
               
PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA DO TRABALHO 
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIÃO – SANTA CATARINA 

 

PORTARIA N° SEAP/CR 93, de 16 de maio de 2017. 

 

 

 

 

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

CONSIDERANDO que a Lei nº 9.800/1999 permite às partes a utilização 
do Sistema de Transmissão de Dados e Imagens – STDI – para a prática de atos 
processuais que dependam de petição escrita; 

CONSIDERANDO que a realização de atos processuais em geral, por 
meio eletrônico, está prevista na Lei nº 11.419/2006, regulamentada na Justiça do 
Trabalho pela Instrução Normativa TST nº 30, de 30 de setembro de 2007; 

CONSIDERANDO o princípio da ampla defesa; 

CONSIDERANDO a necessidade de adequação da utilização do 
Sistema de Transmissão de Dados e Imagens – STDI – às regras insculpidas na Lei 
nº 13.105/15 (CPC), notadamente o disposto no art. 224, § 1º, 

 

RESOLVEM: 

 

Estabelecer e atualizar as regras sobre a utilização do Sistema de 
Transmissão de Dados e Imagens – STDI – para envio de petições e de recursos e 
prática dos atos processuais em geral de que tratam as Leis nºs 9.800/1999 e 
11.419/2006, bem como sobre as intimações pelo Diário Oficial Eletrônico – DOE, 
referentes a processos que tramitem em meio físico e virtual (PROVI). 
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CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 1º Para os efeitos desta Portaria aplicam-se as seguintes definições: 

I – STDI – Sistema de Transmissão de Dados e Imagens: 
compreende o uso de peticionamento eletrônico e do correio eletrônico; 

II – Peticionamento Eletrônico: sistema de recebimento de petições 
disponibilizado por meio do sítio do Tribunal (www.trt12.jus.br) na rede mundial de 
computadores que dispensa a remessa dos originais, por utilizar assinatura 
eletrônica; 

III – Correio Eletrônico: sistema direcionado à troca de mensagens por 
meio eletrônico que exige a observância das disposições do art. 2º da Lei nº 
9.800/1999 no que diz respeito à entrega dos originais em juízo no prazo legal; 

IV – Assinatura Eletrônica: forma de identificação inequívoca do 
signatário nos termos da Lei nº 11.419/2006 e das normas técnicas aplicáveis no 
país; 

V – Credencial de Acesso: conta de acesso pessoal e intransferível 
composta por um nome de usuário e sua senha que constitui, mediante cadastro 
prévio, uma das formas de assinatura eletrônica de que trata a Lei nº 11.419/2006. 

Art. 2º Nas petições e nos recursos enviados pelo STDI constará a 
identificação do subscritor e o arquivo será transmitido no formato “pdf”. 

§ 1º Os arquivos enviados pelo correio eletrônico serão dirigidos 
exclusivamente para os endereços eletrônicos constantes do Anexo I desta Portaria. 

§ 2º As petições e as peças processuais encaminhadas pelo STDI 
devem observar, quanto ao seu formato, as melhores práticas constantes do Anexo II 
desta Portaria. 

§ 3º Excluem-se da utilização do peticionamento eletrônico e do correio 
eletrônico as petições: 

I – iniciais; 
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II - referentes aos processos que tramitam por meio do Processo 
Judicial Eletrônico – PJe;  

III - as destinadas a juízo que não os de 1º e 2º graus da 12ª Região. 

Art. 3º O Serviço de Cadastramento e Protocolo do Tribunal, a 
Secretaria da Corregedoria, e as Unidades Judiciárias recebedoras das petições 
enviadas por meio do sistema de peticionamento eletrônico ou do correio eletrônico 
promoverão a sua impressão, quando necessária, em frente e verso, bem como o seu 
imediato encaminhamento, mediante a identificação da forma do seu recebimento, se 
não estiver automaticamente inserida nas respectivas peças processuais. 

 

CAPÍTULO II 

PETICIONAMENTO ELETRÔNICO 

 

Art. 4º A utilização do peticionamento eletrônico para envio de petições 
e recursos, bem como para a prática de atos processuais em geral, será precedida do 
cadastramento do usuário mediante o fornecimento de credencial de acesso que 
gerará a sua assinatura eletrônica, suprirá a manuscrita e dispensará a remessa de 
outra via tida por original ou cópia. 

§ 1º O cadastramento do usuário importa na aceitação integral dos 
termos desta regulamentação. 

§ 2º O sistema de peticionamento eletrônico produzirá o recebimento 
eletrônico da petição ou do documento e gerará comunicação que servirá ao 
remetente de recibo de entrega e registro da data e do horário do protocolo. 

§ 3º A utilização de assinatura eletrônica, baseada em certificado digital 
emitido por autoridade certificadora credenciada na forma da lei específica, fica 
condicionada à viabilidade do uso do sistema de informática. 

Art. 5º Os atos processuais praticados por meio do sistema de 
peticionamento eletrônico serão considerados realizados no dia e na hora do seu 
envio ao Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região. 
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Parágrafo Único. Para fins de aferição do cumprimento de prazo 
processual, são tempestivas as petições eletrônicas integralmente recebidas até as 
24h (vinte e quatro horas) do seu último dia. 

Art. 6º A impossibilidade de acesso ao sistema decorrente de falhas nos 
equipamentos ou programas dos usuários e os eventuais defeitos de transmissão ou 
recepção de dados não servem de escusa para a reabertura ou para o 
descumprimento dos prazos legais. 

§ 1º Na hipótese prevista no caput, tornando o acesso  indisponível por 
falta de disponibilidade do sistema ao público externo, os prazos que vencerem no dia 
da ocorrência de indisponibilidade serão prorrogados para o dia útil seguinte à 
retomada de funcionamento, quando: 

I – a indisponibilidade for superior a 60 minutos, ininterruptos ou não, se 
ocorrida entre 6h e 23h; ou 

II – ocorrer indisponibilidade entre 23h e 23h59min. 

§ 2º As indisponibilidades ocorridas entre 0h e 6h dos dias de 
expediente forense e as ocorridas em feriados e finais de semana, a qualquer hora, 
não produzirão o efeito do caput. 

§ 3º Os prazos fixados em hora ou minuto serão prorrogados até as 24 
horas do dia útil seguinte quando: 

I – ocorrer indisponibilidade superior a 60 (sessenta) minutos, 
ininterruptos ou não, nas últimas 24 (vinte e quatro) horas do prazo; ou  

II – ocorrer indisponibilidade nos 60 (sessenta) minutos anteriores ao 
término. 

§ 4º O Tribunal informará, em seu sítio institucional, os períodos de 
indisponibilidade do sistema. 

Art. 7º O uso do sistema de peticionamento eletrônico de maneira 
inadequada ou que cause prejuízo às partes ou à atividade jurisdicional sujeitará o 
usuário ao descredenciamento. 
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CAPÍTULO III 

CORREIO ELETRÔNICO 

 

Art. 8º Os atos processuais praticados por meio do correio eletrônico 
serão considerados realizados no dia e na hora do seu envio ao Tribunal Regional do 
Trabalho da 12ª Região. 

§ 1º Para fins de aferição do cumprimento de prazo processual, são 
tempestivas as petições eletrônicas integralmente recebidas por uma das unidades 
judiciárias constantes do Anexo I desta Portaria até as 24h (vinte e quatro horas) do 
seu último dia. 

§ 2º A tempestividade da petição será verificada com base na data e no 
horário do seu recebimento. 

Art. 9º A fim de permitir a perfeita aplicação das disposições do art. 4º, 
parágrafo único, da Lei nº 9.800/1999 as petições ou peças processuais recebidas 
por correio eletrônico serão mantidas nos autos, inclusive após o recebimento da via 
original, restando dispensada a elaboração de certidão, bem como a conferência para 
esse fim. 

Art. 10 O Juiz pode, segundo o seu prudente arbítrio, despachar de 
pronto, antes do recebimento dos originais, as petições protocolizadas por meio do 
correio eletrônico. 

 

CAPÍTULO IV 

DOCUMENTOS 

 

Art. 11 Respeitados os limites de que trata o art. 13, serão apresentados 
juntamente com a peça processual protocolizada por meio do peticionamento 
eletrônico todos os documentos, inclusive, quando for o caso, as guias de 
recolhimento das custas e de depósito recursal e os que instruam medidas de 
urgência. 
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Art. 12 Na hipótese de protocolo pelo correio eletrônico os documentos 
serão apresentados somente com os originais da petição, exceto as guias referidas 
no preceito anterior e os destinados a instruir medidas de urgência, que também 
deverão acompanhar o envio eletrônico. 

 

CAPÍTULO V 

LIMITES DAS REMESSAS 

 

Art. 13 Fica limitado a 70 (setenta) o número de páginas das petições 
enviadas nos termos desta Portaria, nele incluídos os anexos, se houver, respeitado, 
ainda, quanto ao sistema de peticionamento eletrônico, o limite de 4 Mb (quatro 
megabytes) por ato processual. 

 

CAPÍTULO VI 

INTIMAÇÕES PELO DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO 

 

Art. 14 As intimações referentes aos processos físicos e virtuais 
(PROVI) serão feitas pelo Diário Oficial Eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho 
da 12ª Região, exceto as que por lei devam ser pessoais ou quando o direito de 
postular seja exercido pela própria parte, hipóteses em que elas seguirão a via 
convencional utilizada em cada secretaria. 

§ 1º Considera-se como data da publicação o primeiro dia útil seguinte 
ao da disponibilização do ato no Diário Oficial Eletrônico. 

§ 2º Os prazos processuais terão início no primeiro dia útil que seguir ao 
considerado como data da publicação. 

 

CAPÍTULO VII 

DISPOSIÇÕES FINAIS 
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Art. 15 Fica revogada a Portaria GP/CR nº 991, de 28 de novembro de 
2008. 

Art. 16 Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.     

  

Publique-se. 

 

 

  

GRACIO RICARDO BARBOZA PETRONE 

 

 

MARIA DE LOURDES LEIRIA 

 


