de questão afeta ao segundo 

grau incumbe ao Serviço de Cadastramento e Protocolo (SECAP), na data acima 
referida (09.01.2017),  a autuação ou a anexação ao respectivo processo eletrônico 
(PJe) do requerimento processado durante o período de plantão judiciário previsto 
nesta Portaria. 

 
Art. 4º  Deverá a autoridade judiciária determinar todas as 

providências necessárias para dar efetividade ao provimento judicial que proferir. 
 
Art. 5º Constará da página da internet deste Regional 

informação acerca deste normativo e da indisponibilidade do PJe, inclusive se 
houver necessidade de prorrogação do prazo inicialmente previsto, conforme 
dispõe o parágrafo único do art. 1º. 
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Art. 6º Comuniquem-se às Unidades Judiciárias de primeiro e 
segundo graus, à Ordem dos Advogados do Brasil/SC e à Procuradoria Regional 
do Trabalho. 

 
Art. 7º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Publique-se. 

 
 
 

GRACIO RICARDO BARBOZA PETRONE 
 
 
 

MARIA DE LOURDES LEIRIA 


