
PORTARIA Nº 001/2011 DA DIREÇÃO DO FORO TRABALHISTA DE JOINVILLE, 
de 13 de outubro de 2011.

Esclarece  as  regras  em  vigor  do  PROVI 
sobre os arquivos relativos à petição inicial, 
revogando a Portaria 001/09.

O JUIZ DIRETOR DO FORO TRABALHISTA DE JOINVILLE, no uso de suas atribuições legais e 
administrativas,

CONSIDERANDO a implantação do PROVI (Processo Virtual) na Justiça do Trabalho de Joinville 
a partir de 1º de outubro de 2011, nos termos da Portaria GP/CR 229, de 23 de setembro de 2011;

CONSIDERANDO  que a  Lei  11.419/06 revogou a  Lei  9.800/99,  dando efeito  de  documentos 
originais aos produzidos eletronicamente e com garantia de origem, igual determinação sendo 
expressa  pela  Instrução  Normativa  30/07  do  Conselho  Superior  da  Justiça  do  Trabalho  (que 
regulamentou a Lei 11.419/06);

CONSIDERANDO que a Portaria GP/CR 991/08, do e. TRT da 12ª Região, no parágrafo 2º de 
seu artigo 2º, determina que as petições e documentos, sempre em formato PDF, observem as 
melhores práticas, contidas no anexo II, modificado pela Portaria GP/CR 324/09, entre as quais a 
utilização de 3 arquivos pela parte reclamante ao interpor a ação: um com a petição inicial, o 
segundo com a procuração/substabelecimento e o terceiro com os documentos necessários ao 
ajuizamento;

CONSIDERANDO o disposto no artigo 3º, incisos e parágrafos, da Portaria GP/CR 737/09;

CONSIDERANDO  que  o  artigo  787  da  Consolidação  das  Leis  do  Trabalho  determina  que  a 
petição inicial deve ser desde logo acompanhada dos documentos em que se fundar e

CONSIDERANDO,  assim,  não  ter  mais  sentido  jurídico  a  juntada  de  documentos  após  o 
ajuizamento,   a  necessidade  de  uniformização  de  procedimentos  e  de  se  evitar  tumultos 
procedimentais,  notadamente  nessa  fase  inicial  de  implementação  do  PROVI,  inclusive  para 
benefício geral,

 
RESOLVE

Art.  1º  Recomendar  que  doravante  os  senhores  advogados  observem  os  procedimentos 
estabelecidos nas normas acima referidas.

Art.   2º    Determinar que,  independentemente  do  atendimento  à  recomendação  supra,  o 
SEDIS/JOINVILLE (Serviço de Distribuição dos Feitos de Primeira Instância e Centralização de  
Mandados de Joinville)  prossiga na distribuição normal dos processos, a fim de que ocorra o 
devido saneamento, dependente, porém, do entendimento pessoal de cada magistrado.

Art.   3º   Revogar a Portaria 001/09.

Art.  4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

César Nadal Souza
    Diretor do Foro Trabalhista de Joinville
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