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EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 96 (DEJT de 07/06/2017) Acrescenta § 7º ao 
art. 225 da Constituição Federal para determinar que práticas desportivas que 
utilizem animais não são consideradas cruéis, nas condições que especifica. 
As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos do § 3º 
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§ 7º Para fins do disposto na parte final do inciso VII do § 1º deste artigo, não 
se consideram cruéis as práticas desportivas que utilizem animais, desde que 
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PORTARIAS 

PORTARIA Nº 2.756, DE 31 DE MAIO DE 2017 (DEJT de 06/06/2017). Altera 
a Portaria nº 8.601/2015 para subdelegar competência para autorizar a 
emissão de certificados digitais ao Diretor da Secretaria de Gestão de Pessoas 
do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região. 
A DIRETORA-GERAL DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª 
REGIÃO, no uso de suas atribuições legais e regulamentares,  
CONSIDERANDO o disposto na Resolução Administrativa nº 02/1982, que 
aprovou “a delegação de poderes do Exmo. Sr. Presidente ao DiretorGeral da 
Secretaria e ao Diretor da Secretaria Administrativa, para atos não privativos”;  
CONSIDERANDO o disposto no artigo 7º da Portaria nº 8.600, de 14-12-2015;  
CONSIDERANDO o que consta no Processo Administrativo nº 0001436-
65.2017.5.04.0000, que trata da delegação da autorização para emissão de 
certificados digitais no âmbito deste Tribunal,  
RESOLVE:  
Art. 1º Acrescentar o artigo 1º-A à Portaria nº 8.601/2015, que passa a vigorar 
com a seguinte redação:  
[...]  
Art. 1º-A Subdelegar, ainda, competência ao Diretor da Secretaria de Gestão 
de Pessoas para deliberar sobre a expedição de autorização para emissão de 
certificados digitais.  
Art. 2º Republique-se a Portaria nº 8.601/2015, consolidando as alterações ora 
efetuadas.  
Art. 3° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.  

BÁRBARA BURGARDT CASALETTI  
Diretora-Geral  

PORTARIA Nº 2.696 DE 29 DE MAIO DE 2017 (DEJT de 06/06/2017). Altera a 
Portaria nº 8.600/2015, que dispõe sobre a delegação de competências à 
Diretora-Geral do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região. 
A PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, 
no uso de suas atribuições legais e regimentais,  
CONSIDERANDO o disposto na Resolução Administrativa nº 02/1982, que 
aprovou “a delegação de poderes do Exmo. Sr. Presidente ao DiretorGeral da 
Secretaria e ao Diretor da Secretaria Administrativa, para atos não privativos”,  
CONSIDERANDO o que consta no Processo Administrativo nº 0001436-
65.2017.5.04.0000, que trata da delegação da autorização para emissão de 
certificados digitais no âmbito deste Tribunal,  
RESOLVE:  
Art. 1º Acrescentar o inciso VIII ao artigo 2º da Portaria nº 8.600/2015, com a 
seguinte redação:  
[...]  
VIII – expedição de autorização para emissão de certificados digitais.  



Art. 2º Republique-se a Portaria nº 8.600/2015, consolidando as alterações ora 
efetuadas.  
Art. 3° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.  

BEATRIZ RENCK  
Presidente do TRT da 4ª Região/RS 

PORTARIA N° 2.893, DE 07 DE JUNHO DE 2017 (DEJT de 09/06/2017). 
Altera a Portaria n° 4.650/2016, que regulamenta o teletrabalho no âmbito da 
Justiça do Trabalho da 4ª Região. 
A PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, 
no uso de suas atribuições legais e regimentais,  
CONSIDERANDO a necessidade de atualização dos trâmites referentes ao 
fornecimento de desktop ou notebook ao servidor em regime de teletrabalho, 
previsto no artigo 10 da Portaria n° 4.650/2016;  
CONSIDERANDO as deliberações da Comissão de Gestão do Teletrabalho na 
reunião realizada na data de 05 de junho de 2017;  
RESOLVE:  
Art. 1° Alterar a redação dos parágrafos 1° e 2° do artigo 10 da Portaria n° 
4.650/2016, que passam a vigorar com a seguinte redação:  
“Art. 10 […]  
§1º Em caráter excepcional, mediante requerimento fundamentado do 
interessado dirigido à Secretaria de Tecnologia da Informação e 
Comunicações, poderá ser autorizado pela respectiva Diretora da área de TIC 
o fornecimento de desktop ou notebook ao servidor em regime de teletrabalho, 
desde que constatada a viabilidade técnica e econômica de atendimento do 
pedido.  
§2º Sendo autorizado o fornecimento do equipamento, a Secretaria de 
Tecnologia da Informação e Comunicações comunicará essa decisão à 
Secretaria de Gestão de Pessoas, ao gestor da unidade e ao servidor 
beneficiado, o qual deverá observar os seguintes procedimentos:”  
Art. 2° Republique-se a Portaria n° 4.650/2016, com as alterações ora 
efetuadas.  
Art. 3° Fica revogada a Portaria n° 2.016/2017 e as demais disposições em 
contrário.  
Art. 4° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.  

BEATRIZ RENCK  
Presidente do TRT da 4ª Região/RS 

PORTARIA Nº 790, DE 9 DE JUNHO DE 2017 (DOU 13/06/2017). Altera a 
Norma Regulamentadora n.º 34 - Condições e Meio Ambiente de Trabalho na 
Indústria da Construção e Reparação Naval.  
O MINISTRO DE ESTADO DO TRABALHO, no uso das atribuições que lhe 
conferem o inciso II do parágrafo único do art. 87 da Constituição Federal e os 
arts. 155 e 200 da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo 
Decreto-Lei n.º 5.452, de 1º de maio de 1943, resolve: 
 
Art. 1º A Norma Regulamentadora n.º 34 (Condições e Meio Ambiente de 
Trabalho na Indústria da Construção e Reparação Naval), aprovada pela 
Portaria SIT nº 200, de 20 de janeiro de 2011, publicada no D.O.U. de 
21/1/2011, passa a vigorar sob o título: 
"CONDIÇÕES E MEIO AMBIENTE DE TRABALHO NA INDÚSTRIA DA 
CONSTRUÇÃO, REPARAÇÃO E DESMONTE N AVA L " 



Art. 2º O item 34.1.1 da Norma Regulamentadora n.º 34 (Condições e Meio 
Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção e Reparação Naval), 
aprovada pela Portaria SIT nº 200, de 20 de janeiro de 2011, publicada no 
D.O.U. de 21/1/2011, passa a vigorar com a seguinte alteração: 
34.1.1 Esta Norma Regulamentadora - NR estabelece os requisitos mínimos e 
as medidas de proteção à segurança, à saúde e ao meio ambiente de trabalho 
nas atividades da indústria de construção, reparação e desmonte naval.  
Art. 3º O item 34.7 da Norma Regulamentadora n.º 34 4 (Condições e Meio 
Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção e Reparação Naval), 
aprovada pela Portaria SIT nº 200, de 20 de janeiro de 2011, publicada no 
D.O.U. de 21/1/2011, passa a vigorar com o seguinte texto:  
34.7 Trabalho com Exposição a Radiações Ionizantes  
34.7.1 Devem ser adotadas medidas de segurança para execução dos serviços 
envolvendo radiações ionizantes (radiografia e gamagrafia), visando a proteger 
os trabalhadores e meio ambiente contra os efeitos nocivos da radiação.  
34.7.2 Deve ser designado pela empresa executante Supervisor de Proteção 
Radiológica - SPR, responsável pela supervisão dos trabalhos com exposição 
a radiações ionizantes.  
34.7.3 Os serviços devem ser executados conforme instruções da PT para 
atividades com exposição a radiações ionizantes.  
34.7.4 O trabalho deve ser interrompido imediatamente se houver mudança 
nas condições ambientais que o torne potencialmente perigoso.  
34.7.5 Os seguintes documentos devem ser elaborados e mantidos atualizados 
no estabelecimento:  
a) Plano de Proteção Radiológica, aprovado pela Comissão Nacional de 
Energia Nuclear - CNEN;  
b) autorização para operação, expedida pela CNEN;  
c) relação dos profissionais registrados pela CNEN para execução dos 
serviços;  
d) certificados de calibração dos monitores de radiação, conforme 
regulamentação da CNEN; e) certificados das fontes radioativas e as 
respectivas tabelas de decaimento. 
34.7.6 No caso da execução dos serviços por empresas contratadas, cópias 
dos documentos relacionados no item  
34.7.5 devem permanecer na contratante.  
34.7.7 O Plano de Proteção Radiológica deve estar articulado com os demais 
programas da empresa, especialmente com o Programa de Prevenção de 
Riscos Ambientais - PPRA e o Programa de Controle Médico de Saúde 
Ocupacional - PCMSO.  
34.7.8 Antes do início dos serviços envolvendo radiações ionizantes, deve ser 
elaborado plano específico de radioproteção, contendo:  
a) as características da fonte radioativa;  
b) as características do equipamento (tipo de foco, potência máxima etc.);  
c) a memória de cálculo do balizamento;  
d) o método de armazenamento da fonte radioativa 
e) a movimentação da fonte radioativa;  
f) a relação dos acessórios e instrumentos a serem utilizados em situações de 
emergência;  
g) a relação de funcionários trabalhadores envolvidos;  
h) o plano de atuação para situações de emergência.  



34.7.8.1 A empresa contratada deve apresentar plano específico de 
radioproteção a contratante.  
34.7.9 A executante deve prover a guarda dos registros de dose para cada 
Indivíduo Ocupacionalmente Exposto - IOE.  
34.7.9.1 No caso de haver IOE por parte da empresa contratante, os registros 
de dose desses trabalhadores devem ser guardados na empresa contratante.  
34.7.9.2 Os registros devem ser preservados até os IOE atingirem a idade de 
setenta e cinco anos e, pelo menos, por trinta anos após o término de sua 
ocupação, mesmo que já tenham falecido.  
34.7.10 Devem ser aplicadas medidas preventivas de segurança nos serviços 
envolvendo radiações ionizantes.  
34.7.10.1 Antes da exposição da fonte de radiação, devem ser tomadas as 
seguintes providências: 
a) dotar o local onde é executada a radiografia e/ou gamagrafia do objeto de 
acessos e condições adequados;  
b) isolar a área controlada, sinalizando-a com placas de advertência contendo 
o símbolo internacional de radiação ionizante e providenciando iluminação de 
alerta e controle nos locais de acesso.  
34.7.10.2 Durante a exposição da fonte de radiação, devem ser adotadas as 
seguintes medidas:  
a) monitoração individual de dose de radiação ionizante de todo o pessoal 
envolvido, por dispositivo de leitura direta e indireta, conforme o plano de 
proteção radiológica;  
b) monitoração da área controlada quando do acionamento da fonte de 
radiação, por meio de medidor portátil de radiação, por profissional registrado 
pela CNEN e equipamento calibrado. Tr a n s p o r t e  
34.7.11 As operações de transporte de material radioativo devem ser 
acompanhadas de sua documentação específica, atendendo aos requisitos das 
normas técnicas nacionais vigentes, bem como às instruções e às 
recomendações da CNEN e dos recebedores e/ou fornecedores de fontes 
seladas.  
34.7.12 As medidas estabelecidas no plano de emergência do PPR da 
executante devem ser informadas à empresa contratante.  
34.7.12.1 A executante deve informar imediatamente à empresa contratante 
qualquer situação de emergência.  
Art. 4º Incluir no Glossário da Norma Regulamentadora n.º 34 (Condições e 
Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção e Reparação Naval), 
aprovada pela Portaria SIT nº 200, de 20 de janeiro de 2011, publicada no 
D.O.U. de 21/1/2011, a definição de:  
Indivíduo Ocupacionalmente Exposto - IOE: indivíduo sujeito à exposição 
ocupacional à radiação ionizante, de acordo com os critérios estabelecidos pela 
CNEN.  
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.  
 

RONALDO NOGUEIRA DE OLIVEIRA 

PORTARIA Nº 09, DE 12 DE JUNHO DE 2017 (DEJT de 13/06/2017). Decreta 
regime de exceção na Vara do Trabalho de São Jerônimo, no período de 21 de 
agosto a 17 de novembro de 2017, e dá outras providências. 
A CORREGEDORA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª 
REGIÃO, no uso de suas atribuições legais e regimentais,  



CONSIDERANDO o requerimento formulado pelo Juiz Marcelo Bergmann 
Hentscke, em que solicita a concessão de regime de auxílio temporário em 
regime de de exceção naquela Unidade Judiciária (Processo Administrativo 
Eletrônico nº 004816-33.2016.5.04.0000);  
CONSIDERANDO o prazo excessivo em que estão sendo marcadas as 
audiências na Vara do Trabalho de São Jerônimo;  
CONSIDERANDO o que consta no Artigo 5º do Provimento nº 250/2016, da 
Corregedoria Regional,  
RESOLVE:  
Art. 1º Decretar regime de exceção na Vara do Trabalho de São Jerônimo, no 
período de 21 de agosto a 17 de novembro de 2017.  
Art. 2º O regime de exceção implicará designação de um Juiz do Trabalho 
Substituto, lotado na Corregedoria Regional, para atuar na Unidade Judiciária, 
no período referido no Art. 1º, simultâneamente com o Juiz Titular ou Juiz do 
Trabalho Substituto no exercício da titularidade.  
Art. 3º No período de vigência do regime de exceção deverão ser organizadas 
sessões de audiências extraordinárias, no turno inverso ao das sessões de 
audiências ordinárias, em número suficiente para que sejam atendidas as 
metas estabelecidas neste ato.  
Art. 4º Em decorrência do regime de exceção ora decretado, deverão ser 
atingidas as seguintes metas na Unidade Judiciária:  
I – Prazos para realização de audiências em processos submetidos ao rito 
ordinário: 40 dias, tratando-se de audiência inicial, e 240 dias, tratandose de 
audiência de prosseguimento;  
II – Prazo para realização de audiências em processos submetidos ao rito 
sumaríssimo: 15 dias;  
III – Redução, quando houver, do número de processos pendentes de 
julgamento, nas fases de conhecimento e execução, sob a responsabilidade 
dos juízes que atuarem na Unidade Judiciária;  
IV – Se houver, a imediata designação de audiência dos processos que se 
encontrarem sem data aprazada.  
Art. 5º A realização das sessões de audiências no período especificado no Art. 
1º deverá ser objeto de divisão equânime entre os juízes que atuarem na 
Unidade Judiciária. 
Art. 6º A prolação de decisões e despachos, em processos em fase de 
execução, e de despachos de expediente, nos demais processos, deverá ser 
objeto de ajuste entre os juízes que atuarem na Unidade Judiciária.  
Art. 7º Os casos omissos serão resolvidos pela Corregedoria Regional.  
Porto Alegre, 12 de junho de 2017.  

MARIA DA GRAÇA RIBEIRO CENTENO  
Corregedora Regional 

PORTARIA CONJUNTA Nº 3.259, DE 28 DE JUNHO DE 2017 (DEJT de 

29.06.2017). Revoga a Portaria Conjunta nº 7.868/2014.  
A PRESIDENTE E A CORREGEDORA REGIONAL DO TRIBUNAL REGIONAL 
DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, no uso de suas atribuições legais e 
regimentais,  
CONSIDERANDO a edição da Resolução CSJT nº 174/2016, que dispõe sobre 
a política judiciária nacional de tratamento adequado das disputas de 
interesses no âmbito do Poder Judiciário Trabalhista e dá outras providências;  



CONSIDERANDO que os artigos 2º, parágrafo único, e 6º da Resolução CSJT 
nº 174/2016 impõem aos Tribunais Regionais do Trabalho a criação de Centros 
Judiciários de Métodos Consensuais de Solução de Disputas – CEJUSC-JT, 
vinculados ao Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de 
Disputas – NUPEMEC-JT;  
CONSIDERANDO que a Portaria Conjunta da Presidência e da Corregedoria 
Regional deste Tribunal nº 1.791/2017 instituiu, no âmbito da Justiça do 
Trabalho da 4ª Região, dois Centros Judiciários de Métodos Consensuais de 
Solução de Disputas – CEJUSC-JT, com atuação nos processos submetidos à 
jurisdição do primeiro e segundo graus;  
CONSIDERANDO que as competências atribuídas aos referidos CEJUSC-JT 
absorvem integralmente as atividades até então desenvolvidas pela Seção de 
Conciliação do Juízo Auxiliar de Conciliação, Execução e Precatórios – JACEP, 
implicando a reformulação da estrutura desse Juízo;  
CONSIDERANDO o que consta no Protocolo Eletrônico nº 18866958/17,  
RESOLVEM:  
Art. 1º Revogar a Portaria Conjunta da Presidência e da Corregedoria Regional 
nº 7.868/2014.  
Art. 2º Esta Portaria Conjunta entra em vigor na data de sua publicação.  

BEATRIZ RENCK  
Presidente do TRT da 4ª Região/RS  

MARIA DA GRAÇA RIBEIRO CENTENO  
Corregedora do TRT da 4ª Região/RS 

PORTARIA CONJUNTA Nº 3.261, DE 28 DE JUNHO DE 2017 (DEJT de 

29/06/2017). Altera a Portaria Conjunta nº 1.791/2017, que institui Centros 
Judiciários de Métodos Consensuais de Solução de Disputas – CEJUSC-JT no 
âmbito do primeiro e segundo graus da Justiça do Trabalho da 4ª Região, 
regulamenta os seus funcionamentos e dá outras providências. 
A PRESIDENTE E A CORREGEDORA REGIONAL DO TRIBUNAL REGIONAL 
DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, no uso de suas atribuições legais e 
regimentais,  
CONSIDERANDO que o § 6º do artigo 6º da Resolução CSJT nº 174/2016 
autoriza a atuação de servidores inativos como conciliadores e/ou mediadores 
nos Centros Judiciários de Métodos Consensuais de Solução de Disputas – 
CEJUSC-JT;  
CONSIDERANDO o deficit de servidores atualmente existente no âmbito da 
Justiça do Trabalho da 4ª Região, condição que tem dificultado o atendimento 
da demanda de trabalho;  
CONSIDERANDO que a utilização da força de trabalho de servidores inativos 
que manifestem interesse em atuar como conciliadores e/ou mediadores nos 
CEJUSC-JT contribuirá para o atendimento dos objetivos da Política Judiciária 
Nacional de Tratamento Adequado das Disputas de Interesses Trabalhistas, 
instituída pela Resolução CSJT nº 174/2016,  
 
RESOLVEM:  
Art. 1º Acrescentar o § 5º ao artigo 3º da Portaria Conjunta da Presidência e da 
Corregedoria Regional nº 1.791/2017, com a seguinte redação:  
Art. 3º […]  
§ 5º Mediante autorização da Presidência do Tribunal e observância ao 
disposto nos parágrafos anteriores, os servidores inativos que declararem, sob 



responsabilidade pessoal, que não militam como advogados na jurisdição dos 
órgãos judiciários abrangidos pelo CEJUSC-JT poderão atuar como 
conciliadores e/ou mediadores.  
Art. 2º Republique-se a Portaria Conjunta da Presidência e da Corregedoria 
Regional nº 1.791/2017, consolidando as alterações ora efetuadas.  
Art. 3º Esta Portaria Conjunta entra em vigor na data de sua publicação.  

BEATRIZ RENCK  
Presidente do TRT da 4ª Região/RS  

MARIA DA GRAÇA RIBEIRO CENTENO  
Corregedora do TRT da 4ª Região/RS 

PORTARIA Nº 3.260, DE 28 DE JUNHO DE 2017 (DEJT de 29/06/2017). 
Transforma o Juízo Auxiliar de Conciliação, Execução e Precatórios (JACEP) 
em Juízo Auxiliar de Execução e Precatórios (JAEP), estrutura e organiza o 
seu funcionamento e dá outras providências. 
A PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, 
no uso de suas atribuições legais e regimentais,  
CONSIDERANDO o que estabelece a Resolução CSJT.GP nº 138/2014, que 
dispõe sobre o estabelecimento de Núcleos de Pesquisa Patrimonial no âmbito 
dos Tribunais Regionais do Trabalho, define objetivos de atuação e dá outras 
providências;  
CONSIDERANDO o disposto nos artigos 127 a 132 do Regimento Interno do 
Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, bem como no Provimento 
Conjunto da Presidência e da Corregedoria Regional nº 04/2008, que disciplina 
os procedimentos relativos aos débitos das Fazendas Públicas Federal, 
Estadual e Municipal, em virtude de sentença judicial transitada em julgado, 
sujeitos ao regime de Precatório ou de Requisição de Pequeno Valor da União;  
CONSIDERANDO a edição da Resolução CSJT nº 174/2016, que dispõe sobre 
a política judiciária nacional de tratamento adequado das disputas de 
interesses no âmbito do Poder Judiciário Trabalhista e dá outras providências;  
CONSIDERANDO que os artigos 2º, parágrafo único, e 6º da Resolução CSJT 
nº 174/2016 impõem aos Tribunais Regionais do Trabalho a criação de Centros 
Judiciários de Métodos Consensuais de Solução de Disputas – CEJUSC-JT, 
vinculados ao Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de 
Disputas – NUPEMEC-JT;  
CONSIDERANDO que a Portaria Conjunta da Presidência e da Corregedoria 
Regional deste Tribunal nº 1.791/2017 instituiu, no âmbito da Justiça do 
Trabalho da 4ª Região, dois Centros Judiciários de Métodos Consensuais de 
Solução de Disputas – CEJUSC-JT, com atuação nos processos submetidos à 
jurisdição do primeiro e segundo graus;  
CONSIDERANDO que as competências atribuídas aos referidos CEJUSC-JT 
absorvem integralmente as atividades até então desenvolvidas pela Seção de 
Conciliação do Juízo Auxiliar de Conciliação, Execução e Precatórios – JACEP;  
RESOLVE:  
 
Art. 1º Transformar o Juízo Auxiliar de Conciliação, Execução e Precatórios – 
JACEP, instituído pela Portaria Conjunta da Presidência e da Corregedoria 
Regional nº 7.868/2014, em Juízo Auxiliar de Execução e Precatórios – JAEP, 
vinculado à Presidência do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região.  
Art. 2º O Juízo Auxiliar de Execução e Precatórios – JAEP é composto de duas 
Seções:  



I – Seção de Execução e Pesquisa Patrimonial; e  
II – Seção de Precatórios.  
Parágrafo único. O(s) Juiz(es) Coordenador(es) do JAEP, em caso de 
necessidade de serviço, poderá(ão) determinar que servidores lotados em uma 
das Seções previstas nos incisos I e II do caput prestem auxílio à outra, pelo 
período que for necessário para a equalização da demanda de trabalho.  
Art. 3º Incumbe ao Juízo Auxiliar de Execução e Precatórios – JAEP, com 
competência para atuação em toda a jurisdição do Tribunal Regional do 
Trabalho da 4ª Região:  
I – implementar medidas concretas e coordenadas com a finalidade de conferir 
efetividade à execução trabalhista, promover os atos necessários à execução 
dos processos constantes no Banco Nacional dos Devedores Trabalhistas – 
BNDT e auxiliar as unidades judiciárias na fase de execução, a fim de viabilizar 
a eficácia das decisões judicias;  
II – promover os atos necessários à quitação dos débitos trabalhistas sujeitos 
aos regimes de Precatório e de Requisição de Pequeno Valor da União, 
podendo determinar a correção de inexatidões materiais, vinculadas à 
utilização de critério em descompasso com a lei ou com o título executivo 
judicial; e  
III – decidir sobre questões suscitadas pelas partes nos processos de sua 
competência e expedir documentos.  
Art. 4º Incumbem também ao Juízo Auxiliar de Execução e Precatórios – JAEP, 
em especial à Seção de Execução e Pesquisa Patrimonial, as atividades afetas 
à pesquisa patrimonial arroladas no artigo 2º da Resolução CSJT.GP nº 
138/2014. Parágrafo único. Para os fins previstos no § 2º do artigo 1º, no artigo 
4º e no § 3º do artigo 9º da Resolução CSJT.GP n° 138/2014, as atividades de 
pesquisa patrimonial serão executadas pelo Juízo Auxiliar de Execução e 
Precatórios – JAEP, preferencialmente em processos ativos nas Varas do 
Trabalho, que atendam, cumulativamente, aos seguintes requisitos:  
I – esgotamento da pesquisa patrimonial básica nos próprios Juízos de origem, 
mormente quanto ao uso dos meios eletrônicos já disponíveis, sem que tenha 
havido êxito na garantia da execução e/ou penhora de bem(ns); e  
II – o(s) demandado(s) seja(m) executado(s) em Juízos diversos, salvo na 
hipótese de número expressivo de execuções em tramitação em Vara única.  
Art. 5º O Juízo Auxiliar de Execução e Precatórios – JAEP será coordenado por 
um ou mais magistrado(s) do Trabalho, titular(es) ou substituto(s), que 
exercerá(ão) essa função durante o prazo de dois anos, prorrogável uma única 
vez por igual período.  
§ 1º A escolha do(s) coordenador(es) do Juízo Auxiliar de Execução e 
Precatórios – JAEP atenderá aos seguintes critérios:  
I – número de audiências presididas em processos em fase de liquidação e 
execução;  
II – número de decisões prolatadas em processos em fase de execução 
(impugnação à sentença de liquidação, embargos/impugnação à execução e 
exceção de pré-executividade);  
III – prazo médio para prolação de decisões em processos em fase de 
execução (impugnação à sentença de liquidação, embargos/impugnação à 
execução e exceção de pré-executividade);  
IV – uso efetivo e constante dos Sistemas BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD 
e de outras ferramentas tecnológicas disponíveis;  



V – uso regular do Sistema BACENJUD, entendido como irregular, em relação 
a valores bloqueados, a omissão injustificada na determinação de transferência 
eletrônica para depósito em banco oficial ou na determinação de desbloqueio; 
VI – iniciativas reconhecidamente bem-sucedidas de agilização de processos 
em fase de execução; e  
VII – número de conciliações.  
§ 2º A critério da Presidência do Tribunal, a coordenação do JAEP poderá ser 
cumulada com a coordenação do CEJUSC-JT/1º Grau.  
Art. 6º Os casos omissos serão submetidos à Presidência do Tribunal Regional 
do Trabalho da 4ª Região para deliberação.  
Art. 7º Revogam-se as disposições em contrário.  
Art. 8º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.  

BEATRIZ RENCK  
Presidente do TRT da 4ª Região/RS 

RESOLUÇÕES 

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 17/2017 RESOLUÇÃO 

ADMINISTRATIVA Nº 17/2017 (DEJT de 12/06/2017) Fixa a competência 
funcional da 6ª Vara do Trabalho de Caxias do Sul, instalada em 24 de 
setembro de 2012 como Vara especializada em ações que versem sobre 
acidente do trabalho. 

O ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª 

REGIÃO, no uso de suas atribuições legais e regimentais, na sessão ordinária 
ocorrida nesta data, 

CONSIDERANDO que o artigo 96, I, alínea “a”, da Constituição Federal 
confere aos Tribunais a prerrogativa de dispor sobre a competência dos 
respectivos órgãos jurisdicionais; 

CONSIDERANDO que a Resolução Administrativa nº 08/2012 instituiu a 6ª 
Vara do Trabalho de Caxias do Sul, a partir da sua instalação, prevista para o 
dia 24 de setembro de 2012, como Vara especializada em ações que versem 
sobre acidente do trabalho, vedada a cumulação com pedidos de outra 
natureza; 

CONSIDERANDO que a competência funcional da 6ª Vara do Trabalho de 
Caxias do Sul está atualmente prevista nas Resoluções Administrativas nº 
08/2012 e nº 02/2013, sendo que a reunião dessas normas contribui para a 
clareza da matéria, evitando interpretações equivocadas; 

CONSIDERANDO a necessidade de ampliar o rol de ações sujeitas à 
especialização da 6ª Vara do Trabalho de Caxias do Sul, a fim de contemplar 
as demandas que objetivem a defesa de direitos difusos ou coletivos (artigo 81, 
parágrafo único, incisos I e II, do CDC) fundados nas normas protetivas da 
saúde, segurança, higiene e conforto no ambiente de trabalho; 

CONSIDERANDO o que consta no processo administrativo nº 0002138-
11.2017.5.04.0000, 

RESOLVE, por unanimidade: 

Art. 1º Atribuir à 6ª Vara do Trabalho de Caxias do Sul competência funcional 
para conhecer e julgar ações que tratem das seguintes matérias, vedada a 
cumulação com pedidos de natureza distinta:  



I – indenizações, reintegração no emprego e estabilidade decorrentes de 
acidente do trabalho ou doença a ele equiparada;  

II – defesa de direitos difusos ou coletivos (artigo 81, parágrafo único, incisos I 
e II, do CDC) fundados nas normas consolidadas, normas regulamentadoras 
do Ministério do Trabalho ou normas extravagantes protetivas da saúde, 
segurança, higiene e conforto no ambiente de trabalho;  

III – interdição de estabelecimento, setor de serviço, máquina ou equipamento, 
e embargo de obra (artigo 161 da CLT e NR-3 da Portaria nº 3.214/1978 do 
MTE);  

IV – penalidades impostas pelas autoridades administrativas nas matérias 
relativas à saúde, segurança, higiene e conforto no ambiente de trabalho. 

Art. 2º A competência funcional prevista no artigo anterior não implicará a 
redistribuição de ações ajuizadas em data anterior à publicação desta 
Resolução Administrativa, que estejam tramitando nas demais Varas do 
Trabalho de Caxias do Sul. 

Art. 3º Revogam-se as Resoluções Administrativas n° 08/2012 e nº 02/2013. 

Art. 4° Esta Resolução Administrativa entra em vigor na data de sua 
publicação. 
Tomaram parte na sessão os Exmos. Desembargadores Rosane Serafini Casa 
Nova, João Alfredo Borges Antunes de Miranda, Ana Luiza Heineck Kruse, 
Cleusa Regina Halfen, Ana Rosa Pereira Zago Sagrilo, Ricardo Carvalho 
Fraga, João Pedro Silvestrin, Carmen Izabel Centena Gonzalez, Emílio 
Papaléo Zin, Maria da Graça Ribeiro Centeno, Francisco Rossal de Araújo, 
Luiz Alberto de Vargas, Iris Lima de Moraes e Tânia Regina Silva Reckziegel, 
sob a Presidência da Exma. Desembargadora Beatriz Renck, Presidente deste 
Tribunal. Presente pelo Ministério Público do Trabalho o Dr. Alexandre Marin 
Ragagnin. Dou fé. Porto Alegre, 09 de junho de 2017. Cláudia Regina 
Schröder, Secretária do Tribunal Pleno, do Órgão Especial e da SDC. 

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 18/2017 (DEJT de 16/06/2017). Aprova o 
Assento Regimental nº 03/2017. 
O TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, na sessão plenária 
e extraordinária realizada nesta data, no uso de suas atribuições legais e 
regimentais, 
CONSIDERANDO a alteração regimental proposta pela Comissão de 
Regimento Interno deste Tribunal, constante do processo administrativo 
eletrônico nº 0003771-57.2017.5.04.0000 (PA), 
RESOLVE, por unanimidade, APROVAR o Assento Regimental nº 03/2017, 
nos seguintes termos: 
Art. 1º RETIFICAR a alteração efetuada nos parágrafos 9º e 10 do artigo 16 do 
Regimento Interno, aprovada pelo Tribunal Pleno em sessão realizada em 27 
de março de 2017, nos termos da Resolução Administrativa nº 06/2017, 
passando aqueles a vigorar com a seguinte redação: 
Art. 16 (…) 
§ 9º Não sendo obtida a maioria de votos de que trata o parágrafo 7º, repertir-
se-á o escrutínio. Ao novo escrutínio só poderão concorrer os dois 
Desembargadores mais votados para cada cargo, proclamando-se como eleito 
o que obtiver a maioria dos votos dos Desembargadores presentes, ou, em 
caso de empate, o mais antigo. 
§ 10 Os mandatos dos cargos previstos no presente artigo serão de dois anos, 
vedada a reeleição do Presidente do Tribunal, do VicePresidente, do 



Corregedor Regional e do Vice-Corregedor, com ressalva da hipótese a que se 
refere o § 4º anterior. O Desembargador que tiver exercido quaisquer cargos 
de Direção do Tribunal por quatro anos, ou o de Presidente, não figurará entre 
os elegíveis até que se esgotem todos os nomes, na ordem de antiguidade. É 
obrigatória a aceitação do cargo, salvo recusa manifestada e aceita antes da 
eleição. 
Art. 2º A presente Resolução Administrativa entra em vigor na data da sua 
publicação. 
Tomaram parte na sessão os Exmos. Desembargadores Rosane Serafini Casa 
Nova, João Alfredo Borges Antunes de Miranda, Ana Luiza Heineck Kruse, 
Cleusa Regina Halfen, Ana Rosa Pereira Zago Sagrilo, Ricardo Carvalho 
Fraga, João Pedro Silvestrin, Luiz Alberto de Vargas, Maria Cristina Schaan 
Ferreira, Cláudio Antônio Cassou Barbosa, Carmen Izabel Centena Gonzalez, 
Emílio Papaléo Zin, Clóvis Fernando Schuch Santos, Maria da Graça Ribeiro 
Centeno, Rejane Souza Pedra, Wilson Carvalho Dias, Francisco Rossal de 
Araújo, Maria Helena Lisot, Iris Lima de Moraes, Herbert Paulo Beck, Tânia 
Regina Silva Reckziegel, Laís Helena Jaeger Nicotti, Marcelo José Ferlin 
D´Ambroso, André Reverbel Fernandes, João Paulo Lucena, Fernando Luiz de 
Moura Cassal, Brígida Joaquina Charão Barcelos Toschi, João Batista de 
Matos Danda, Karina Saraiva Cunha, Fabiano Holz Beserra e Ângela Rosi 
Almeida Chapper, sob a Presidência da Exma. Desembargadora Beatriz 
Renck, Presidente deste Tribunal. Presente pelo Ministério Público do Trabalho 
o Dr. Alexandre Marin Ragagnin. Dou fé. Porto Alegre, 09 de junho de 2017. 
Cláudia Regina Schröder, Secretária do Tribunal Pleno, do Órgão Especial e da 
SDC. 

RESOLUÇÃO Nº 01/2017 (DEJT de 22/06/2017). Seção Especializada em 

Execução CERTIFICO que a Seção Especializada em Execução do Tribunal 
Regional do Trabalho da 4ª Região, no uso de suas atribuições legais e 
regimentais, em sessão extraordinária realizada nesta data, resolveu, por 

unanimidade de votos, cancelar a ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL Nº 01 
transitória – Atualização Monetária dos Débitos Trabalhistas. Tomaram parte 
na sessão os Exmos. Desembargadores Cleusa Regina Halfen, Vania Mattos, 
Rejane Souza Pedra, Lucia Ehrenbrink, João Batista de Matos Danda e o 
Exmo. Juiz convocado Manuel Cid Jardon, sob a presidência do Exmo. 
Desembargador João Alfredo Borges Antunes de Miranda. Presente pelo 
Ministério Público do Trabalho a Dra. Denise Maria Schellenberger Fernandes. 
Dou fé. Porto Alegre, 20 de junho de 2017. Márcia Lamberti Doval, Secretária 
da Seção Especializada em Execução. 
Tomaram parte na sessão os Exmos. Desembargadores Cleusa Regina Halfen, 
Vania Mattos, Rejane Souza Pedra, Lucia Ehrenbrink, João Batista de Matos 
Danda e o Exmo. Juiz convocado Manuel Cid Jardon, sob a presidência do 
Exmo. Desembargador João Alfredo Borges Antunes de Miranda. Presente 
pelo Ministério Público do Trabalho a Dra. Denise Maria Schellenberger 
Fernandes. Dou fé. Porto Alegre, 20 de junho de 2017. Márcia Lamberti Doval, 
Secretária da Seção Especializada em Execução. 

RESOLUÇÃO Nº 02/2017 (DEJT de 22/06/2017). Seção Especializada em 

Execução. CERTIFICO que a Seção Especializada em Execução do Tribunal 
Regional do Trabalho da 4ª Região, no uso de suas atribuições legais e 
regimentais, em sessão extraordinária realizada nesta data, resolveu, por 
maioria de votos, vencidos o Exmo. Desembargador João Batista de Matos 



Danda e o Exmo. Juiz convocado Manuel Cid Jardon, aprovar a edição da 

ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL Nº 75, com a seguinte redação:  

PENHORA DE CONTA POUPANÇA. UTILIZAÇÃO COM 

CARACTERÍSTICAS DE CONTA-CORRENTE. DESVIRTUAMENTO DE 

FINALIDADE. POSSIBILIDADE. Verificado que o executado utiliza conta 
poupança com as características de conta-corrente resta desvirtuado o 
propósito da proteção legal, implicando a possibilidade de penhora sobre o 
valor total dos depósitos. 

PRECEDENTES 
Acórdão do processo 0003700-78.1992.5.04.0017 AP  
Relator Juiz convocado Manuel Cid Jardon  
Julgamento em 28-03-2017  
Publicado em 04-04-2017 
 
Acórdão do processo 0020135-57.2015.5.04.0103 AP  
Relatora Desembargadora Rejane Souza Pedra  
Julgamento em 08-11-2016  
Publicado em 18-11-2016 
 
Acórdão do processo 0020172-40.2013.5.04.0011 AP  
Relator Desembargador João Batista de Matos Danda  
Julgamento em 17-05-2016  
Publicado em 24-05-2016 
 
Acórdão do processo 0021049-28.2014.5.04.0016 AP  
Relatora Desembargadora Ana Rosa Pereira Zago Sagrilo  
Julgamento em 25-10-2016  
Publicado em 04-11-2016 
Tomaram parte na sessão os Exmos. Desembargadores Cleusa Regina Halfen, 
Vania Mattos, Rejane Souza Pedra, Lucia Ehrenbrink, João Batista de Matos 
Danda e o Exmo. Juiz convocado Manuel Cid Jardon, sob a presidência do 
Exmo. Desembargador João Alfredo Borges Antunes de Miranda. Presente 
pelo Ministério Público do Trabalho a Dra. Denise Maria Schellenberger 
Fernandes. Dou fé. Porto Alegre, 20 de junho de 2017. Márcia Lamberti Doval, 
Secretária da Seção Especializada em Execução. 

RESOLUÇÃO Nº 03/2017 (DEJT de 22/06/2017). Seção Especializada em 

Execução. CERTIFICO que a Seção Especializada em Execução do Tribunal 
Regional do Trabalho da 4ª Região, no uso de suas atribuições legais e 
regimentais, em sessão extraordinária realizada nesta data, resolveu, por 

maioria de votos, vencida a Desembargadora Vania Mattos, aprovar a edição 

da ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL Nº 76, com a seguinte redação:  

EXECUÇÃO. PARCELAS VINCENDAS. ALTERAÇÃO DE SITUAÇÃO DE 

FATO. AÇÃO REVISIONAL. A alteração de determinada situação fática 
relacionada a parcelas vincendas deve ser comprovada por meio de 
competente ação revisional. Artigo 505, I, do CPC/2015. 

PRECEDENTES 
Acórdão do processo 0001492-21.2011.5.04.0029 AP  
Relatora Desembargadora Vania Mattos  
Julgamento em 01-03-2016  
Publicado em 08-03-2016  



 
Acórdão do processo 0079600-11.2008.5.04.0016 AP  
Relator designado Desembargador João Batista de Matos Danda  
Julgamento em 15-03-2016  
Publicado em 22-03-2016  
 
Acórdão do processo 0120700-76.2009.5.04.0802 AP  
Relatora Desembargadora Ana Rosa Pereira Zago Sagrilo  
Julgamento em 25-03-2014  
Publicado em 31-03-2014  
 
Acórdão do processo 0198500-76.2006.5.04.0030 AP  
Relator Desembargador João Alfredo Borges Antunes de Miranda  
Julgamento em 21-03-2017  
Publicado em 28-03-2017 
 

RESOLUÇÃO Nº 04/2017 (DEJT de 22/06/2017). Seção Especializada em 

Execução. CERTIFICO que a Seção Especializada em Execução do Tribunal 
Regional do Trabalho da 4ª Região, no uso de suas atribuições legais e 
regimentais, em sessão extraordinária realizada nesta data, resolveu, por 
unanimidade de votos, com divergência parcial do Desembargador João 
Batista de Matos Danda quanto à redação, pois acresceria ao texto "exceto se 

ostentar a condição de sócio da devedora principal", aprovar a edição da 

ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL Nº 77, com a seguinte redação:  

RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. CLÁUSULA PENAL. ACORDO. O 
devedor subsidiário não é responsável pela cláusula penal de acordo do qual 
não participou. 
PRECEDENTES  
Acórdão do processo 0001155-45.2011.5.04.0251 AP  
Relatora Desembargadora Vania Mattos  
Julgamento em 02-12-2014  
Publicado em 09-12-2014 
 
Acórdão do processo 0020369-83.2015.5.04.0541 AP  
Relator Juiz convocado Manuel Cid Jardon  
Julgamento em 23-08-2016 
Publicado em 30-08-2016  
 
Acórdão do processo 0049500-74.2002.5.04.0601 AP  
Relator Desembargador João Alfredo Borges Antunes de Miranda  
Julgamento em 17-05-2016  
Publicado em 24-05-2016 
Tomaram parte na sessão os Exmos. Desembargadores Cleusa Regina Halfen, 
Vania Mattos, Rejane Souza Pedra, Lucia Ehrenbrink, João Batista de Matos 
Danda e o Exmo. Juiz convocado Manuel Cid Jardon, sob a presidência do 
Exmo. Desembargador João Alfredo Borges Antunes de Miranda. Presente 
pelo Ministério Público do Trabalho a Dra. Denise Maria Schellenberger 
Fernandes. Dou fé. Porto Alegre, 20 de junho de 2017. Márcia Lamberti Doval, 
Secretária da Seção Especializada em Execução. 



RESOLUÇÃO Nº 05/2017 (DEJT de 22/06/2017). Seção Especializada em 

Execução. CERTIFICO que a Seção Especializada em Execução do Tribunal 
Regional do Trabalho da 4ª Região, no uso de suas atribuições legais e 
regimentais, em sessão extraordinária realizada nesta data, resolveu, por 

maioria de votos, vencida a Desembargadora Lucia Ehrenbrink, aprovar a 

edição da ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL Nº 78, com a seguinte 
redação:  

CONSTRIÇÃO JUDICIAL DE SALÁRIOS E PROVENTOS. ARTIGO 833, §2º, 

DO CPC/2015. INTERPRETAÇÃO À LUZ DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA 

PESSOA HUMANA (ARTIGO 1º, III, DA CF). NATUREZA ALIMENTAR 

TANTO DO CRÉDITO EXEQUENDO QUANTO DO SALÁRIO DO DEVEDOR. 

PONDERAÇÃO. A constrição judicial de salários e proventos só é possível em 
percentual da remuneração mensal do devedor que não comprometa sua 
subsistência pessoal e familiar. 

PRECEDENTES  
Acórdão do processo 0000479-95.2014.5.04.0541 AP  
Relatora Desembargadora Ana Rosa Pereira Zago Sagrilo  
Julgamento em 29-09-2016  
Publicado em 06-12-2016  
 
Acórdão do processo 0001419-27.2012.5.04.0025 AP  
Relatora Desembargadora Ana Rosa Pereira Zago Sagrilo  
Julgamento em 22-11-2016  
Publicado em 29-11-2016 
 
Acórdão do processo 0078200-52.1996.5.04.0122 AP  
Relatora Desembargadora Cleusa Regina Halfen  
Julgamento em 03-05-2016  
Publicado em 10-05-2016  
 
Acórdão do processo 0096300-31.2009.5.04.0015 AP  
Relatora Desembargadora Rejane Souza Pedra  
Julgamento em 27-09-2016  
Publicado em 04-10-2016  
Tomaram parte na sessão os Exmos. Desembargadores Cleusa Regina Halfen, 
Vania Mattos, Rejane Souza Pedra, Lucia Ehrenbrink, João Batista de Matos 
Danda e o Exmo. Juiz convocado Manuel Cid Jardon, sob a presidência do 
Exmo. Desembargador João Alfredo Borges Antunes de Miranda. Presente 
pelo Ministério Público do Trabalho a Dra. Denise Maria Schellenberger 
Fernandes. Dou fé. Porto Alegre, 20 de junho de 2017. Márcia Lamberti Doval, 
Secretária da Seção Especializada em Execução. 

RESOLUÇÃO Nº 06/2017 (DEJT de 22/06/2017). Seção Especializada em 

Execução. CERTIFICO que a Seção Especializada em Execução do Tribunal 
Regional do Trabalho da 4ª Região, no uso de suas atribuições legais e 
regimentais, em sessão extraordinária realizada nesta data, resolveu, por 

maioria de votos, vencida a Exma. Desembargadora Vania Mattos, aprovar a 

edição da ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL Nº 79, com a seguinte 
redação:  



EXECUÇÃO PROVISÓRIA. LIBERAÇÃO DE VALORES CONTROVERSOS. 

INVIABILIDADE. Permanece aplicável a regra do artigo 899, caput, in fine, da 
CLT, que permite a execução provisória ‘até a penhora’. Assim, não obstante o 
advento do artigo 521, I, do CPC/2015, é inviável a liberação de valores 
controversos enquanto provisória for a execução. 

PRECEDENTES  
Acórdão do processo 0000002-52.2016.5.04.0331 AP  
Relator Desembargador Luiz Alberto de Vargas  
Julgamento em 19-07-2016  
Publicado em 26-07-2016 
 
 
Acórdão do processo 0001253-10.2014.5.04.0741 AP 
Relatora Desembargadora Rejane Souza Pedra  
Julgamento em 01-09-2015  
Publicado em 09-09-2015  
 
Acórdão do processo 0000002-55.2015.5.04.0018 AP  
Relatora Desembargadora Lucia Ehrenbrink  
Julgamento em 15-03-2016  
Publicado em 22-03-2016 
Tomaram parte na sessão os Exmos. Desembargadores Cleusa Regina Halfen, 
Vania Mattos, Rejane Souza Pedra, Lucia Ehrenbrink, João Batista de Matos 
Danda e o Exmo. Juiz convocado Manuel Cid Jardon, sob a presidência do 
Exmo. Desembargador João Alfredo Borges Antunes de Miranda. Presente 
pelo Ministério Público do Trabalho a Dra. Denise Maria Schellenberger 
Fernandes. Dou fé. Porto Alegre, 20 de junho de 2017. Márcia Lamberti Doval, 
Secretária da Seção Especializada em Execução. 

RESOLUÇÃO Nº 07/2017 (DEJT de 22/06/2017). Seção Especializada em 

Execução. CERTIFICO que a Seção Especializada em Execução do Tribunal 
Regional do Trabalho da 4ª Região, no uso de suas atribuições legais e 
regimentais, em sessão extraordinária realizada nesta data, resolveu, por 

maioria de votos,vencida a Exma. Desembargadora Lucia Ehrenbrink, aprovar 

a edição da ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL Nº 80, com a seguinte 
redação: 

ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA FIXADO EM DECISÃO DEFINITIVA 

TRANSITADA EM JULGADO. INVIABILIDADE DE MODIFICAÇÃO. COISA 

JULGADA E PRECLUSÃO. ARTIGOS 5º, XXXVI, DA CF/88, 836, ‘CAPUT’, E 

879, §1º, DA CLT. É inviável a alteração do índice de correção monetária 
resguardado pela coisa julgada ou preclusão em razão de decisão proferida na 
fase de conhecimento ou de execução.  

PRECEDENTES  
Acórdão do processo 0106800-77.2009.5.04.0009 ED  
Relatora Desembargadora Ana Rosa Pereira Zago Sagrilo  
Julgamento em 31-01-2017  
Publicado em 08-02-2017 
 
Acórdão do processo 0001330-95.2011.5.04.0006 AP  
Relator Desembargador João Batista de Matos Danda  
Julgamento em 21-03-2017 



Publicado em 28-03-2017  
 
Acórdão do processo 0000443-06.2012.5.04.0741 AP  
Relatora Desembargadora Rejane Souza Pedra  
Julgamento em 31-01-2017  
Publicado em 08-02-2017  
 
Acórdão do processo 0020574-33.2013.5.04.0202 AP  
Relator Desembargador João Alfredo Borges Antunes de Miranda  
Julgamento em 08-11-2016  
Publicado em 18-11-2016  
 
Acórdão do processo 0112500-48.1997.5.04.0011 AP  
Relatora Desembargadora Vania Mattos  
Julgamento em 08-11-2016  
Publicado em 16-11-2016  
Tomaram parte na sessão os Exmos. Desembargadores Cleusa Regina Halfen, 
Vania Mattos, Rejane Souza Pedra, Lucia Ehrenbrink, João Batista de Matos 
Danda e o Exmo. Juiz convocado Manuel Cid Jardon, sob a presidência do 
Exmo. Desembargador João Alfredo Borges Antunes de Miranda. Presente 
pelo Ministério Público do Trabalho a Dra. Denise Maria Schellenberger 
Fernandes. Dou fé. Porto Alegre, 20 de junho de 2017. Márcia Lamberti Doval, 
Secretária da Seção Especializada em Execução. 

RESOLUÇÃO Nº 08/2017 (DEJT de 22/06/2017). Seção Especializada em 

Execução . CERTIFICO que a Seção Especializada em Execução do Tribunal 

Regional do Trabalho da 4ª Região, no uso de suas atribuições legais e 
regimentais, em sessão extraordinária realizada nesta data, resolveu, por 

unanimidade de votos, aprovar a edição da ORIENTAÇÃO 

JURISPRUDENCIAL Nº 81, com a seguinte redação:  

ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS. AGRAVO 

DE PETIÇÃO DA EXECUTADA. CONCESSÃO DE PROGRESSÃO 

HORIZONTAL POR ANTIGUIDADE COM APLICAÇÃO DE PERCENTUAL. 
Deve ser aplicado o percentual de 5% para o cálculo das diferenças salariais 
decorrentes de promoções horizontais por antiguidade sempre que a empresa 
não apresentar a tabela salarial do PCCS de 1995.  

PRECEDENTES 
Acórdão do processo 0031100-71.2009.5.04.0211 AP  
Relatora Desembargadora Cleusa Regina Halfen  
Julgamento em 31-01-2017  
Publicado em 08-02-2017  
 
Acórdão do processo 0022200-02.2009.5.04.0211 AP  
Relator Desembargador João Alfredo Borges Antunes de Miranda  
Julgamento em 08-11-2016  
Publicado em 16-11-2016.  
 
Acórdão do processo 0001136-20.2010.5.04.0010 AP  
Relatora Desembargadora Lucia Enrenbrink  
Julgamento em 02-06-2015  
Publicado em 10-06-2015  



Tomaram parte na sessão os Exmos. Desembargadores Cleusa Regina Halfen, 
Vania Mattos, Rejane Souza Pedra, Lucia Ehrenbrink, João Batista de Matos 
Danda e o Exmo. Juiz convocado Manuel Cid Jardon, sob a presidência do 
Exmo. Desembargador João Alfredo Borges Antunes de Miranda. Presente 
pelo Ministério Público do Trabalho a Dra. Denise Maria Schellenberger 
Fernandes. Dou fé. Porto Alegre, 20 de junho de 2017. Márcia Lamberti Doval, 
Secretária da Seção Especializada em Execução. 

RESOLUÇÃO Nº 09/2017 (DEJT de 22/06/2017). Seção Especializada em 

Execução. CERTIFICO que a Seção Especializada em Execução do Tribunal 
Regional do Trabalho da 4ª Região, no uso de suas atribuições legais e 
regimentais, em sessão extraordinária realizada nesta data, resolveu, por 

unanimidade de votos, alterar a ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL Nº 03, 
que passa a ter a seguinte redação:  

APLICAÇÃO DO ART. 354 DO CÓDIGO CIVIL. O pagamento do valor 
incontroverso, inclusive em relação à liberação do depósito recursal, torna 
inaplicável o disposto no art. 354 do Código Civil vigente, considerando-se a 
quitação do principal e dos juros de mora proporcionalmente às parcelas 
pagas.  

PRECEDENTES 
Acórdão do processo 0194800-68.1992.5.04.0811 AP  
Relator Desembargador João Ghisleni Filho  
Julgamento em 17-04-2012  
Publicado em 25-04-2012 
 
Acórdão do processo 0016700-34.2005.5.04.0812 AP  
Relatora Desembargadora Beatriz Renck  
Julgamento em 17-04-2012  
Publicado em 25-04-2012  
 
Acórdão do processo 0015700-96.2005.4.03.0812 AP  
Relatora Desembargadora Vania Mattos  
Julgamento em 17-04-2012  
Publicado em 24-04-2012  
Tomaram parte na sessão os Exmos. Desembargadores Cleusa Regina Halfen, 
Vania Mattos, Rejane Souza Pedra, Lucia Ehrenbrink, João Batista de Matos 
Danda e o Exmo. Juiz convocado Manuel Cid Jardon, sob a presidência do 
Exmo. Desembargador João Alfredo Borges Antunes de Miranda. Presente 
pelo Ministério Público do Trabalho a Dra. Denise Maria Schellenberger 
Fernandes. Dou fé. Porto Alegre, 20 de junho de 2017. Márcia Lamberti Doval, 
Secretária da Seção Especializada em Execução. 

RESOLUÇÃO Nº 10/2017 (DEJT de 22/06/2017). Seção Especializada em 

Execução. CERTIFICO que a Seção Especializada em Execução do Tribunal 
Regional do Trabalho da 4ª Região, no uso de suas atribuições legais e 
regimentais, em sessão extraordinária realizada nesta data, resolveu, por 

unanimidade de votos, alterar a ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL Nº 32, 
que passa a ter a seguinte redação:  

IMPOSTO DE RENDA. RENDIMENTOS DECORRENTES DE DIFERENÇAS 

DE COMPLEMENTAÇÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. A 
incidência de imposto de renda sobre os rendimentos decorrentes de 
diferenças de complementação de proventos de aposentadoria segue os 



critérios estabelecidos no art. 12-A da Lei 7.713/1988, com a redação da Lei 
13.149 de 21/07/2015.  

PRECEDENTES  
Acórdão do processo 0047000-13.2008.5.04.0702 AP  
Relator Desembargador Wilson Carvalho Dias  
Julgamento em 19-06-2012  
Publicado em 25-06-2012 
 
Acórdão do processo 0045000-47.2008.5.04.0732 AP  
Relator Desembargador João Ghisleni Filho  
Julgamento em 17-07-2012 
Publicado em 23-07-2012 
 
Acórdão do processo 0000500-22.2008.5.04.0011 AP  
Relator Desembargador João Ghisleni Filho  
Julgamento em 17-07-2012  
Publicado em 23-07-2012 
Tomaram parte na sessão os Exmos. Desembargadores Cleusa Regina Halfen, 
Vania Mattos, Rejane Souza Pedra, Lucia Ehrenbrink, João Batista de Matos 
Danda e o Exmo. Juiz convocado Manuel Cid Jardon, sob a presidência do 
Exmo. Desembargador João Alfredo Borges Antunes de Miranda. Presente 
pelo Ministério Público do Trabalho a Dra. Denise Maria Schellenberger 
Fernandes. Dou fé. Porto Alegre, 20 de junho de 2017. Márcia Lamberti Doval, 
Secretária da Seção Especializada em Execução. 

RESOLUÇÃO Nº 11/2017 (DEJT de 22/06/2017). Seção Especializada em 

Execução. CERTIFICO que a Seção Especializada em Execução do Tribunal 
Regional do Trabalho da 4ª Região, no uso de suas atribuições legais e 
regimentais, em sessão extraordinária realizada nesta data, resolveu, por 

unanimidade de votos, alterar a ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL Nº 69, 
que passa a ter a seguinte redação:  

MULTA DO ARTIGO 523, § 1º, DO CPC/2015. FORMAS DE 

APLICABILIDADE E BASE DE CÁLCULO. A multa do art. 523, § 1º, do 
CPC/2015 é inaplicável na execução provisória, contra a Fazenda Pública, 
espólio, massa falida ou empresa em recuperação judicial. Na execução 
definitiva, a multa incidirá somente sobre o valor não pago ou não depositado 
no prazo e, caso haja impugnação do executado, incidirá sobre o valor 
efetivamente devido após a solução definitiva em relação ao débito.  

PRECEDENTES 
Acórdão do processo 0000027-53.2014.5.04.0002  
Relator Desembargador Luiz Alberto de Vargas  
Julgamento em 14-04-2015  
Publicado em 20-04-2015  
 

Acórdão do processo 0128400-61.2005.5.04.0732  
Relatora Desembargadora Maria da Graça Ribeiro Centeno  
Julgamento em 22-10-2013  
Publicado em 28-10-2013 
 
Acórdão do processo 0000969-43.2010.5.04.0029  
Relator Desembargador João Alfredo Borges Antunes de Miranda  



Julgamento em 14-10-2014  
Publicado em 20-10-2014  
 
Acórdão do processo 0000007-72.2016.5.04.0461 AP  
Relatora Desembargadora Ana Rosa Pereira Zago Sagrilo 
Julgamento em 18-10-2016  
Publicado em 25-10-2016  
 
Acórdão do processo 0000340-03.2013.5.04.0017 AP  
Relator Juiz convocado Manuel Cid Jardon  
Julgamento em 31-01-2017  
Publicado em 08-02-2017  
Tomaram parte na sessão os Exmos. Desembargadores Cleusa Regina Halfen, 
Vania Mattos, Rejane Souza Pedra, Lucia Ehrenbrink, João Batista de Matos 
Danda e o Exmo. Juiz convocado Manuel Cid Jardon, sob a presidência do 
Exmo. Desembargador João Alfredo Borges Antunes de Miranda. Presente 
pelo Ministério Público do Trabalho a Dra. Denise Maria Schellenberger 
Fernandes. Dou fé. Porto Alegre, 20 de junho de 2017. Márcia Lamberti Doval, 
Secretária da Seção Especializada em Execução. 

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 19/2017 (DEJT de 27/06/2017) 
Regulamenta o procedimento da consulta de que tratam os §§ 1º, 13 e 14 do 
artigo 16 do Regimento Interno do TRT da 4ª Região. 

O TRIBUNAL PLENO DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª 

REGIÃO, no uso de suas atribuições legais e regimentais, na sessão 
extraordinária ocorrida nesta data, 
CONSIDERANDO as alterações promovidas no artigo 16 do Regimento Interno 
do TRT da 4ª Região pelo Assento Regimental nº 01/2017, aprovado pela 
Resolução Administrativa nº 06/2017;  
CONSIDERANDO que as referidas alterações modificaram o procedimento da 
consulta prévia e não vinculativa de que tratam os §§ 1º, 13 e 14 do artigo 16 
do Regimento Interno deste Tribunal, para contemplar todos os 
Desembargadores e Juízes de primeiro grau em atividade, observada a 
proporcionalidade no peso dos votos, a fim de assegurar a isonomia entre o 
primeiro e o segundo graus de jurisdição;  
CONSIDERANDO que a consulta supramencionada abrange os cargos de 
Presidente e Vice-Presidente do Tribunal, Ouvidor e ViceOuvidor do Tribunal e 
Diretor e Vice-Diretor da Escola Judicial, na forma dos §§ 1º, 13 e 14 do artigo 
16 do Regimento Interno deste Tribunal;  
CONSIDERANDO a necessidade de regulamentar a matéria, 

RESOLVE, por maioria, vencidos parcialmente, relativamente à indicação de 
representante pela AMATRA IV, prevista no caput e no § 2º do artigo 3º, os 
Exmos. Desembargadores Emílio Papaléo Zin, Clóvis Fernando Schuch 
Santos, Maria da Graça Ribeiro Centeno, Marçal Henri dos Santos Figueiredo, 
Lucia Ehrenbrink, Tânia Regina Silva Reckziegel, Marcelo José Ferlin 
D´Ambroso e Brígida Joaquina Charão Barcelos Toschi:  

Art. 1º Regulamentar o procedimento da consulta prévia e não vinculativa de 
que tratam os §§ 1º, 13 e 14 do artigo 16 do Regimento Interno do TRT da 4ª 
Região, na forma da presente Resolução Administrativa.  

Art. 2º A consulta será realizada previamente às eleições para os cargos de 
Presidente e Vice-Presidente do Tribunal, Ouvidor e ViceOuvidor do Tribunal e 



Diretor e Vice-Diretor da Escola Judicial, exceto na hipótese de vacância de 
cargos de Direção do Tribunal de que trata o § 3º do artigo 16 do Regimento 
Interno do TRT da 4ª Região. 
§ 1º O procedimento da consulta para os cargos de Presidente e Vice-
Presidente do Tribunal e de Diretor e Vice-Diretor da Escola Judicial ocorrerá 
nos meses de agosto e setembro dos anos ímpares.  
§ 2º O procedimento da consulta para os cargos de Ouvidor e ViceOuvidor do 
Tribunal ocorrerá nos meses de agosto e setembro dos anos pares. 

 Art. 3º O procedimento da consulta será conduzido por uma Comissão, 
formada por três integrantes, sendo dois Desembargadores indicados pelo 
Tribunal Pleno e um Juiz do Trabalho indicado pela Associação dos 
Magistrados da Justiça do Trabalho da 4ª Região – AMATRA IV.  
§ 1º Os Desembargadores que desejarem integrar a Comissão de Consulta 
poderão manifestar interesse até a data da sessão designada para a sua 
constituição.  
§ 2º A AMATRA IV indicará o seu representante até a primeira sexta -feira do 
mês de agosto.  
§ 3º A Comissão de Consulta será presidida pelo Desembargador mais antigo 
no cargo. 

Art. 4º O Tribunal Pleno, até a terceira sexta-feira do mês de agosto, constituirá 
a Comissão de Consulta e indicará os nomes dos Desembargadores elegíveis 
que comporão as respectivas nominatas da consulta.  

Parágrafo único. A Comissão indicará, no prazo de dois dias úteis, contados 
da sua constituição, o servidor que atuará como seu secretário.  

Art. 5º As nominatas da consulta para os cargos de Presidente e Vice-
Presidente do Tribunal serão compostas por até quatro Desembargadores, 
observado o disposto no artigo 102 da Lei Complementar nº 35/1979 e nos §§ 
6º e 10 do artigo 16 do Regimento Interno do TRT da 4ª Região.  

Parágrafo único. No caso de existir um ou mais candidatos concorrendo para 
ambos os cargos, a nominata da consulta para o cargo de Vice-Presidente do 
Tribunal poderá ser composta por até cinco Desembargadores.  

Art. 6º As nominatas da consulta para os cargos de Ouvidor e ViceOuvidor do 
Tribunal e de Diretor e Vice-Diretor da Escola Judicial serão compostas por 
todos os Desembargadores que manifestarem interesse em ocupar os 
respectivos cargos, observado o disposto no § 12 do artigo 16 e no artigo 227-
C do Regimento Interno do TRT da 4ª Região.  

Art. 7º Os Desembargadores relacionados nas nominatas da consulta redigirão 
um texto de apresentação individual, com até 8.000 caracteres (incluindo os 
espaços), que deverá ser encaminhado à Secretaria de Tecnologia da 
Informação e Comunicações – SETIC, por meio do endereço eletrônico 
setic@trt4.jus.br , no prazo de até 05 dias úteis, contados da data da sessão do 
Tribunal Pleno em que foram indicados os nomes dos candidatos.  
§ 1º Os textos de apresentação e as respectivas fotos dos candidatos extraídas 
da agenda dos magistrados serão disponibilizados no Portal Vox, em espaço 
específico para cada Desembargador, do qual somente os magistrados de 
primeiro e segundo graus terão acesso.  
§ 2º A SETIC disponibilizará no Portal Vox o conteúdo previsto no parágrafo 
anterior em até 02 dias úteis, contados do término do prazo previsto no caput.  
§ 3º A abertura de espaços para a apresentação de propostas e/ou realização 
de debates entre os candidatos, com vistas à democratização do procedimento 

mailto:setic@trt4.jus.br


da consulta, será objeto de deliberação pela Comissão de Consulta, cuja 
decisão será informada a todos os magistrados da Justiça do Trabalho da 4ª 
Região.  

Art. 8º A consulta será realizada nos três dias úteis subsequentes ao dia 20 de 
setembro, por voto secreto em meio eletrônico, no Portal Vox do Tribunal.  
§ 1º Estarão aptos a votar todos os Desembargadores e Juízes de primeiro 
grau em atividade.  
§ 2º O voto dos Desembargadores terá peso correspondente à razão obtida 
pela divisão do número de Juízes de primeiro grau pelo número de 
Desembargadores que estejam em atividade até 30 dias antes da data de início 
da consulta.  
§ 3º Para os fins deste artigo, considera-se em atividade o titular de cargo 
provido, estando ou não em efetivo exercício no período a que se refere a 
consulta.  
§ 4º A Secretaria de Gestão de Pessoas – SEGESP, até 10 dias antes do início 
da consulta, deverá fornecer à Comissão de Consulta o número de cargos de 
Juiz do Trabalho (titulares e substitutos) e de Desembargadores do Trabalho 
providos até 30 dias antes da data de início da consulta.  

Art. 9° Durante os dias designados para a consulta, o magistrado apto que 
desejar participar deverá acessar o ambiente de votação disponibilizado no 
Portal Vox, escolhendo, para cada cargo sob consulta, um nome entre aqueles 
constantes da respectiva nominata.  

Parágrafo único. Após concluído o voto, o magistrado receberá um 
comprovante eletrônico do ato, sem indicação do conteúdo da sua escolha.  

Art. 10. A apuração dos votos será concluída até as 10 horas do primeiro dia 
útil subsequente ao término da consulta, na presença dos integrantes da 
Comissão de Consulta, sendo o resultado divulgado pela Presidência do 
Tribunal e encaminhado ao Tribunal Pleno.  

Parágrafo único. O resultado da consulta será gerado de forma automatizada, 
contemplando a totalidade dos participantes e o critério previsto no § 2º do 
artigo 8º desta Resolução Administrativa, sendo vedada a individualização dos 
resultados entre Desembargadores e Juízes de primeiro grau.  

Art. 11. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Consulta.  

Art. 12. Revoga-se a Resolução Administrativa n° 18/2013. Art. 13. Esta 
Resolução Administrativa entra em vigor na data de sua publicação. 
Tomaram parte na sessão os Exmos. Desembargadores Rosane Serafini Casa 
Nova, João Alfredo Borges Antunes de Miranda, Ana Luiza Heineck Kruse, 
Cleusa Regina Halfen, Ricardo Carvalho Fraga, Flavia Lorena Pacheco, João 
Pedro Silvestrin, Luiz Alberto de Vargas, Maria Cristina Schaan Ferreira, 
Cláudio Antônio Cassou Barbosa, Carmen Izabel Centena Gonzalez, Emílio 
Papaléo Zin, Vania Maria Cunha Mattos, Alexandre Corrêa da Cruz, Clóvis 
Fernando Schuch Santos, Maria da Graça Ribeiro Centeno, Marçal Henri dos 
Santos Figueiredo, Rejane Souza Pedra, Wilson Carvalho Dias, Francisco 
Rossal de Araújo, Lucia Ehrenbrink, Maria Madalena Telesca, George Achutti, 
Tânia Regina Silva Reckziegel, Marcelo José Ferlin D´Ambroso, Raul Zoratto 
Sanvicente, André Reverbel Fernandes, João Paulo Lucena, Fernando Luiz de 
Moura Cassal e Brígida Joaquina Charão Barcelos Toschi, sob a Presidência 
da Exma. Desembargadora Beatriz Renck, Presidente deste Tribunal. Presente 
pelo Ministério Público do Trabalho o Dr. Rogerio Uzun Fleischmann. Dou fé. 



Porto Alegre, 26 de junho de 2017. Cláudia Regina Schröder, Secretária do 
Tribunal Pleno, do Órgão Especial e da SDC. 

RESOLUÇÃO Nº 219, DE 26 DE JUNHO DE 2017 (28/06/2017, 29/06/2017). 
Altera a redação das Súmulas 124, 368, 398 e 459. Edita a Súmula 463. Altera 
a redação da Orientação Jurisprudencial 269 da Subseção I da Seção 
Especializada em Dissídios Individuais. Cancela as Orientações 
Jurisprudenciais 287, 304 e 363 da Subseção I da Seção Especializada em 
Dissídios Individuais. 

O EGRÉGIO TRIBUNAL PLENO DO TRIBUNAL SUPERIOR DO 

TRABALHO, em Sessão Ordinária hoje realizada, sob a Presidência do 
Excelentíssimo Senhor Ministro Ives Gandra da Silva Martins Filho, Presidente 
do Tribunal, presentes os Excelentíssimos Senhores Ministros Emmanoel 
Pereira, VicePresidente do Tribunal, João Oreste Dalazen, Antonio José de 
Barros Levenhagen, João Batista Brito Pereira, Maria Cristina Irigoyen Peduzzi, 
Lelio Bentes Corrêa, Aloysio Corrêa da Veiga, Luiz Philippe Vieira de Mello 
Filho, Alberto Luiz Bresciani de Fontan Pereira, Maria de Assis Calsing, Dora 
Maria da Costa, Guilherme Augusto Caputo Bastos, Márcio Eurico Vitral 
Amaro, Walmir Oliveira da Costa, Maurício Godinho Delgado, Kátia Magalhães 
Arruda, Augusto César Leite de Carvalho, José Roberto Freire Pimenta, 
Delaíde Alves Miranda Arantes, Hugo Carlos Scheuermann, Alexandre de 
Souza Agra Belmonte, Cláudio Mascarenhas Brandão, Douglas Alencar 
Rodrigues, Maria Helena Mallmann e a Excelentíssima Vice-Procuradora-Geral 
do Trabalho, Dra. Cristina Aparecida Ribeiro Brasiliano, 
RESOLVE 

Art. 1º Alterar a redação das Súmulas 124, 368, 398 e 459, nos seguintes 
termos:  

Nº 124. BANCÁRIO. SALÁRIO-HORA. DIVISOR (alteração em razão do 

julgamento do processo TST-IRR-849- 83.2013.5.03.0138)  
I – o divisor aplicável para o cálculo das horas extras do bancário será:  
a)180, para os empregados submetidos à jornada de seis horas prevista no 
caput do art. 224 da CLT;  
b) 220, para os empregados submetidos à jornada de oito horas, nos termos do 
§ 2º do art. 224 da CLT. 
II – Ressalvam-se da aplicação do item anterior as decisões de mérito sobre o 
tema, qualquer que seja o seu teor, emanadas de Turma do TST ou da SBDI-I, 
no período de 27/09/2012 até 21/11/2016, conforme amodulação 
aprovadanoprecedente obrigatório firmado no Incidente de Recursos de 
Revista Repetitivos nº TST-IRR-849-83.2013.5.03.0138, DEJT 19.12.2016.  

Precedentes  

Item I e II  
TST-IRR-849-83.2013.5.03.0138 Min. Cláudio  
Mascarenhas Brandão  
DEJT 19.12.2016/J-21.11.2016 Decisão por maioria 

Nº 368. DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS. IMPOSTO DE RENDA. 

COMPETÊNCIA. RESPONSABILIDADE PELO RECOLHIMENTO. FORMA 

DE CÁLCULO. FATO GERADOR. (aglutinada a parte final da orientação 

jurisprudencial nº 363 da SBDI-I à redação do item II e incluídos os itens 

IV, V e VI em sessão do tribunal pleno realizada em 26.06.2017)  
I – A Justiça do Trabalho é competente para determinar o recolhimento das 
contribuições fiscais. A competência da Justiça do Trabalho, quanto à 



execução das contribuições previdenciárias, limita-se às sentenças 
condenatórias em pecúnia que proferir e aos valores, objeto de acordo 
homologado, que integrem o salário de contribuição. (ex-OJ nº 141 da SBDI-1 - 
inserida em 27.11.1998).  
II – É do empregador a responsabilidade pelo recolhimento das contribuições 
previdenciárias e fiscais, resultantes de crédito do empregado oriundo de 
condenação judicial.A culpa do empregador pelo inadimplemento das verbas 
remuneratórias, contudo, não exime a responsabilidade do empregado pelos 
pagamentos do imposto de renda devido e da contribuição previdenciária que 
recaia sobre sua quota-parte. (ex-OJ nº 363 da SBDI-1, parte final)  
III – Os descontos previdenciários relativos à contribuição do empregado, no 
caso de ações trabalhistas, devem ser calculados mês a mês, de conformidade 
com o art. 276, § 4º, do Decreto n º 3.048/1999 que regulamentou a Lei nº 
8.212/1991, aplicando-se as alíquotas previstas no art. 198, observado o limite 
máximo do salário de contribuição (ex-OJs nºs 32 e 228 da SBDI-1 – inseridas, 
respectivamente, em 14.03.1994 e 20.06.2001).  
IV – Considera-se fato gerador das contribuições previdenciárias decorrentes 
de créditos trabalhistas reconhecidos ou homologados em juízo, para os 
serviços prestados até 4.3.2009, inclusive, o efetivo pagamento das verbas, 
configurando-se a mora a partir do dia dois do mês seguinte ao da liquidação 
(art. 276, “caput”, do Decreto nº 3.048/1999). Eficácia não retroativa da 
alteração legislativa promovida pela Medida Provisória nº 449/2008, 
posteriormente convertida na Lei nº 11.941/2009, que deu nova redação ao art. 
43 da Lei nº 8.212/91.  
V – Para o labor realizado a partir de 5.3.2009, considera-se fato gerador das 
contribuições previdenciárias decorrentes de créditos trabalhistas reconhecidos 
ou homologados em juízo a data da efetiva prestação dos serviços. Sobre as 
contribuições previdenciárias não recolhidas a partir da prestação dos serviços 
incidem juros de mora e, uma vez apurados os créditos previdenciários, aplica-
se multa a partir do exaurimento do prazo de citação para pagamento, se 
descumprida a obrigação, observado o limite legal de 20% (art. 61, § 2º, da Lei 
nº 9.460/96).  
VI – O imposto de renda decorrente de crédito do empregado recebido 
acumuladamente deve ser calculado sobre o montante dos rendimentos pagos, 
mediante a utilização de tabela progressiva resultante da multiplicação da 
quantidade de meses a que se refiram os rendimentos pelos valores 
constantes da tabela progressiva mensal correspondente ao mês do 
recebimento ou crédito, nos termos do art. 12-A da Lei nº 7.713, de 22/12/1988, 
com a redação conferida pela Lei nº 13.149/2015, observado o procedimento 
previsto nas Instruções Normativas da Receita Federal do Brasil. 

Precedentes  

Item I 
RR 192540-17.2001.5.03.0104, TP Min. José Simpliciano  
Fontes de F. Fernandes  
Julgado em 10.11.2005 Decisão por maioria 
 

Item II  
ERR 424600-84.2003.5.09.0019 Min. Rosa Maria Weber  
Candiota da Rosa  
DEJT 29.04.2011/ J-14.04.2011 Decisão unânime 



 
ERR 116100-67.1999.5.17.0004 Min. Aloysio Corrêa da  
Veiga  
DEJT 07.08.2009/ J.29.06.2009 Decisão unânime 
 
ERR 38900-90.2003.5.15.0103 Min. Maria  
Cristina Irigoyen Peduzzi  
DEJT 05.12.2008/ J. 27.11.2008 Decisão unânime 
 
ERR 375046-02.1997.5.08.5555 Min. João Batista Brito  
Pereira  
DJ 07.11.2003/J.29.10.2003  
Decisão unânime 
 
ERR 145247-97.1994.5.08.5555, Ac. 725/1997 Min. Francisco  
Fausto Paula de Medeiros  
DJ 13.06.1997 Decisão unânime 
 

Item III  
RR 416084-57.1998.5.08.5555, 1ª T Min. João Oreste  
Dalazen  
DJ 27.08.1999 Decisão unânime 
 
RR 331506-03.1996.5.02.5555, Ac. 3938/1997, 1ª T Red.  
Min. Lourenço Prado 
DJ 14.11.1997 Decisão por  
Maioria 
 
RR 333081-51.1996.5.09.5555, 5ª T Min. Antônio Maria  
Thaumaturgo Cortizo  
DJ 08.10.1999 Decisão  
Unânime 
 
RR 296747-18.1996.5.09.5555, 5ª T Min. Nelson Daiha  
DJ 05.02.1999 Decisão  
Unânime 
 

Itens IV e V 
ERR 1125-36.2010.5.06.0171, TP Min. Alexandre de  
Souza Agra Belmonte  
DEJT 15.12.2015/J-20.10.2015 Decisão por  
Maioria 
 
EEDAIRR 1213-77.2011.5.02.0033 Min. Márcio Eurico Vitral  
Amaro  
DEJT 28.10.2016/J-20.10.2016  
Decisão unânime 
 
ERR 1464-22.2012.5.06.0010 Min. José  
Roberto Freire Pimenta  



DEJT 27.5.2016/J-19.5.2016  
Decisão unânime 
 
EEDRR 166700-22.2009.5.06.0013 Min. João Oreste  
Dalazen  
DEJT 6.5.2016/J-28.4.2016 Decisão  
Unânime 
 
ERR 534-19.2011.5.01.0223 Min. Guilherme  
Augusto Caputo Bastos  
DEJT 22.4.2016/J-14.4.2016 Decisão  
Unânime 
 
ERR 2049-07.2010.5.02.0382 Min. Augusto  
César Leite de Carvalho  
DEJT 18.3.2016/J-10.3.2016 Decisão 
 Unânime 
 
ERR 822-86.2012.5.02.0066 Min. Alexandre  
Agra Belmonte  
DEJT 11.3.2016/J-3.3.2016 Decisão  
Unânime 
 
EEDRR 714-75.2010.5.03.0009 Min. Walmir  
Oliveira da Costa DEJT 18.12.2015/J-  
10.12.2015 Decisão unânime 
 
EEDRR 1032-07.2011.5.06.0020 Min. Aloysio Corrêa da  
Veiga  
DEJT 18.12.2015/J-10.12.2015 Decisão  
Unânime 
 
ERR 83300-62.2010.5.21.0012 Min. Renato de  
Lacerda Paiva  
DEJT 27.11.2015/J-19.11.2005 Decisão  
Unânime 
 

Item VI 
RR 66500-68.2010.5.17.0141, 3ªT Min. Alexandre de  
Souza Agra Belmonte  
DEJT 15.4.2016/J-13.4.2016 Decisão  
Unânime 
 
RR 3248100-78.2008.5.09.0006, 7ª T Min. Luiz Philippe Vieira  
de Mello Filho  
DEJT 19.8.2016/J-17.8.2016 Decisão  
Unânime 
 
RR 76-41.2010.5.09.0020, 7ªT Min. Douglas  
Alencar Rodrigues  



DEJT 4.12.2015/J-25.11.2015 Decisão  
Unânime 
 
RR 123000-08.2006.5.09.0016, 7ªT Min. Cláudio  
Mascarenhas Brandão  
DEJT 04.09.2015/J-26.08.2015 Decisão unânime 
 

Nº 398. AÇÃO RESCISÓRIA. AUSÊNCIA DE DEFESA. INAPLICÁVEIS OS 

EFEITOS DA REVELIA. (alterada em decorrência do CPC de 2015) Na ação 

rescisória, o que se ataca é a decisão, ato oficial do Estado, acobertado 

pelo manto da coisa julgada. Assim, e considerando que a coisa julgada 

envolve questão de ordem pública, a revelia não produz confissão na 

ação rescisória. (ex-OJ nº 126 da SBDI-2 - DJ 09.12.2003). 
 

Precedentes  
RXOFROAR 59811/2002-900-11-00.0 Min. José Simpliciano  
Fontes de F. Fernandes  
DJ 20.06.2003 Decisão unânime 
 
AR 726173/2001 Min. Ives Gandra  
Martins Filho  
DJ 25.04.2003 Decisão unânime 
 
RXOFROAR 52579/2002-900-11-00.0 Min. José Simpliciano  
Fontes de F. Fernandes  
DJ 13.12.2002 Decisão unânime 
 
ROAR 11790/2002-900-02-00.1 Min. José Simpliciano  
Fontes de F. Fernandes DJ  
18.10.2002 Decisão 
Unânime 
 

Nº 459. RECURSO DE REVISTA. NULIDADE POR NEGATIVA DE 

PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. (atualizada em decorrência do CPC de 

2015) O conhecimento do recurso de revista, quanto à preliminar de 

nulidade, por negativa de prestação jurisdicional, supõe indicação de 

violação do art. 832 da CLT, do art. 489 do CPC de 2015 (art. 458 do CPC 

de 1973) ou do art. 93, IX, da CF/1988. 

Precedentes 
ERR 170168/1995, Ac. 3411/1997 Min. Vantuil Abdala  
DJ 29.08.1997 Decisão por maioria 
 
ERR 41425/1991, Ac. 654/1995 Min. Vantuil Abdala  
DJ 26.05.1995 Decisão unânime 
 
RR 707690/2000, 2ªT Min. Renato de Lacerda  
Paiva  
DJ 17.09.2004 Decisão unânime 
 
AIRR 1773/2001-032-01-40.6, 4ªT Min. Barros Levenhagen  



DJ 17.09.2004 Decisão unânime 
 

Art. 2º Editar a Súmula 463, nos seguintes termos: 
 

N° 463. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. COMPROVAÇÃO 

(conversão da Orientação Jurisprudencial nº 304 da SBDI-I, com 

alterações decorrentes do CPC de 2015)  
I – A partir de 26.06.2017, para a concessão da assistência judiciária gratuita à 
pessoa natural, basta a declaração de hipossuficiência econômica firmada pela 
parte ou por seu advogado, desde que munido de procuração com poderes 
específicos para esse fim (art. 105 do CPC de 2015);  
II – No caso de pessoa jurídica, não basta a mera declaração: é necessária a 
demonstração cabal de impossibilidade de a parte arcar com as despesas do 
processo. 

Precedentes  

Item I 
 
ERR 381339/1997 Min. Wagner Pimenta  
DJ 05.10.2001 Decisão unânime  
 
ERR 368467/1997 Min. Vantuil Abdala  
DJ 10.08.2001 Decisão unânime  
 
ERR 399465/1997 Min. Rider de Brito DJ 10.08.2001  
Decisão unânime  
 
ERR 362012/1997 Min. Vantuil Abdala  
DJ 02.02.2001 Decisão unânime 
 
RR 771237/1901, 1ª T Juiz Conv. Aloysio Corrêa da  
Veiga  
DJ 14.02.2003 Decisão unânime 

 
RR 426973/1998, 4ª T Min. Barros Levenhagen DJ 10.08.2001  
Decisão unânime 
 

Item II 
RO 5159-59.2014.5.09.0000 Min. Maria Helena 
Mallmann  
DEJT 24.06.2016/J-21.06.2016 Decisão unânime 
 
EARR 19900-69.2004.5.05.0161 Min. Augusto César  
Leite de Carvalho  
DEJT 06.05.2016/J-28.04.2016 Decisão unânime 

 
RO 8345-85.2014.5.02.0000 Min. Douglas Alencar  
Rodrigues  
DEJT 29.04.2016/J-26.04.2016 Decisão unânime 
 
RO 760-57.2011.5.03.0000 Min. Emmanoel Pereira  



DEJT 26.06.2015/J-23.06.2015 Decisão por maioria 
EEDEDRR 81440-94.2006.5.05.0017 Min. José Roberto Freire  
Pimenta 
DEJT 19.06.2015/J-11.06.2015 Decisão unânime 
 
ERR 125100-16.2012.5.17.0011 Min. Alexandre de  
Souza Agra Belmonte  
DEJT 12.06.2015/J-21.05.2015 Decisão por maioria 
 
EEDRR 111200-71.2005.5.05.0131 Min. Aloysio Corrêa da  
Veiga  
DEJT 10.10.2014/J-02.10.2014 Decisão por maioria 
 
EEDRR 2771-28.2010.5.09.0000 Min. Luiz Philippe Vieira  
de Mello Filho  
DEJT 02.05.2014/J-24.04.2014 Decisão unânime 
 
EEDRR 175900-14.2009.5.09.0678 Red. Min. Renato de  
Lacerda Paiva  
DEJT 29.11.2013/J-14.11.2013 Decisão por maioria 
 
AgREEDAgAIRR 138-56.2010.5.03.0147 Min. Delaíde Miranda  
Arantes  
DEJT 30.10.2013/J-17.10.2013 Decisão unânime 
 
EEDRR 25100-77.2009.5.09.0094 Min. Alberto Luiz  
Bresciani de Fontan Pereira  
DEJT 25.10.2013/J-16.05.2013 Decisão por maioria 
 
EEDRR 24300-76.2005.5.05.0134 Min. Maria Cristina  
Irigoyen Peduzzi  
DJ 25.04.2008/J-07.04.2008 Decisão por maioria 

 

Art. 3º Alterar a redação da Orientação Jurisprudencial 269 da Subseção I da 
Seção Especializada em Dissídios Individuais, nos seguintes termos:  

N° 269. JUSTIÇA GRATUITA. REQUERIMENTO DE ISENÇÃO DE 

DESPESAS PROCESSUAIS. MOMENTO OPORTUNO (inserido item II em 

decorrência do CPC de 2015)  
I – O benefício da justiça gratuita pode ser requerido em qualquer tempo ou 
grau de jurisdição, desde que, na fase recursal, seja o requerimento formulado 
no prazo alusivo ao recurso;  
II – Indeferido o requerimento de justiça gratuita formulado na fase recursal, 
cumpre ao relator fixar prazo para que o recorrente efetue o preparo (art. 99, § 
7º, do CPC de 2015). 
 

Precedentes  

Item I 
ERR 664289/2000 Min. Milton de Moura  
França 
DJ 14.06.2002 Decisão por maioria 



 
ROAR 678061/2000 Min. José Simpliciano  
Fontes de F. Fernandes  
DJ 05.04.2002 Decisão unânime 
 
AIRO 813821/2001 Juíza Conv. Anelia Li  
Chum  
DJ 05.04.2002 Decisão unânime 
 
EDAIRO 475856/1998 Min. Ronaldo Lopes Leal  
DJ 17.08.2001 Decisão unânime 
 
AIRO 643622/2000 Min. Ives Gandra da  
Silva Martins Filho  
DJ 25.08.2000 Decisão unânime 

 
RR 589286/1999, 3ª T Juíza Conv. Eneida  
Melo  
DJ 09.08.2002 Decisão unânime 
 
RR 457565/1998, 5ª T Min. Rider de Brito  
DJ 16.11.2001 Decisão por maioria 
 

Art. 4º Cancelar as Orientações Jurisprudenciais 287, 304 e 363 da Subseção I 
da Seção Especializada em Dissídios Individuais: 

N° 287. AUTENTICAÇÃO. DOCUMENTOS DISTINTOS. DESPACHO 

DENEGATÓRIO DO RECURSO DE REVISTA E CERTIDÃO DE 

PUBLICAÇÃO (cancelada em decorrência do CPC de 2015) Distintos os 
documentos contidos no verso e anverso, é necessária a autenticação de 
ambos os lados da cópia. 

N° 304. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. 

DECLARAÇÃO DE POBREZA. COMPROVAÇÃO (cancelada em 

decorrência da sua aglutinação ao item I da Súmula nº 463 do TST) 
Atendidos os requisitos da Lei nº 5.584/70 (art. 14, § 2º), para a concessão da 
assistência judiciária, basta a simples afirmação do declarante ou de seu 
advogado, na petição inicial, para se considerar configurada a sua situação 
econômica (art. 4º, § 1º, da Lei nº 7.510/86, que deu nova redação à Lei nº 
1.060/50). 

N° 363. DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS E FISCAIS. CONDENAÇÃO DO 

EMPREGADOR EM RAZÃO DO INADIMPLEMENTO DE VERBAS 

REMUNERATÓRIAS. RESPONSABILIDADE DO EMPREGADO PELO 

PAGAMENTO. ABRANGÊNCIA (cancelada em decorrência da aglutinação 

da sua parte final ao item II da Súmula nº 368 do TST) A responsabilidade 
pelo recolhimento das contribuições social e fiscal, resultante de condenação 
judicial referente a verbas remuneratórias, é do empregador e incide sobre o 
total da condenação. Contudo, a culpa do empregador pelo inadimplemento 
das verbas remuneratórias não exime a responsabilidade do empregado pelos 
pagamentos do imposto de renda devido e da contribuição previdenciária que 
recaia sobre sua quota-parte.  
Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 



 
Ministro IVES GANDRA DA SILVA MARTINS FILHO  

Presidente do Tribunal Superior do Trabalho 

A T O S 

ATO SEGJUD.GP Nº 294, DE 7 DE JUNHO DE 2017 (DOU de 08/06/2017). 
Altera o Ato SEGJUD.GP 286, de 19 de abril de 2013, que delega competência 
ao Secretário-Geral Judiciário para a prática de atos 

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, no uso das 
atribuições legais e regimentais,  
considerando a implantação, no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho, do 
Sistema Processo Judicial Eletrônico – PJe;  
considerando que, nos termos da Resolução Administrativa 1589, a partir da 
implantação do Sistema PJe, o recebimento de petição inicial ou de 
prosseguimento, relativa a processos que nele tramitam, somente pode ocorrer 
no meio eletrônico próprio do sistema, sendo vedada a utilização do e-Doc ou 
qualquer outro sistema de peticionamento eletrônico;  
considerando o disposto no art. 23 do Ato SEGJUD.GP 32, de 26 de janeiro de 
2017, o qual estabelece que, no caso de o Órgão Julgador ainda não estar 
integrado ao Sistema PJe, ou em qualquer outra hipótese que impossibilite a 
tramitação nesse sistema, o processo será convertido para o sistema legado do 
TST, 

RESOLVE  

Art. 1º O art. 1° do Ato SEGJUD.GP 286, de 19 de abril de 2013, que trata da 
delegação de competência ao Secretário-Geral Judiciário para a prática de 
atos, passa a vigorar acrescido dos incisos XVI, XVII e XVIII, com o seguinte 
teor:  
“XVI – determinar a conversão para o sistema legado do TST de processo em 
tramitação no Sistema PJe, nas hipóteses previstas no art. 23 do Ato 
SEGJUD.GP 32, de 26 de janeiro de 2017;  
XVII – arquivar petição inicial referente a processo de competência de Órgão 
Julgador integrado ao Sistema PJe, quando não encaminhada pelo meio 
eletrônico próprio desse sistema, ressalvada a hipótese prevista no parágrafo 
único do art. 4° do Ato SEGJUD.GP 32, de 26 de janeiro de 2017;  
XVIII – submeter ao Relator petição referente a processo em tramitação no 
Sistema PJe, quando não recebida pelo meio eletrônico próprio desse 
sistema.”  

Art. 2° Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.  

Ministro IVES GANDRA DA SILVA MARTINS FILHO  

Presidente do Tribunal Superior do Trabalho 

ATO Nº 295/SEGJUD.GP, DE 7 DE JUNHO DE 2017 (DEJT de 08/06/2017, 

08/06/2017). Aprova o Plano de Gestão de Processos Eletrônicos – PGPE/CPE 
e dá outras providências. 

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, no uso das 
atribuições legais e regimentais, considerando a Resolução Administrativa nº 
1693/2014, que estabeleceu o Plano Estratégico do Tribunal Superior do 
Trabalho para o período de 2015 a 2020, elaborado em conformidade com a 
Resolução Administrativa nº 198/2014 do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, 



que dispôs sobre o Planejamento e a Gestão Estratégica 2015 a 2020, bem 
assim com os Macrodesafios estabelecidos para o Poder Judiciário no sexênio, 
considerando a necessidade de desdobramento da Estratégia do Tribunal, bem 
como do acompanhamento de sua gestão pelo Sistema de Gestão Estratégica 
da Justiça do Trabalho – SIGEST, aprovado pelo Ato nº 786/2012, 
considerando a necessidade de definirMetodologia de Gestão para os 
processos de trabalho que envolvem a elaboração, a execução e o 
monitoramento da Estratégia,  

RESOLVE  

Art. 1º Aprovar por este Ato, na forma do anexo, o Plano de Gestão de 
Processos Eletrônicos – PGPE do Tribunal Superior do Trabalho e sua 
respectiva Metodologia de Gestão, que deverão ser executados pela 
Coordenadoria de Processos Eletrônicos - CPE com o patrocínio da Secretaria-
Geral Judiciária – SEGJUD.  

Art. 2º A elaboração do PGPE/CPE do Tribunal Superior do Trabalho 
observará as seguintes diretrizes:  

I – alinhamento com as Estratégias Nacional e Institucional;  

II – incentivo à gestão por resultados;  

III – fomento à inovação e à valorização do servidor;  

IV – construção de painel de contribuição de cada unidade da CPE;  

V – realização periódica de Reuniões de Análise da Estratégia do PGPE/CPE - 
RAE.  

§ 1º O painel de contribuição a que se refere o inciso IV consiste em 
ferramenta de apoio à gestão do PGPE/CPE, que identifica a colaboração de 
cada unidade da Coordenadoria CPEpara o alcance dos resultados do Plano.  

Art. 3º O PGPE/CPE tem vigência correspondente à do Plano Estratégico do 
Tribunal.  

Art. 4º No último ano de vigência de que trata o artigo anterior, a CPE 
elaborará proposta do novo Plano para o próximo período com a participação 
de servidores de suas seções.  

§ 1º A proposta será apresentada à Secretaria-Geral Judiciária - SEGJUD até o 
mês de outubro do último ano do plano vigente para deliberação.  

§ 2º Aprovada pela SEGJUD, a proposta será encaminhada à Presidência para 
deliberação, com o respectivo ato para publicação, até o final do exercício.  

Art. 5º Os objetivos, indicadores, metas, ações e painéis de contribuição serão 
permanentemente monitorados por meio de ferramenta tecnológica corporativa 
denominada Sistema de Gestão da Estratégica – SIGEST. Parágrafo único. 
Caberá aos alimentadores (até o dia 10 de cada mês subsequente à medição) 
e aos gestores (até o dia 15 de cada mês subsequente à medição) atualizar 
periodicamente as informações no SIGEST, observados os critérios e 
condições definidos na pela Assessoria de Gestão Estratégica - ASGE, 
unidade responsável pela administração da ferramenta no Tribunal.  

Art. 6º Sem prejuízo do disposto no artigo anterior, serão realizadas as 
seguintes reuniões de suporte ao acompanhamento do PGPE/CPE:  

I– 3ª semana de cada mês: reunião de equipe – indicadores, metas, ações e 
painéis de contribuição, para monitoramento dos seus respectivos andamentos;  

II – 4ª semana de cada mês: reunião da CPE com os respectivos responsáveis 
das seções subordinadas, para monitoramento dos indicadores, metas, ações 
e painéis de contribuição;  



III – 4ª semana de fevereiro, maio, agosto e novembro: reunião com a SEGJUD 
para apresentação dos resultados da Execução da Estratégia do PGPE/CPE;  

IV – fevereiro e agosto: reunião de comunicação do PGPE/CPE, com a 
participação de todos os colaboradores das seções da CPE, para divulgação 
dos resultados da execução do PGPE.  

§ 1º As reuniões previstas no caput serão conduzidas na observância deste 
Ato, cabendo a cada unidade (Seções e Coordenadoria) responsável elaborar 
sua ata (memória de reunião), para subsidiar o evento seguinte.  

Art. 7º Em decorrência das Reuniões de Acompanhamento, de Análise e de 
Comunicação da Estratégia, o Plano poderá sofrer revisão periódica, a fim de 
se atualizar e aperfeiçoar continuamente.  

§ 1º As propostas de revisão de indicadores, ações e metas de contribuição 
deverão ser aprovadas pela CPE.  

§ 2º As propostas de revisão de elementos do Mapa de Contribuição – missão, 
visão, valores, perspectivas, temas e objetivos de contribuição – deverão ser 
aprovadas pela SEGJUD.  

§ 3º Cabe à CPE atualizar o Manual do PGPE/CPE de acordo com as revisões 
aprovadas.  

Art. 8º Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.  

Ministro IVES GANDRA DA SILVA MARTINS FILHO  

Presidente do Tribunal Superior do Trabalho 
ATO SEGJUD.GP Nº 302, DE 9 DE JUNHO DE 2017 (DEJT de 12/06/2017). 
Altera a redação do art. 1º do Ato SEGJUD.GP nº 254/2017 e suspende a 
eficácia do art. 1º, I, do Ato SEGJUD.GP 139/2017, que dispõem sobre a 
implantação do Sistema Processo Judicial Eletrônico –PJe no âmbito do TST. 

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, no uso das 
atribuições legais e regimentais,  
considerando o disposto no Ato SEGJUD.GP n° 32, de 26 de janeiro de 2017, 
que determina o prosseguimento da implantação do Sistema Processo Judicial 
Eletrônico – PJe no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho;  
considerando a vedação de distribuição de processos no período referente às 
férias coletivas dos Ministros desta Corte, nos termos do art. 90 do RITST;  
considerando o art. 35, XXX, do RITST, que dispõe sobre a competência do 
Ministro Presidente para decidir, durante as férias e feriados, os pedidos de 
liminar em mandado de segurança e sobre outras medidas que reclamem 
urgência; 
considerando o Ato GDGSET.GP nº 267, de 29 de maio de 2017, que 
estabelece a substituição do Ministro Presidente pelo Ministro Corregedor-
Geral da Justiça do Trabalho, no período de 1º a 15 de julho de 2017, e pelo 
Exmo. Ministro Vice-Presidente, no período de 16 a 31 de julho de 2017; 
considerando que a implantação do Sistema Processo Judicial Eletrônico – PJe 
no âmbito da Vice-Presidência desta Corte e da Corregedoria-Geral da Justiça 
do Trabalho ocorrerá em etapa posterior, 

RESOLVE 

Art. 1º O art. 1º, caput, do Ato SEGJUD.GP nº 254, de 24 de maio de 2017, 
passa a ter a seguinte redação:  
“Art. 1ºTodos os processos de competência originária da Presidência do TST, 
ajuizados a partir de 29 de agosto de 2017, tramitarão por meio do Sistema 
Processo Judicial Eletrônico – PJe, em conformidade com as regras previstas 
no Ato SEGJUD.GP nº 32, de 26 de janeiro de 2017.”  



Art. 2º Fica suspensa, no período de 1º a 31 de julho de 2017, a eficácia do art. 
1º, I, do Ato SEGJUD.GP nº 139, de 24 de maio de 2017, que determina o 
ajuizamento, pelo Sistema Processo Judicial Eletrônico – PJe, das ações 
originárias de competência da Subseção II Especializada em Dissídios 
Individuais.  

Parágrafo único. Durante o período de suspensão o ajuizamento de ações 
originárias de competência da SBDI-2 será realizado pelos meios disponíveis 
para o sistema legado.  

Art. 3° A retomada do ajuizamento de ações pelo PJe na SBDI-2 ocorrerá no 
dia 1º de agosto de 2017.  

Art. 4° Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.  
Ministro IVES GANDRA DA SILVA MARTINS FILHO  

Presidente do Tribunal Superior do Trabalho 
 

ATO Nº 319/SEGJUD.GP, DE 27 DE JUNHO DE 2017 (DEJT de 27/06/2016). 
Altera dispositivos da Resolução Administrativa nº 1861, de 28 de novembro de 
2016, que regulamenta o Concurso Público Nacional Unificado para ingresso 
na carreira da Magistratura do Trabalho. 
 

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, no uso das 
atribuições legais e regimentais, ad referendum do Tribunal Pleno, 
 

RESOLVE 
 

Art. 1º A expressão “Diário Oficial da União”constante em dispositivos da 
Resolução Administrativa nº 1861/2016 será substituída, em todos eles, por 
“Imprensa Oficial”.  

Art. 2º O art. 3º, III, da Resolução Administrativa – TST n.º 1861/2016 é 
acrescido da alínea c e reordenado, nestes termos:  
“Art. 3º [...]  
III – terceira etapa – de caráter eliminatório, com as seguintes fases:  
a)inscrição definitiva; 
b) exame de sanidade física e mental;  
c) sindicância da vida pregressa e investigação social”.  

Art. 3º Os arts. 5º e 6º da Resolução Administrativa – TST n.º 1861/2016 
passam a vigorar com a seguinte redação:  
“Art. 5º A prova escrita discursiva da segunda etapa abrangerá as seguintes 
disciplinas: Direito Individual do Trabalho; Direito Coletivo do Trabalho; Direito 
Processual do Trabalho; Direito Constitucional; Direito Constitucional do 
Trabalho; Direito Processual Civil; Direito Administrativo; Direito Civil; 
Sociologia do Direito; Psicologia Judiciária; Ética e Estatuto Jurídico da 
Magistratura Nacional; Filosofia do Direito; Direitos Humanos; Direitos 
Humanos Sociais e Teoria Geral do Direito e Política”.  
“Art. 6º A prova oral da quarta etapa abrangerá as seguintes disciplinas: Direito 
Individual do Trabalho; Direito Coletivo do Trabalho; Direito Processual do 
Trabalho; Direito Constitucional; Direito Constitucional do Trabalho; Direito 
Processual Civil; Sociologia do Direito; Psicologia Judiciária; Ética e Estatuto 
Jurídico da Magistratura Nacional; Filosofia do Direito; Direitos Humanos; 
Direitos Humanos Sociais; Teoria Geral do Direito e Política”.  

Art. 4º O caput do art. 12 passa a vigorar com a seguinte redação:  



“Art. 12. Homologado o concurso público nacional unificado, o presidente do 
Tribunal Superior do Trabalho providenciará a publicação dos nomes dos 
candidatos aprovados, por ordem de classificação, na forma prevista no art. 15, 
§1º”.  

Art. 5º Altera a redação do inciso II do art. 14, nestes termos:  
“Art.14. [...]  
II - publicação integral no sítio eletrônico da ENAMAT e da instituição 
especializada, se houver.  

Art. 6º Altera a redação do § 1º do art. 15, nestes termos: “§1º Todas as 
comunicações individuais e coletivas aos candidatos inscritos no concurso 
serão consideradas efetuadas, para todos os efeitos, por sua publicação na 
imprensa oficial, no sítio eletrônico da ENAMAT e no sítio eletrônico da 
instituição especializada, se houver, sem prejuízo da veiculação em outros 
meios, a critério da Comissão Executiva Nacional de Concurso”.  

Art. 7º O art. 17 da Resolução Administrativa – TST n.º 1861/2016, acrescido 
de parágrafo único, passa a vigorar com seguinte redação:  
“Art. 17. Apurados os resultados, o presidente da Comissão Executiva Nacional 
de Concurso mandará publicar edital contendo a relação dos aprovados em 
cada uma das etapas, na forma na forma prevista no do art. 15, § 1º.  
Parágrafo único. A publicação dos resultados, em cada etapa do concurso, 
será feita em 3 (três) listas, contendo a primeira a pontuação de todos os 
candidatos, a segunda a pontuação dos deficientes e a terceira a pontuação 
dos candidatos autodeclarados negros”.  

Art. 8º Altera a redação dos §§ 5º e 6º do art. 33 e o §§ 3º e 4º do art. 39, 
nestes termos:  
“Art. 33. [..]  
§ 5º No mesmo ato, o interessado fornecerá 1 (uma) fotografia colorida 
recente, tamanho 3x4 centímetros, digitalizada.  
§ 6º Os períodos de atuação como juiz, membro do ministério público, 
advogado ou titular de função técnico-jurídica, pública ou privada, com 
indicação de local e época de exercício de cada um deles e das principais 
autoridades com as quais trabalhou ou esteve em contato, bem como os 
endereços atuais e o número dos respectivos telefones, serão fornecidos pelo 
interessado no momento da inscrição definitiva.  
Art. 39. [...]  
§ 3º As notas de corte previstas nos incisos do parágrafo anterior não se 
aplicarão aos candidatos que pretenderem concorrer às vagas de que tratam 
os arts. 79 e 87 da presente Resolução, que serão convocados para a segunda 
etapa em listas específicas até, respectivamente, os limites de 5% e 20% do 
quantitativo de habilitados, desde que tenham obtido as notas mínimas 
estabelecidas no § 2º deste artigo, exigidas para os demais candidatos.  
§ 4.º No caso de empate entre os candidatos que figurarem na última posição 
referida nos incisos I a IV do § 2º deste artigo, serão convocados para a 
segunda etapa todos aqueles que tenham obtido a mesma nota”.  

Art. 9º Altera a redação do § 1º do art. 38, nestes termos: “Art. 38. [...]  
§ 1º Os locais de realização das provas serão informados no Cartão de 
Identificação e na forma prevista no art. 15, § 1º”.  

Art. 10. Altera a redação do caput edo parágrafo único do art. 47, nestes 
termos:  



“Art. 47. O gabarito oficial da prova objetiva seletiva será disponibilizado, no 
máximo, 3 (três) dias após a realização da prova, na forma prevista no art. 15, 
§1º”. Parágrafo único. Nos 2 (dois) dias seguintes à publicação do resultado do 
gabarito da prova objetiva seletiva, o candidato terá vista da prova, 
independentemente de requerimento, e, no prazo de 2 (dois) dias, a contar do 
término da vista, poderá apresentar recurso dirigido à Comissão Examinadora, 
em meio eletrônico, conforme procedimento constante do edital.”.  

Art. 11. Altera a redação § 2º do art. 50, nestes termos: “Art. 50. [...]  
§ 2º Os locais de realização das provas serão informados no edital a ser 
publicado na forma prevista no art. 15, § 1º”.  

Art. 12. Altera a redação do caput e do parágrafo único do art. 55, nestes 
termos:  
“Art. 55. Apurado o resultado da prova escrita discursiva, o presidente da 
Comissão Executiva Nacional de Concurso mandará publicar edital contendo a 
relação dos aprovados, na forma prevista no art. 15, § 1º”.  
Parágrafo único. Nos 2 (dois) dias seguintes à publicação, o candidato terá 
vista da prova, independentemente de requerimento, e, em igual prazo, a 
contar do término da vista, poderá apresentar recurso por escrito dirigido à 
Comissão Examinadora.” 

Art. 13. Altera a redação do § 1.º do art. 56, nestes termos:  
“Art. 56. [...] § 1º O edital será publicado na forma prevista no art. 15, § 1º”.  

Art. 14. Altera a redação do caput e dos §§ 1º e 3º do art. 60, nestes termos:  
“Art. 60. Apurado o resultado da prova prática de sentença trabalhista, o 
presidente da Comissão Executiva Nacional de Concurso mandará publicar 
edital contendo a relação de aprovados.  
§ 1º Nos 2 (dois) dias seguintes à publicação, o candidato terá vista da prova, 
independentemente de requerimento, e, em igual prazo, a contar do término da 
vista, poderá apresentar recurso por escrito dirigido à Comissão Examinadora”.  
[...]  
§ 3º O edital será publicado na forma prevista no art. 15, § 1º”.  

Art. 15. O art. 61 passa a vigorar acrescido dos incisos XI e XII, a seguir:  
“Art. 61. [...]  
XI – O candidato indicará nome e endereço de 3 (três) autoridades ou 
professores universitários que possam, a critério da Comissão Executiva 
Nacional de Concurso, prestar sobre ele informações; 
XII – O candidato fornecerá, ainda, as informações solicitadas no art. 33, § 6º”.  

Art. 16. Altera a redação do art. 65, nestes termos:  
“Art. 65. O presidente da Comissão Executiva Nacional de Concurso fará 
publicar edital com a relação dos candidatos com inscrição definitiva já 
deferida, na forma prevista no art.15, §1º, ao tempo em que os convocará para 
realização do sorteio dos pontos para a prova oral, bem como para realização 
das arguições”.  

Art. 17. Altera a redação do § 1º do art. 67, nestes termos:  
“Art. 67. [...]  
§ 1º O programa específico será divulgado, em até 5 (cinco) dias antes da 
realização da prova oral, na forma prevista no art. 15, § 1º”.  

Art. 18. Corrige erro material e dá nova redação ao caput do art. 72, ao caput 
do art. 75 e ao caput do art. 84, nestes termos:  
“Art. 72. Após a publicação do resultado da prova oral, a Comissão Executiva 
Nacional de Concurso avaliará os títulos dos candidatos aprovados.”  



“Art. 75. Os títulos serão apreciados em conjunto, expedindo a Comissão 
Executiva Nacional de Concurso o gabarito de pontuação, de acordo com os 
parâmetros fixados nesta Resolução.”  
“Art. 84. A publicação do resultado final do concurso será feita na forma do art. 
17, parágrafo único”.  

Art. 19. Altera a redação do inciso XII do art. 73, nestes termos:  
“Art. 73. Constituem títulos:  
[...]  
XII – exercício, no mínimo durante 1 (um) ano, das atribuições de conciliador 
nos juizados especiais, núcleos ou centros de conciliação, ou na prestação de 
assistência jurídica voluntária: 0,5;”  

Art. 20. Altera a redação do § 1º do art. 79, nestes termos: 
“Art.79.[...]  
§ 1º Caso a aplicação do percentual estabelecido no caput resulte em número 
fracionado, este deverá ser elevado até o primeiro número inteiro subsequente.  

Art. 21. Este Ato entra em vigor na data de sua publicação. 

Ministro IVES GANDRA DA SILVA MARTINS FILHO  

Presidente do Tribunal Superior do Trabalho 

 

ATO SEGJUD.GP Nº 338, DE 29 DE JUNHO DE 2017 (DEJT de 30/06/2017). 
Dispõe sobre a implantação do Sistema Processo Judicial Eletrônico – PJe no 
âmbito do Órgão Especial, do TribunalPleno, da Seção Especializada em 
Dissídios Coletivos, da VicePresidência do Tribunal Superior do Trabalho e da 
CorregedoriaGeral da Justiça do Trabalho. 

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, no uso das 
atribuições legais e regimentais, considerando o disposto no Ato SEGJUD.GP 
n° 32, de 26 de janeiro de 2017, que dispõe sobre o prosseguimento da 
implantação do Sistema Processo Judicial Eletrônico – PJe no âmbito do 
Tribunal Superior do Trabalho;  

RESOLVE  

Art. 1º O Sistema Processo Judicial Eletrônico - PJeserá implantado, a partir 
de 29 de agosto de 2017, no Órgão Especial, na Seção Especializada em 
Dissídios Coletivos, no Tribunal Pleno, na Vice-Presidência do TST e na 
Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho, em conformidade com as regras 
previstas no Ato SEGJUD.GP nº 32, de 26 de janeiro de 2017, observando-se 
o seguinte: 

I - todos os processos de competência originária do Órgão Especial, da Seção 
Especializada em Dissídios Coletivos e da CorregedoriaGeral da Justiça do 
Trabalho, ajuizados a partir de 29 de agosto de 2017, tramitarão por meio do 
Sistema Processo Judicial Eletrônico – PJe;  

II – os recursos de competência do Órgão Especial e da Seção Especializada 
em Dissídios Coletivos recebidos dos Tribunais Regionais do Trabalho, os 
recursos de competência da VicePresidência, bem como os incidentes 
atribuídos ao Tribunal Pleno, serão processados no Sistema PJe de forma 
gradual, em quantitativo a ser estabelecido pela Presidência do TST.  

Parágrafo único. São processos de competência originária:  
I - do Órgão Especial:  
a) Ação Rescisória;  
b) Mandado de Segurança;  
c) Mandado de Segurança Coletivo;  



c) Processo Administrativo;  
d) Processo Administrativo Disciplinar em face de Magistrado;  
e) Processo Administrativo Disciplinar em face de Servidor;  
f) Reclamação Disciplinar; e  
g) Reclamação;  
II - da Seção Especializada em Dissídios Coletivos:  
a) Ação Rescisória;  
b) Mandado de Segurança;  
c) Mandado de Segurança Coletivo;  
d) Dissídio Coletivo;  
e) Dissídio Coletivo de Greve;  
f) Ação Anulatória de Cláusulas Convencionais; e  
g) Reclamação.  
III - da Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho:  
a) Correição Parcial;  
b) Pedido de Providências; e  
c) Reclamação.  

Art. 2° Em caso de impossibilidade de tramitação no Sistema PJe, os autos 
serão convertidos para o sistema legado do TST, preservando-se o histórico 
das tramitações, observadas, a partir da conversão, as regras previstas no Ato 
SEJUD.GP n° 342, de 27 de julho de 2010, inclusive quanto ao peticionamento. 

Art. 3 ° Tramitarão no sistema legado do TST: 
I – os recursos recebidos dos Tribunais Regionais do Trabalho que não forem 
processados no Sistema PJe nos termos do inciso II do art. 1º;  
II – os processos de que trata o art. 2º;  
III – os processos em curso na data prevista no caput do art. 1°.  

Art. 4° Em nenhuma hipótese haverá conversão de processos em tramitação 
no sistema legado para o Sistema PJe.  

Art. 5° Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.  

Ministro IVES GANDRA DA SILVA MARTINS FILHO  

Presidente do Tribunal Superior do Trabalho 

PROVIMENTOS 

PROVIMENTO Nº 254, DE 12 DE JUNHO DE 2017 (DEJT de 13/06/2017). 
Altera a redação do artigo 3º do Provimento nº 250/2016 da Corregedoria 
Regional. 
A CORREGEDORA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª 
REGIÃO, no uso de suas atribuições legais e regimentais,  
CONSIDERANDO ter sido aprovada na sessão do Órgão Especial do dia 09 de 
junho de 2017, proposta da Corregedoria Regional que redefiniu as 
circunscrições em que dividida a jurisdição territorial da Justiça do Trabalho da 
4ª Região, para fins de lotação dos Juízes do Trabalho Substitutos;  
CONSIDERANDO que na referida proposta foi aprovada a lotação de dois 
Juízes do Trabalho Substitutos na 30ª Vara do Trabalho de Porto Alegre, sendo 
necessário, portanto, a criação de uma terceira categoria para a distribuição 
dos processos, com a identificação “J3”,  

RESOLVE:  
 



Art. 1º O Artigo 3º do Provimento nº 250/2016 da Corregedoria Regional passa 
a vigorar com a seguinte redação:  
“Art. 3º A jurisdição territorial do primeiro grau será dividida em circunscrições, 
com as seguintes modalidades de lotações:  
I – Lotação singular;  
II – Lotação plena;  
III – Lotação plúrima;  
IV – Lotação de Juízes Substitutos na Corregedoria Regional.  
§ 1º A Lotação singular consiste na atuação exclusiva do Juiz Titular da Vara 
do Trabalho ou do Juiz Substituto no exercício da titularidade.  
§ 2º A Lotação plena consiste na atuação em cada Vara do Trabalho de um 
Juiz Titular e de um Juiz Substituto lotado, respectivamente “J1” e “J2”, exceto 
na 30ª Vara do Trabalho de Porto Alegre, onde haverá atuação do Juiz Titular e 
de dois Juízes Substitutos lotados, respectivamente “J1”, “J2” e “J3”.  
§ 3º A Lotação plúrima consiste na atuação dos Juízes Titulares das Varas do 
Trabalho e de um Juiz Substituto lotado, de forma compartilhada, 
respectivamente “J1” e “J2”.  
§ 4º Nos Foros Trabalhistas em que houver Posto Avançado, poderá haver a 
lotação de mais um Juiz Substituto para seu atendimento . 
§ 5º A lotação de Juízes Substitutos na Corregedoria Regional será em número 
variável, em função do número de cargos vagos, os quais atuarão conforme as 
necessidades da Corregedoria Regional.  
Art. 2º Este ato entra em vigor na data de sua publicação.  

MARIA DA GRAÇA RIBEIRO CENTENO  
Corregedora do TRT da 4ª Região/RS 

 
 

PROVIMENTO (DEJT de 23/06/2017). CONSOLIDAÇÃO DOS 
PROVIMENTOS DA CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO 
- REPUBLICAÇÃO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO 
CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO CONSOLIDAÇÃO 
DOS PROVIMENTOS DA CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA DO 
TRABALHO (*) 
 
O Ministro Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, no uso das atribuições 
que lhe confere o artigo 6º, inciso V, do Regimento Interno da Corregedoria-
Geral da Justiça do Trabalho, 
Considerando que a Consolidação dos Provimentos da Corregedoria-Geral da 
Justiça do Trabalho destina-se ao disciplinamento de normas procedimentais 
aplicáveis no âmbito das Varas do Trabalho e dos Tribunais Regionais do 
Trabalho; 
Considerando ser imperativa a compatibilização da atual Consolidação com a 
dinâmica legislativa e a própria mudança de práticas procedimentais; 
Considerando a necessidade de inserção e sistematização de atos esparsos 
editados, bem como a atualização da Consolidação dos Provimentos da 
Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho; 
RESOLVE: 
 
Atualizar e sistematizar a Consolidação dos Provimentos da Corregedoria-
Geral da Justiça do Trabalho, que passará a vigorar com a seguinte redação: 



 
(*) Republicada em cumprimento ao disposto no art. 5°do Ato nº 6/GCGJT, de 
31 de maio de 2017. 
CONSOLIDAÇÃO DOS PROVIMENTOS DA CORREGEDORIA-GERAL DA 
JUSTIÇA DO TRABALHO 
 

TÍTULO I  
DISPOSIÇÃO INICIAL 

 
Art. 1º. A Consolidação dos Provimentos da Corregedoria-Geral da Justiça do 
Trabalho tem por finalidade o disciplinamento sistematizado de regras 
procedimentais a serem observadas no âmbito da Justiça do Trabalho de 1º e 
2º graus de jurisdição. 
 

TÍTULO II  
 

DISPOSIÇÕES GERAIS  
 

CAPÍTULO I 
 
 

MAGISTRADO  
 

Seção I  
 

Vitaliciamento 
 

Art. 2º. Os Tribunais Regionais do Trabalho regulamentarão o procedimento de 
vitaliciamento dos juízes do trabalho substitutos, devendo, para tanto, constituir 
Comissão de Vitaliciamento para os juízes substitutos vitaliciandos. 
 
§ 1º A Comissão de Vitaliciamento será composta por, no mínimo, três 
desembargadores do trabalho, eleitos pelo Pleno ou Órgão Especial do 
respectivo Tribunal, um dos quais integrante da direção ou do Conselho da 
Escola Judicial.  
§ 2º O mandato dos membros da Comissão de Vitaliciamento coincidirá com o 
mandato dos desembargadores integrantes da administração do Tribunal 
Regional do Trabalho. 
 
Art. 3º. O procedimento de vitaliciamento, sob a condução e responsabilidade 
do desembargador corregedor regional, será iniciado a partir do exercício na 
magistratura.  
Parágrafo único. A corregedoria regional, para esse fim, formará autos de 
procedimento administrativo individualizado referente a cada juiz. 
 
Art. 4º. Constituem requisitos para o vitaliciamento:  
I – a frequência e o aproveitamento no Curso de Formação Inicial, Módulo 
Nacional, ministrado pela Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de 
Magistrados do Trabalho — ENAMAT;  



II – a frequência e o aproveitamento no Curso de Formação Inicial, Módulo 
Regional, ministrado por Escola Judicial; III – a permanência, no mínimo, de 
sessenta dias à disposição da Escola Judicial, com aulas teórico-práticas 
intercaladas e integradas com prática jurisdicional;  
IV – a submissão à carga semestral e anual de horas-aula de atividades de 
formação inicial nacionalmente definida pela ENAMAT, conjugadas com aulas 
teóricas e práticas, sob a supervisão da Escola Judicial. 
 
Art. 5º. Compete ao desembargador corregedor regional avaliar 
permanentemente o juiz vitaliciando com relação ao desempenho, à idoneidade 
moral e à adaptação para o exercício do cargo.  
Parágrafo único. A avaliação de desempenho será realizada mediante a 
análise dos dados colhidos pela secretaria da corregedoria regional, cabendo 
ao desembargador corregedor regional determinar as providências necessárias 
junto aos diversos setores do tribunal para instrução do expediente. 
 
Art. 6º. O desembargador do trabalho corregedor regional e o diretor da Escola 
Judicial avaliarão o desempenho do juiz vitaliciando, com fundamento em 
critérios objetivos de caráter qualitativo e quantitativo do trabalho desenvolvido.  
§ 1º O diretor da Escola Judicial avaliará: 
I – o cumprimento dos requisitos constantes do art. 4º deste Ato Conjunto;  
II – a frequência e/ou o aproveitamento nos demais cursos de que participou o 
magistrado para aperfeiçoamento profissional;  
III – a estrutura lógico-jurídica dos pronunciamentos decisórios emitidos.  
§ 2º O desembargador corregedor regional avaliará, como critério qualitativo:  
I – a presteza e a segurança no exercício da função jurisdicional;  
II – a solução de correições parciais e pedidos de providências contra o 
magistrado;  
III – os elogios recebidos e as penalidades sofridas. 
 
§ 3º (Revogado pelo Ato n. 1/GCGJT, de 10 de fevereiro de 2017) 
 
§ 4º O desembargador corregedor regional avaliará, como critério quantitativo, 
com base nos dados estatísticos referentes à produtividade:  
I – o número de audiências presididas pelo juiz em cada mês, bem como o 
daquelas a que não compareceu sem causa justificada;  
II – o prazo médio para julgamento de processos depois de encerrada a 
audiência de instrução;  
III – o número de sentenças proferidas em cada mês;  
IV – o número de decisões em liquidação de sentença que não sejam 
meramente homologatórias de cálculo e o número de decisões proferidas em 
embargos à execução, embargos à arrematação, embargos de terceiro e 
embargos à adjudicação; V – o uso efetivo e constante dos Sistemas BACEN 
JUD, INFOJUD e RENAJUD e de outras ferramentas tecnológicas que vierem 
a ser disponibilizadas pelo tribunal. 
 
§ 5º Os prazos para a prática de atos decisórios estarão suspensos nos 
períodos em que os magistrados estiverem em atividades presenciais de 
Formação Inicial, Continuada ou de Formadores a cargo da ENAMAT ou das 
Escolas Judiciais. 



 
Art. 7º. No momento em que o juiz do trabalho substituto completar um ano e 
seis meses de exercício da magistratura, incumbe ao desembargador 
corregedor regional e ao desembargador diretor da Escola Judicial do Tribunal 
Regional do Trabalho emitir pareceres, no prazo comum de sessenta dias, 
sobre o vitaliciamento, submetendo-os prontamente à apreciação do Pleno ou 
do Órgão Especial do tribunal.  
Parágrafo único. Faculta-se ao desembargador corregedor regional e ao 
desembargador diretor da Escola Judicial a emissão conjunta do parecer a que 
se refere o caput deste parágrafo. 
 
Art. 8º. O tribunal, antes de o juiz do trabalho substituto completar dois anos de 
exercício, deliberará sobre o vitaliciamento. 
 
Art. 9º. A Comissão de Vitaliciamento poderá solicitar:  
I – por iniciativa própria ou a requerimento de qualquer dos desembargadores 
do Tribunal Regional do Trabalho, informações sobre juiz vitaliciando à Ordem 
dos Advogados do Brasil, ao Ministério Público e a outros órgãos ou entidades 
correlatas;  
II - à Escola Judicial a formação de quadro de juízes orientadores, composto 
por magistrados ativos que contem com tempo de judicatura na Região não 
inferior a cinco anos e que demonstrem aptidão para a formação e o 
acompanhamento dos juízes vitaliciandos.  
§ 1º Está impedido de atuar como juiz orientador o magistrado que for cônjuge, 
companheiro, parente consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o 
3.º grau, amigo íntimo ou inimigo do juiz vitaliciando.  
§ 2º Ao juiz orientador, sem prejuízo de outras atribuições que lhe forem 
delegadas, compete:  
I – acompanhar e orientar o juiz vitaliciando;  
II – propor à Escola Judicial a realização de atividades formativas para 
aprimoramento do juiz em processo de vitaliciamento, se identificadas 
eventuais dificuldades no exercício da judicatura 
 
Art. 10. O juiz do trabalho substituto deverá encaminhar à Comissão de 
Vitaliciamento, trimestralmente, relatório circunstanciado em que descreva o 
método de trabalho funcional adotado e a unidade judiciária de sua atuação. 
 
Art. 11. A secretaria da corregedoria regional prestará apoio administrativo à 
Comissão de Vitaliciamento, mantendo, para isso, assentamentos individuais 
em que serão reunidas as informações relativas aos juízes vitaliciandos.  
 
Art. 12. O afastamento do juiz vitaliciando do efetivo exercício de suas 
atividades funcionais por mais de noventa dias implicará a prorrogação, por 
igual período, do processo de vitaliciamento.  
 
Art. 13. Aos juízes em vitaliciamento será assegurada vista dos relatórios 
elaborados pela Comissão de Vitaliciamento e das demais informações 
constantes de seu processo de vitaliciedade, sendolhes garantido o prazo de 
dez dias para manifestação.  
 



Art. 14. Caso o Tribunal Regional do Trabalho não promova a instauração do 
processo de vitaliciamento antes de encerrado o período de avaliação, o juiz 
vitaliciando será considerado vitalício, sem prejuízo da abertura e 
prosseguimento de eventual processo administrativo disciplinar, para apuração 
de fatos relevantes e graves que lhe hajam sido imputados, preservando-se o 
direito ao contraditório e à ampla defesa.  
 
Art. 15. Devidamente instruído o processo de vitaliciamento, será ele incluído, 
para deliberação, na data da primeira sessão subsequente do Pleno ou do 
Órgão Especial do Tribunal Regional do Trabalho.  
 
Art. 16. A declaração de vitaliciamento do magistrado pelo Pleno ou Órgão 
Especial do Tribunal Regional do Trabalho possui efeitos imediatos, 
concomitantes à implementação dos dois anos de exercício no cargo, afastada 
qualquer graduação entre os juízes que adquirirem essa prerrogativa. 
 
 

Seção II  
Local de Residência do Juiz 

 
 
Art. 17. O juiz titular residirá na sede em que se encontra instalada a vara do 
trabalho, salvo autorização do Tribunal.  
 
Art. 18. Os tribunais regionais do trabalho, em casos excepcionais, poderão 
conceder aos magistrados autorização para fixar residência fora da sede da 
vara do trabalho, desde que não haja prejuízo à efetiva prestação jurisdicional.  
Parágrafo único. As autorizações serão concedidas caso a caso. 
 
Art. 19. Os tribunais regionais do trabalho disciplinarão os critérios objetivos de 
autorização, em caráter excepcional, para que o juiz titular resida fora da sede 
da respectiva vara (Resolução 37/2007 do CNJ), contemplando os seguintes 
requisitos mínimos:  
I - cumprimento dos prazos legais;  
II - assiduidade do magistrado, compatível com o movimento processual da 
vara do trabalho, estando à disposição das partes e advogados ou realizando 
audiências por, pelo menos, três dias úteis na semana, determinando, ainda, 
sejam afixadas nas Secretarias dos órgãos judicantes as datas em que os 
magistrados prestarão atendimento nas varas, bem assim aquelas em que se 
encontrarão fora da sede do juízo, mas no exercício de suas respectivas 
funções. 
 

Seção III  
Impedimentos e Suspeições 

 
Art. 20. Se o juiz de 1º grau não reconhecer o impedimento ou a suspeição 
alegada, será aplicado o procedimento previsto no art. 146 do Código de 
Processo Civil, exceto, quanto a este último, na parte relativa à condenação às 
custas ao magistrado.  



Parágrafo único. Acolhido o impedimento ou a suspeição do juiz, será 
designado outro magistrado para dar prosseguimento ao processo, incluindo-o 
em pauta de julgamento, se for o caso, no prazo máximo de 10 (dez) dias.  
 
Art. 21. Na hipótese de impedimento ou suspeição de desembargador do 
trabalho, contemporânea ao julgamento do processo, este será mantido em 
pauta com a convocação de outro desembargador para compor o quorum do 
julgamento. 
 

Seção IV  
Dever de Comunicação à OAB de Incompatibilidade ou Impedimento ao 

Exercício da Advocacia 
 

Art. 22. O magistrado que tiver conhecimento de incompatibilidade ou 
impedimento para o exercício da advocacia, nos termos dos arts. 27 a 30 da 
Lei 8.906/1994, comunicará à Ordem dos Advogados do Brasil — OAB.  
Parágrafo único. A comunicação será limitada à descrição dos fatos 
ensejadores da incompatibilidade ou do impedimento, sendo vedado ao 
magistrado externar sobre eles juízo de valor. 
 

CAPÍTULO II  
CORREGEDOR REGIONAL  

 
Seção I  

Deveres e Vedações 
 

Art. 23. É dever do desembargador corregedor regional:  
I - realizar correição ordinária anual presencial nas varas do trabalho e demais 
unidades judiciárias da região, sem prejuízo de correição extraordinária;  
II - apurar e controlar a regularidade na utilização do Sistema BACEN JUD 
pelos juízes titulares de vara do trabalho e substitutos, em especial nas 
correições ordinárias, verificando se há casos em que, injustificadamente, o 
magistrado não emitiu ordem eletrônica de transferência de valores bloqueados 
ou de desbloqueio em tempo razoável, cumprindo-lhe adotar, se for o caso, as 
providências administrativas para orientação dos juízes e coibição de 
irregularidades detectadas;  
III - promover a apuração de responsabilidade funcional de juízes de vara do 
trabalho da região, titulares e substitutos, em caso de infração disciplinar, 
observadas as disposições normativas a respeito;  
IV – velar pela observância dos prazos para prolação de sentença.  
Parágrafo único. Somente deverá ser deflagrada a abertura de procedimento 
administrativo para verificação de descumprimento do prazo de lei para a 
prolação de sentenças ou decisões interlocutórias pelos juízes de 1º grau 
quando excedido em mais de 60 (sessenta) dias o lapso temporal a que se 
referem os incs. II e III do art. 226 do Código de Processo Civil. (Incluído pelo 
Ato n. 1/GCGJT, de 10 de fevereiro de 2017) 
 
Art. 24. É lícito aos presidentes, vice-presidentes e corregedores dos tribunais 
regionais do trabalho procederem à convocação de juízes de 1º grau em auxílio 



às atribuições inerentes à Presidência, à Vice-Presidência e à Corregedoria 
Regional (Resolução 72/2009 do CNJ).  
Parágrafo único. É dado, também, ao presidente do tribunal convocar um juiz 
auxiliar para atuação exclusiva na gestão e supervisão dos procedimentos 
relacionados aos precatórios e requisições de pequeno valor (Resolução 
72/2009 do CNJ). 
 
 
Art. 25. É vedado ao desembargador corregedor regional:  
I - convocar juiz titular de vara do trabalho ou juiz do trabalho substituto para 
auxiliar nas correições; 
II - permitir que magistrado de 1º grau, estranho à vara do trabalho sob 
correição, acompanhe a atividade correicional ou manipule processos em 
trâmite na vara corrigenda;  
III - delegar atribuições instrutórias a juiz auxiliar da Corregedoria, em 
procedimento, de qualquer natureza, instaurado contra magistrado de 1º grau. 
 

Seção II  
Correições Ordinárias nas Varas do Trabalho 

 
Art. 26. Por ocasião da correição ordinária anual em cada vara do trabalho, são 
aspectos de exame e registro obrigatório em ata:  
I - a averiguação da existência de pronunciamento explícito sobre a 
admissibilidade dos recursos ordinários e agravos de petição interpostos, não 
se reputando atendida a exigência em caso de despacho nos quais haja 
referência às locuções "Processe-se o recurso, na forma da lei" ou "Admito o 
recurso, na forma da lei";  
II - a assiduidade na vara do trabalho do juiz titular ou substituto;  
III - a quantidade de dias da semana em que se realizam audiências;  
IV - os principais prazos da vara do trabalho (inicial, instrução e julgamento) e o 
número de processos aguardando sentença na fase de conhecimento e 
incidentais à fase de execução;  
V - a análise de processos, por amostragem, na fase de execução, em especial 
para averiguar-se:  
a) o exaurimento das iniciativas do juiz objetivando tornar exitosa a execução 
mediante a utilização do BACEN JUD, INFOJUD, RENAJUD, SIMBA - Sistema 
de Investigação de Movimentações Bancárias e a aplicação subsidiária dos 
arts. 772 a 777 do CPC;  
b) o registro, no sistema informatizado, de todos os atos processuais relevantes 
praticados, mormente liquidação de sentença, quitação, oposição de embargos 
e data de conclusão ao juiz para sentença em processos incidentais; c) a 
fiscalização do uso regular dos sistemas BACEN JUD e INFOJUD;  
d) se o juiz, imediatamente após a liquidação da sentença, em que se apure 
crédito de valor inequivocamente superior ao do depósito recursal, haja 
ordenado a pronta liberação deste em favor do credor, de ofício ou a seu 
requerimento; e) se há inclusão em pauta de processos na fase de execução;  
f) se há registro fidedigno, no sistema informatizado, dos atos processuais 
praticados;  
g) se foi determinada pelo juiz a citação do sócio em caso de desconsideração 
da personalidade jurídica da empresa executada, por meio de decisão 



fundamentada, para que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, indique bens 
da sociedade (art. 795 do CPC) ou, não os havendo, garanta a execução, sob 
pena de penhora, com o fim de habilitá-lo à via dos embargos à execução para 
imprimir, inclusive, discussão sobre a existência da sua responsabilidade 
executiva secundária. 
 

CAPÍTULO III  
MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO 

 
Art. 27. Os membros do Ministério Público do Trabalho serão cientificados 
pessoalmente das decisões proferidas pela Justiça do Trabalho nas causas em 
que o órgão haja atuado como parte ou como fiscal da lei.  
Parágrafo único. As intimações serão pessoais, mediante o envio dos autos às 
respectivas sedes das procuradorias regionais do trabalho, ou da forma como 
for ajustado entre o Presidente do Tribunal e o Procurador-Chefe Regional. 
 
Art. 28. Às Procuradorias Regionais do Trabalho serão enviados processos 
para parecer nas seguintes hipóteses:  
I - obrigatoriamente, quando for parte pessoa jurídica de direito público, Estado 
estrangeiro ou organismo internacional;  
II - facultativamente, e de forma seletiva, por iniciativa do relator, quando a 
matéria, por sua relevância, recomendar a prévia manifestação do Ministério 
Público;  
III - por iniciativa do Ministério Público do Trabalho, quando este reputar 
presente interesse público que justifique a sua intervenção;  
IV - por determinação legal, os mandados de segurança, de competência 
originária ou em grau recursal, as ações civis coletivas, os dissídios coletivos, 
caso não haja sido emitido parecer na instrução, e os processos em que forem 
parte indígena ou respectivas comunidades e organizações. Parágrafo único. 
Os processos nos quais figure como parte pessoa jurídica de direito público, 
Estado estrangeiro ou organismo internacional serão encaminhados às 
Procuradorias Regionais do Trabalho imediatamente após os registros de 
autuação, salvo se houver necessidade de pronta manifestação do 
desembargador do trabalho relator. 
 
Art. 29. É permitida a presença dos membros do Ministério Público do Trabalho 
em sessão convertida em conselho pelos Tribunais Regionais do Trabalho. 
 
Art. 30. Será assegurado aos membros do Ministério Público do Trabalho 
assento à direita da presidência no julgamento de qualquer processo, judicial 
ou administrativo, em curso perante Tribunais Regionais do Trabalho.  
Parágrafo único. Igual prerrogativa será assegurada nas audiências das varas 
do trabalho a que comparecer o membro do Ministério Público do Trabalho, na 
condição de parte ou na de fiscal da lei, desde que haja disponibilidade de 
espaço ou possibilidade de adaptação das unidades judiciárias (Resolução 
7/2005 do CSJT) 
 

CAPÍTULO IV  
NORMAS PROCEDIMENTAIS DO PROCESSO  

 



Seção I  
Autuação 

 
Art. 31. Constarão dos registros de autuação dos processos judiciais da Justiça 
do Trabalho de 1º e 2º graus os seguintes dados, exceto se a informação não 
estiver disponível nos autos ou nos sistemas informatizados do tribunal:  
I - Cadastro geral do processo:  
a) classe do processo;  
b) número do processo, na forma instituída pelas disposições normativas 
vigentes;  
c) data de autuação;  
d) número do processo de referência, se houver;  
e) assuntos;  
f) valor da causa;  
g) tribunal regional do trabalho de origem;  
h) vara do trabalho de origem;  
i) comarca de origem; j) quantidade de volumes, se for o caso;  
l) quantidade de apensos, se for o caso;  
m) quantidade de volume de documentos, se for o caso;  
n) data de ajuizamento da ação;  
o) data de envio do processo;  
p) segredo de justiça, menor, falência, idoso, portador de doença grave, 
deficiente físico, procedimento sumaríssimo, Resolução Administrativa 
874/2002 do TST e acidente de trabalho.  
II - Registro das partes:  
a) nome completo e endereço;  
b) RG (e órgão expedidor); 
c) CNPJ ou CPF;  
d) CEI (número da matrícula do empregador pessoa física perante o INSS);  
e) NIT (número de inscrição do trabalhador perante o INSS); f) PIS ou PASEP;  
g) CTPS; h) pessoa física ou pessoa jurídica;  
i) empregado ou empregador;  
j) ente público (União/estado-membro/Distrito Federal/município);  
l) código do ramo de atividade do empregador;  
m) situação das partes no processo (ativa/não ativa).  
III - Registro de advogados e estagiários:  
a) nome completo;  
b) endereço;  
c) número de registro na OAB, letra, unidade da federação; d) situação no 
processo (ativo/não ativo, registro suspenso, data de início da suspensão, data 
do término da suspensão, registro cassado).  
IV — Cadastro relativo às partes e advogados: a) endereço; b) complemento 
(sala, bloco, apartamento etc.);  
c) bairro;  
d) cidade;  
e) unidade da federação;  
f) CEP; g) telefone;  
h) fac-símile;  
i) correio eletrônico.  



Parágrafo único. Os códigos das atividades econômicas constam do Anexo I e 
os dados contidos nos incs. I, II, III e IV do caput deste artigo bem como o 
tamanho dos campos correspondentes constam do Anexo II, ambos desta 
Consolidação. 
 
Art. 32. Os tribunais regionais do trabalho e as varas do trabalho manterão em 
suas bases de dados o histórico relativo aos registros das partes e advogados, 
sendo obrigatório o envio dessas informações ao órgão de destino do 
processo.  
Parágrafo único. A transferência de dados entre os órgãos da Justiça do 
Trabalho ocorrerá em meio digital, obedecendo aos critérios definidos pela 
Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho. 
 

Subseção I  
Numeração Única 

 
Art. 33. Os processos judiciais receberão numeração única, na forma das 
disposições normativas vigentes, vedando-se o registro e a publicidade de 
número diverso 
 

Subseção II  
Tabelas Processuais Unificadas 

 
Art. 34. O registro de classes, movimentos e assuntos observará as tabelas 
processuais unificadas aprovadas pelo CNJ e pela Corregedoria-Geral da 
Justiça do Trabalho. Parágrafo único. As tabelas unificadas serão 
disponibilizadas aos tribunais regionais do trabalho e às varas do trabalho, pela 
Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho, na página do Tribunal Superior do 
Trabalho na Internet. 
 
Art. 35. É vedada a utilização de classes processuais não aprovadas pelo CNJ.  
 
Art. 36. Na ausência de classe processual específica na respectiva tabela 
unificada, o processo será classificado pelo gênero da ação, quando possível, 
caso em que cópia da petição inicial será imediatamente remetida ao Grupo 
Gestor Regional das Tabelas Processuais Unificadas, para exame da 
necessidade de se criar nova classe processual.  
Parágrafo único. O Grupo Gestor Regional, na hipótese de emitir parecer 
favorável, encaminhará ao Grupo Gestor Nacional a proposta de criação da 
nova classe processual. 
 
Art. 37. Os tribunais regionais do trabalho, por intermédio dos respectivos 
Grupos Gestores Regionais, poderão propor ao Grupo Gestor Nacional o 
aperfeiçoamento das Tabelas Processuais Unificadas.  
§ 1º A proposta de aperfeiçoamento a ser enviada ao Grupo Gestor Nacional 
deverá ser acompanhada de parecer favorável do Grupo Gestor Regional, 
fundamentando a necessidade da inclusão, exclusão ou alteração de itens das 
tabelas.  



§ 2º A proposta de alteração da tabela de classes processuais, aprovada pelo 
Grupo Gestor Nacional da Justiça do Trabalho, será encaminhada ao Comitê 
Gestor Nacional do CNJ.  
 

Subseção III  
 Registro do Nome das Partes e Advogados  
 
Art. 38. No registro do nome de partes e advogados, serão observados os 
seguintes padrões:  
I - o cadastramento de partes no processo deverá ser realizado, 
prioritariamente, pelo nome ou razão social constante do cadastro de pessoas 
físicas ou jurídicas perante a Secretaria da Receita Federal do Brasil, mediante 
alimentação automática, observados os convênios e condições tecnológicas 
disponíveis, vedado o uso dos tipos itálico e negrito;  
II - as abreviaturas de palavras são vedadas, salvo se impossível identificar sua 
escrita completa ou fizerem parte do nome fantasia ou da razão social do 
empregador; III - as seguintes siglas serão adotadas como padrão: S.A., Ltda., 
S/C, Cia. e ME;  
IV - as siglas que não fazem parte da razão social serão grafadas após o nome 
da empresa, em letras maiúsculas e precedidas de hífen;  
V - os registros complementares ao nome da parte serão grafados da seguinte 
forma, exemplificativamente: José da Silva (Espólio de), União (Extinto 
INAMPS), Banco do Estado do Rio de Janeiro S.A. — BANERJ (em Liquidação 
Extrajudicial), José da Silva e Outro;  
VI - na grafia do nome de autoridades, não se utilizará pronome de tratamento.  
 
Art. 39. O nome do sócio constará da autuação do processo sempre que 
incluído pelo juiz no polo passivo da execução. 
 

Subseção IV  
Identificação das Partes 

 
Art. 40. O juiz zelará pela precisa identificação das partes no processo, a fim de 
propiciar o cumprimento das obrigações fiscais e previdenciárias, o 
levantamento dos depósitos de FGTS, o bloqueio eletrônico de numerário em 
instituições financeiras e o preenchimento da guia de depósito judicial 
trabalhista.  
 
Art. 41. Salvo impossibilidade que comprometa o acesso à justiça, o juiz do 
trabalho determinará às partes a apresentação das seguintes informações:  
a) no caso de pessoa física, o número da CTPS, RG e órgão  expedidor, CPF e 
PIS/PASEP ou NIT (Número de Inscrição do Trabalhador);  
b) no caso de pessoa jurídica, o número do CNPJ e do CEI (Cadastro 
Específico do INSS), bem como cópia do contrato social ou da última alteração 
feita no contrato original, constando o número do CPF do(s) proprietário(s) e 
do(s) sócio(s) da empresa demandada.  
Parágrafo único. Não sendo possível obter das partes o número do PIS/PASEP 
ou do NIT, no caso de trabalhador, e o número da matrícula no Cadastro 
Específico do INSS — CEI, relativamente ao empregador pessoa física, o juiz 



determinará à parte que forneça o número da CTPS, a data de seu nascimento 
e o nome da genitora.  
 
Art. 42. À parte será assegurado prazo para apresentar as informações, sem 
prejuízo da continuidade da audiência. 

 
Subseção V  

Tramitação Preferencial 
 

Art. 43. Os tribunais regionais do trabalho e as varas do trabalho, nos 
processos com tramitação preferencial, registrarão, na capa dos autos, em 
letras destacadas, os seguintes dizeres, conforme o caso:  
a) "TRAMITAÇÃO PREFERENCIAL — Lei 12.008/2009";  
b) "TRAMITAÇÃO PREFERENCIAL — Recuperação Judicial ou Falência";  
c) "TRAMITAÇÃO PREFERENCIAL — Rito Sumaríssimo";  
d) "TRAMITAÇÃO PREFERENCIAL — Resolução Administrativa 874/2002 do 
TST";  
e) "TRAMITAÇÃO PREFERENCIAL – Acidente de Trabalho" (Recomendação 
Conjunta 1/GP.CGJT, de 3 de maio de 2011). 
 

Subseção VI  
Segredo de Justiça 

 
Art. 44. Os processos protegidos pelo segredo de justiça receberão na capa 
dos autos a seguinte identificação: "SEGREDO DE JUSTIÇA".  
Parágrafo único. A informação de que o processo está protegido pelo segredo 
de justiça constará, também, dos sistemas informatizados de acompanhamento 
processual das varas do trabalho e do tribunal. 
 

Seção II  
Procedimentos em Autos Físicos  

 
Subseção I  

Juntada de Documento de Tamanho Irregular 
 
Art. 45. Para que todas as folhas dos autos do processo apresentem a mesma 
dimensão, os documentos de tamanho irregular serão previamente afixados em 
folha de papel proporcional aos autos. 
 

Subseção II  
Numeração das Folhas 

 
Art. 46. As folhas serão numeradas em sequência, vedando-se a prática de 
repetir o número da folha anterior acrescido de letra do alfabeto. 

 
Subseção III  

Folhas em Branco 
 



Art. 47. As folhas em branco de autos do processo serão inutilizadas mediante 
o registro dos dizeres "EM BRANCO", provendo- se a identificação do 
serventuário que o tiver lançado. 
 
 

Subseção IV  
Abertura de Novos Volumes 

 
Art. 48. Sempre que os autos do processo atingirem cerca de 200 (duzentas) 
folhas, será aberto novo volume.  
Parágrafo único. Na abertura do novo volume, não haverá desmembramento 
de petição nem de atos processuais.  
 
Art. 49. A capa do volume de autos do processo não será numerada, iniciando-
se a numeração das folhas do volume recém aberto a partir da última folha do 
volume imediatamente anterior. 
 

Subseção V  
Autenticação de Cópias de Peças 

 
Art. 50. As fotocópias de acórdãos expedidas pelos serviços competentes dos 
tribunais regionais do trabalho conterão a indispensável autenticação.  
§ 1º Autenticada a cópia, a fotocópia que se extrair dessa peça também deverá 
estar autenticada.  
§ 2º As cópias reprográficas, xerográficas e similares de peças processuais 
poderão ser autenticadas por chancela mecânica, indicativa do órgão emitente, 
servidor responsável, cargo e data, sendo desnecessária a existência de 
rubrica nas referidas peças processuais. 
 
Art. 51. O documento em cópia oferecido para prova poderá ser declarado 
autêntico pelo patrono da parte, sob sua responsabilidade pessoal, na forma do 
art. 830 da CLT.  
 
Art. 52. Os tribunais regionais do trabalho disponibilizarão em local de 
destaque, nos respectivos sítios na rede mundial de computadores, acesso à 
consulta pública do PJe-JT, para verificar a autenticidade de documentos 
extraídos dos autos digitais, na forma expressa na Resolução 136/2014 do 
CSJT. 
 

Subseção VI  
Da Distribuição 

 
Audiências - Normas Procedimentais no Dissídio Individual 

 
Art. 57. Constarão da ata ou termo de audiência:  
I - o motivo determinante do adiamento da audiência na vara do trabalho, 
inclusive daquele requerido de comum acordo pelas partes;  
II - o registro da outorga, pela parte, em audiência, de poderes de 
representação ao advogado que a esteja acompanhando.  



Parágrafo único. As secretarias dos tribunais regionais do trabalho e das varas 
do trabalho, quando solicitadas, fornecerão às partes certidão da outorga de 
procuração apud acta. 
 

Seção V  
Prova Pericial 

 
Art. 58. Aplica-se à prova pericial o disposto no art. 464, § 1º, incs. I a III, do 
CPC (art. 769 da CLT).  
Parágrafo único. Sempre que ordenada a realização de perícia, o diretor de 
secretaria registrará o respectivo objeto no sistema. 
 
Art. 59. Em caso de concessão do benefício da justiça gratuita, os honorários 
periciais a cargo do reclamante sucumbente arbitrados pelo juiz poderão ser 
suportados por recursos do orçamento dos tribunais regionais do trabalho, nos 
limites e condições estabelecidos nas normas regulamentares vigentes. 
 

Seção VI  
Anotação na Carteira de Trabalho e Previdência Social 

 
Art. 60. Na falta de registros obrigatórios na Carteira de Trabalho e Previdência 
Social do empregado ou nos casos de retificação de dados, o juiz determinará 
à secretaria da vara do trabalho, na sentença ou no termo de homologação de 
acordo, que proceda às anotações ausentes.  
 
Art. 61. Na hipótese de anotação de verba com repercussão no cálculo da 
contribuição previdenciária, a vara do trabalho comunicará o fato à Secretaria 
da Receita Federal do Brasil, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, mediante 
o preenchimento do formulário constante do Anexo III desta Consolidação.  
Parágrafo único. Em caso de anotação decorrente de sentença judicial, a 
comunicação será feita apenas após o trânsito em julgado da decisão. 

Seção VII  
Termos e Certidões 

 
 
Art. 62. Constarão dos termos e certidões a data e a assinatura do servidor que 
os tenha firmado.  
 
Art. 63. Constarão da certidão de julgamento em 2º grau de jurisdição:  
I - número do processo;  
II - nome das partes e dos advogados que sustentaram oralmente;  
III - nome do desembargador do trabalho que presidiu a sessão;  
IV - nome do relator e do revisor, se for o caso, e dos desembargadores do 
trabalho que participaram da sessão;  
V - situação do juiz, desde que convocado, apontando-se o dispositivo da Lei 
Orgânica da Magistratura Nacional que autorizou a convocação;  
VI - nome do representante do Ministério Público do Trabalho presente à 
sessão; 
VII - conclusão do julgamento, com a indicação dos votos vencidos, se houver;  



VIII - registro da suspensão do julgamento em decorrência de pedido de vista 
regimental e dos votos já proferidos em sessão;  
IX - designação do redator do acórdão, se for o caso;  
X - impedimentos e suspeições declarados pelos desembargadores do 
trabalho;  
XI - data da realização da sessão. 
 

Seção VIII  
Normas Procedimentais no Dissídio Coletivo 

 
Subseção I  

Lavratura de Acórdão 
 

Art. 64. No dissídio coletivo, constará do acórdão o inteiro teor das cláusulas 
deferidas, bem como os fundamentos do deferimento ou indeferimento.  
Parágrafo único. Modificada a redação da cláusula pelo Tribunal, o novo texto 
constará do acórdão.  
 
Art. 65. A certidão de julgamento será publicada de imediato, 
independentemente da redação da ata final dos trabalhos e da lavratura do 
acórdão.  
 
Art. 66. Do acórdão constará o valor das custas processuais. 
 

Subseção II  
Cláusulas Conciliadas - Remissão à Norma Anterior 

 
 

Art. 67. Na hipótese de acordo submetido à homologação do tribunal em que 
conste apenas remissão a normas anteriores, o relator ordenará às partes que 
explicitem o teor das cláusulas conciliadas. 

 
 

Seção IX  
Custas Processuais 

 
Art. 68. Constará das decisões proferidas pela Justiça do Trabalho de 1º e 2º 
graus de jurisdição, nos dissídios individuais, o valor das custas processuais, a 
ser calculado, no caso de improcedência da reclamação, sobre o valor dado à 
causa, e, no caso de procedência sobre o valor arbitrado à condenação, a 
cargo do reclamante ou do reclamado, dependendo de quem tenha sucumbido 
na ação.  
§ 1º A isenção quanto ao pagamento de custas não exime o magistrado de 
fixar na decisão o respectivo valor.  
§ 2º Nos acordos, o rateio das custas processuais será proporcional entre as 
partes, se de outra forma não for convencionado.  
 
Art. 69. Nos dissídios coletivos, as partes vencidas responderão solidariamente 
pelo pagamento das custas.  
 



Art. 70. Nos dissídios coletivos de natureza econômica em que for instituída 
norma ou condição de trabalho em favor da categoria profissional, o 
pagamento integral das custas processuais caberá à empresa ou à entidade 
sindical patronal que integrou a relação processual. 

 
Seção X  

Depósito Judicial Trabalhista – Guias 
 

Art. 71. As guias de depósito judicial para pagamentos, garantia de execução, 
encargos processuais e levantamento de valores, excetuados os depósitos 
recursais, seguirão o modelo único padrão estabelecido na Instrução Normativa 
36 do Tribunal Superior do Trabalho, ou outra que venha a substituí-la.  
§ 1º Os valores relativos à atualização dos créditos exequendos serão 
recolhidos por meio da guia de depósito judicial.  
§ 2º As guias de depósito judicial baixadas da Internet serão impressas em 
papel tamanho A4 com orientação no modo paisagem.  
 
Art. 72. As vias destinadas ao alvará deverão ser preenchidas após a 
autorização judicial para o levantamento do depósito realizado.  
§ 1º O juiz deverá dar ciência ao devedor-executado ou ao seu sucessor da 
decisão ou despacho que autorizar a liberação total ou parcial do depósito 
judicial a favor da parte vencedora.  
§ 2º A decisão ou despacho que autorizar o levantamento, total ou parcial, do 
depósito judicial, deverá também autorizar o recolhimento, pela fonte pagadora, 
dos valores apurados a título de imposto de renda, de responsabilidade da 
parte vencedora, a serem deduzidos do seu crédito, destinados ao 
recolhimento na forma da lei. 

 
Seção XI  

Recurso de Revista 
 
Art. 73. As decisões de admissibilidade do recurso de revista contemplarão a 
identificação da especificidade ou da inespecificidade dos arestos paradigmas 
e/ou a vulneração de dispositivo de lei e/ou da Constituição da República, em 
atenção aos lindes do juízo de prelibação dos recursos, delineados no art. 896, 
§ 1º, da CLT, tudo de tal modo que elas não se mostrem excessivamente 
concisas nem excessivamente elásticas.  
 
Art. 74. Para efeito de intimação das decisões de admissibilidade dos recursos 
de revista, basta sua divulgação no órgão oficial.  
 
Art. 75. Ao presidente do tribunal regional do trabalho caberá avaliar a 
conveniência e a oportunidade de implantação de juízo conciliatório em recurso 
de revista. 

 
Seção XII  
Execução  

 
Subseção I  

Normas Procedimentais na Fase de Execução 



 
Art. 76. Cabe ao juiz na fase de execução:  
I - ordenar a pronta liberação do depósito recursal, em favor do reclamante, de 
ofício ou a requerimento do interessado, após o trânsito em julgado da 
sentença condenatória, desde que o valor do crédito trabalhista seja 
inequivocamente superior ao do depósito recursal, prosseguindo a execução 
depois pela diferença;  
II - promover a realização semanal de audiências de conciliação em processos 
na fase de execução, independentemente de requerimento das partes, 
selecionando-se aqueles com maior possibilidade de êxito na composição; III – 
determinar a revisão periódica dos processos em execução que se encontrem 
em arquivo provisório, com a execução suspensa, a fim de renovar 
providências coercitivas, por meio da utilização dos Sistemas BACEN JUD, 
INFOJUD, RENAJUD e SIMBA, valendo-se, se for o caso, da aplicação 
subsidiária dos arts. 772 a 777 do CPC;  
 
Art. 77. Exauridas em vão as referidas medidas coercitivas, ultimadas de ofício 
pelo magistrado, a remessa ao arquivo provisório de autos de processo em 
execução será precedida de lavratura de certidão do diretor de secretaria, da 
qual constará o insucesso dessas medidas complementares e a inexistência de 
depósito judicial ou recursal, que deverá ser publicada. 

 
 

Subseção II  
Alienação de Bens 

 
Art. 78. Ao determinar a alienação de bem, deverá o magistrado fazer constar 
expressamente do edital, além dos requisitos do art. 886 do CPC, a isenção do 
arrematante/alienante dos créditos tributários relativos a impostos cujo fato 
gerador seja a propriedade, o domínio útil ou a posse de bens imóveis, e bem 
assim os relativos a taxas pela prestação de serviços referentes a tais bens, ou 
a contribuições de melhoria da União, Estados, Municípios e Distrito Federal, 
salvo quando conste do título a prova de sua quitação, seja em hasta pública 
ou em alienação particular, estejam ou não inscritos na dívida ativa (art. 130, 
parágrafo único, do CTN). (Redação dada pelo Ato n. 10/GCGJT, de 18 de 
agosto de 2016) 
 

 
Subseção III  

Semana Nacional da Execução Trabalhista 
 
Art. 79. Durante a Semana Nacional da Execução Trabalhista deverão ser 
realizadas pautas ordinárias de audiência, exclusivamente formadas por autos 
em fase de execução, liquidados e que não foram voluntariamente pagos após 
a citação do artigo 880 da CLT, ficando suspensa a contagem do prazo médio 
de tramitação dos processos em fase de conhecimento. (Redação dada pelo 
Ato n. 10/GCGJT, de 18 de agosto de 2016) Parágrafo único. Infrutífera a 
conciliação, além das providências coercitivas previstas no art. 76, III, o juiz, 
caso necessário, expedirá mandado para protesto extrajudicial, em cartório, do 



título executivo não quitado. (Incluído pelo Ato n. 10/GCGJT, de 18 de agosto 
de 2016) 
 

Subseção IV *  
Normas Procedimentais Referentes à Execução contra  

Empresas em Recuperação Judicial  
*(Subseção renumerada por força do art. 2º do Ato n. 10/GCGJT, de 18 de 

agosto de 2016) 
 
Art. 80. Deferida a recuperação judicial, caberá ao juiz do trabalho, que 
entender pela cessação da competência para prosseguimento da execução 
trabalhista, determinar a expedição de Certidão de Habilitação de Crédito para 
ser submetida à apreciação do administrador judicial.  
Parágrafo único. Da Certidão de Habilitação de Crédito deverá constar:  
I – nome do exequente, data da distribuição da reclamação trabalhista, da 
sentença condenatória e a de seu trânsito em julgado;  
II – a especificação dos títulos e valores integrantes da sanção jurídica, das 
multas, dos encargos fiscais e sociais (imposto de renda e contribuição 
previdenciária), dos honorários advocatícios e periciais, se houver, e demais 
despesas processuais;  
III – data da decisão homologatória dos cálculos e do seu trânsito em julgado;  
IV – o nome do advogado que o exequente tiver constituído, seu endereço, 
para eventual intimação, e número de telefone a fim de facilitar possível contato 
direto pelo administrador judicial.  
 
Art. 81. Expedida a Certidão de Habilitação de Crédito, os juízes do trabalho 
deverão se abster de encaminhar diretamente às secretarias dos juízes de 
direito ou dos juízes das varas especializadas em recuperações judiciais e 
falências ou mesmo ao administrador judicial os autos das execuções 
trabalhistas e/ou Certidões de Créditos Trabalhistas.  
 
Art. 82. Os juízes do trabalho manterão em seus arquivos os autos das 
execuções trabalhistas que tenham sido suspensas em decorrência do 
deferimento da recuperação judicial, de modo que, com o seu encerramento ou 
com o encerramento da quebra em que ela tenha sido convolada (art. 156 e 
seguintes da Lei 11.101/2005), seja retomado o seu prosseguimento, para 
cobrança dos créditos que não tenham sido totalmente satisfeitos.  
 
Art. 83. O juiz do trabalho contrário à cessação da competência para 
prosseguimento da execução trabalhista contra a empresa recuperanda, 
deverá proferir decisão fundamentada, da qual dará ciência aos juízes de 
direito das comarcas ou aos juízes das varas especializadas, que tenham 
deferido o pedido de recuperação judicial, para adoção de medida judicial 
pertinente.  
 
Art. 84. As disposições desta Subseção não se aplicam no caso de o juiz do 
trabalho determinar o direcionamento da execução contra sócio ou sócios da 
empresa, na esteira da teoria da desconsideração da personalidade jurídica, ou 
determinar o seu direcionamento à empresa que integre grupo econômico do 
qual faça parte a empresa recuperanda. 



 
Subseção V*  

Arquivamento Provisório ou Definitivo  
do Processo de Execução  

 
*(Subseção renumerada por força do art. 2º do Ato n. 10/GCGJT, de 18 de 

agosto de 2016) 
 

Art. 85. O arquivamento provisório do processo de execução, no âmbito da 
Justiça do Trabalho, por não ter sido localizado o devedor nem encontrados 
bens penhoráveis, corresponde à suspensão da execução de que tratam os 
arts. 40 da Lei 6.830/80 e 921, inc. III, do CPC.  
Parágrafo único. É assegurado ao credor requerer, nos termos do § 3º do art. 
40 da Lei 6.830/80, ou ao juiz o determinar de ofício, na conformidade do artigo 
878 da CLT, o desarquivamento do processo com vistas a dar seguimento à 
execução.  
 
Art. 86. O arquivamento definitivo do processo de execução, no âmbito da 
Justiça do Trabalho, decorre da declaração, por sentença, da extinção da 
execução, pela verificação de uma das hipóteses contempladas nos incs. II, III 
e IV do art. 924 do CPC, por se achar exaurida a prestação jurisdicional. 
 

Subseção VI*  
Certidão de Crédito Trabalhista 

 
*(Subseção renumerada por força do art. 2º do Ato n. 10/GCGJT, de 18 de 

agosto de 2016) 
 

Art. 87. Exauridos em vão os meios de coerção do devedor, deverá ser 
providenciada a atualização dos dados cadastrais das partes tanto quanto a 
situação do devedor no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas, nos termos 
da Resolução Administrativa 1.470/2011 do TST, e, em seguida, expedida 
Certidão de Crédito Trabalhista.  
 
Art. 88. A Certidão de Crédito Trabalhista observará o modelo constante do 
Anexo V e deverá conter:  
I – o nome e o endereço das partes, incluídos eventuais corresponsáveis pelo 
débito, bem como o número do respectivo processo;  
II – o número de inscrição do credor e do devedor no Cadastro de Pessoas 
Físicas (CPF) e no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) da Receita 
Federal do Brasil;  
III – os títulos e os valores integrantes da sanção jurídica, imposta em sentença 
condenatória transitada em julgado, e os valores dos recolhimentos 
previdenciários, fiscais, dos honorários, advocatícios e/ou periciais, se houver, 
das custas e demais despesas processuais;  
IV – cópia da decisão exequenda e da decisão homologatória da conta de 
liquidação, já transitada em julgado, para posterior incidência de juros e 
atualização monetária.  
 



Art. 89. O credor será comunicado sobre a obrigatoriedade de comparecimento 
à secretaria da vara do trabalho para, no prazo de 30 (trinta) dias, retirar a 
Certidão de Crédito Trabalhista e os documentos de seu interesse.  
Parágrafo único. A secretaria da vara do trabalho deverá criar arquivo, 
preferencialmente digital, para manutenção permanente das Certidões de 
Créditos Trabalhistas originais não entregues aos exequentes e das demais 
certidões expedidas. 
 

Subseção VII*  
Conversão de Autos Físicos de  

Processos de Execução Arquivados Provisoriamente em Certidões de Créditos 
Trabalhistas  

 
*(Subseção renumerada por força do art. 2º do Ato n. 10/GCGJT, de 18 de 

agosto de 2016) 
 

Art. 90. A localização do devedor ou de bens passíveis de penhora, por meio 
de requerimento do credor ou por iniciativa do juiz da execução, implicará, a 
qualquer tempo, o prosseguimento da execução (artigo 40, § 3º, da Lei 
6.830/80).  
 
Art. 91. Para prevenir possível colapso organizacional das varas do trabalho, 
com a manutenção de processos físicos arquivados provisoriamente, o juiz do 
trabalho procederá a sua convolação em Certidões de Créditos Trabalhistas, 
preservada a numeração original, com base na qual se dará continuidade à 
execução.  
Parágrafo único. Os autos físicos do processo de execução que não tenham 
sido arquivados provisoriamente, mas que estejam em via de o serem, 
expedida a certidão de que trata o art. 78 desta Consolidação, deverão também 
ser convertidos em Certidões de Créditos Trabalhistas. 
 
Art. 92. Para fins de estatística, haverá, com a conversão de autos físicos 
arquivados provisoriamente em Certidões de Créditos Trabalhistas, um único 
processo em execução.  
 
Art. 93. Os autos físicos de processos de execução que tenham sido 
arquivados provisoriamente ou que estejam prestes a sê-lo, quando reautuados 
em Certidões de Créditos Trabalhistas, terão movimentação regular, 
incumbindo ao juiz do trabalho os conduzir a partir das referidas certidões, 
permitido o encaminhamento dos autos físicos pretéritos a arquivo morto, 
inclusive para os fins da Lei 7.787/87.  
 
Art. 94. Após a convolação dos autos físicos de processos arquivados 
provisoriamente em Certidões de Créditos Trabalhistas, as execuções 
passarão a tramitar com base naquelas certidões, mediante nova autuação, 
mantida a numeração do processo de execução original. 
Parágrafo único. No prosseguimento das execuções, por meio das Certidões 
de Créditos Trabalhistas, caberá ao juiz do trabalho, de ofício ou a 
requerimento do exequente, se a tanto ainda for necessário, utilizar 
periodicamente os Sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, sem 



distinção dos créditos dos exequentes e de terceiros, tampouco das despesas 
processuais, valendo-se da aplicação subsidiária dos arts. 772 a 777 do CPC. 
 
 

Subseção VIII* BACEN JUD - Bloqueio, Desbloqueio e Transferência de 
Valores *(Subseção renumerada por força do art. 2º do Ato n. 10/GCGJT, de 

18 de agosto de 2016) 
 
 

Art. 95. Em execução definitiva por quantia certa, se o executado, regularmente 
citado, não efetuar o pagamento do débito nem garantir a execução, conforme 
dispõe o art. 880 da CLT, o juiz deverá, de ofício ou a requerimento da parte, 
emitir ordem judicial de bloqueio mediante o Sistema BACEN JUD, com 
precedência sobre outras modalidades de constrição judicial.  
 
Art. 96. Relativamente ao Sistema BACEN JUD, cabe ao juiz do trabalho:  
I - abster-se de emitir ordem judicial de bloqueio promovida em face de Estado 
estrangeiro ou organismo internacional;  
II - não encaminhar às instituições financeiras, por intermédio de ofício-papel, 
solicitação de informações e ordens judiciais de bloqueio, desbloqueio e 
transferência de valores quando for possível a prática do ato por meio do 
Sistema BACEN JUD;  
III - velar diariamente para que, em caso de bloqueio efetivado, haja pronta 
emissão de ordem de transferência dos valores para uma conta em banco 
oficial ou emissão de ordem de desbloqueio;  
IV - proceder à correta identificação dos executados quando da expedição das 
ordens de bloqueio de numerário em contas bancárias mediante o Sistema 
BACEN JUD, informando o registro do número de inscrição no CPF ou CNPJ, a 
fim de evitar a indevida constrição de valores de titularidade de pessoas físicas 
ou jurídicas homônimas. 
 
Art. 97. O acesso do juiz ao Sistema BACEN JUD ocorrerá por meio de senhas 
pessoais e intransferíveis, após o cadastramento realizado pelo gerente setorial 
de segurança da informação do respectivo tribunal, denominado Máster. 
Parágrafo único. As operações de bloqueio, desbloqueio, transferência de 
valores e solicitação de informações são restritas às senhas dos juízes.  
 
Art. 98. O presidente do tribunal regional do trabalho indicará dois Másteres, no 
mínimo, ao Banco Central do Brasil.  
§ 1º Os Másteres do Sistema manterão atualizados os dados dos juízes 
cadastrados junto ao Banco Central do Brasil.  
§ 2º O descredenciamento de Máster ou de qualquer usuário do Sistema 
BACEN JUD será imediatamente comunicado, pelo presidente do tribunal 
regional do trabalho, ao Banco Central do Brasil. 
 
Art. 99. O juiz, ao receber as respostas das instituições financeiras, emitirá 
ordem judicial eletrônica de transferência do valor da condenação para conta 
judicial, em estabelecimento oficial de crédito, ou providenciará o desbloqueio 
do valor.  



Parágrafo único. O termo inicial do prazo para oposição de embargos à 
execução é a data da intimação da parte, pelo juiz, de que se efetivou bloqueio 
de numerário em sua conta.  
 
Art. 100. É obrigatória a observância pelos juízes das normas sobre o BACEN 
JUD estabelecidas no regulamento que integra o convênio firmado entre o 
Banco Central do Brasil e os tribunais do trabalho. 
 

Subseção IX*  
BACEN JUD - Cadastramento e Conta Única  

*(Subseção renumerada por força do art. 2º do Ato n. 10/GCGJT, de 18 de 
agosto de 2016) 

 
 
Art. 101. As pessoas físicas e jurídicas poderão requerer, por si ou por seus 
representantes estatutários, ou mesmo por advogado devidamente constituído, 
mediante exibição de instrumento de procuração, o cadastramento de conta 
única apta a acolher bloqueios eletrônicos realizados por meio do sistema 
BACEN JUD.  
 
Art. 102. O requerimento será efetuado por meio do sistema informatizado 
Bacen Jud Digital - JT, disponibilizado pela Corregedoria-Geral da Justiça do 
Trabalho na página do Tribunal Superior do Trabalho na Internet, do qual 
constará declaração expressa de ciência e concordância do requerente com as 
normas relativas ao cadastramento de contas previstas na presente 
Consolidação e na Resolução 61/2008 do CNJ. (Redação dada pelo Ato n. 
6/GCGJT, de 31 de maio de 2017)  
§ 1º O requerimento de cadastramento de conta única será instruído com:  
I - cópia do cartão do CNPJ ou do CPF;  
II - comprovante da conta bancária indicada para acolher o bloqueio, expedido 
pela instituição financeira, contendo, obrigatoriamente:  
a) titularidade (nome da empresa e número do CNPJ ou do CPF);  
b) nome do banco;  
c) código da agência (com quatro dígitos, sem o dígito verificador;  
d) número da conta corrente (com o dígito verificador);  
III - contrato social do qual constem os dados do representante legal da 
empresa; (Redação dada pelo Ato n. 6/GCGJT, de 31 de maio de 2017)  
IV - na hipótese de advogado constituído, instrumento de procuração que 
habilite o subscritor do pedido a atuar, ainda que administrativamente, em 
nome do requerente; (Incluído pelo Ato n. 6/GCGJT, de 31 de maio de 2017)  
V - documento de identificação que demonstre a autenticidade da assinatura do 
subscritor do pedido. (Incluído pelo Ato n. 6/GCGJT, de 31 de maio de 2017)  
§ 2º As instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional que solicitarem 
cadastramento de conta única não estão obrigadas a fornecer o número da 
conta indicada para o bloqueio, podendo informar apenas o nome do Banco ou 
o número da agência que cumprirá a ordem. 
§ 3º O envio do requerimento e dos respectivos documentos deverá ser 
realizado exclusivamente por meio do Sistema Bacen Jud Digital - JT, sendo 
automaticamente descartados se encaminhados por outra via. (Incluído pelo 
Ato n. 6/GCGJT, de 31 de maio de 2017)  



§ 4º É de responsabilidade do requerente a veracidade das informações 
prestadas e a autenticidade dos documentos enviados, assim como a 
preservação dos originais dos documentos, que poderão ser eventualmente 
solicitados pela Secretaria da Corregedoria-Geral para o esclarecimento de 
dúvidas. (Incluído pelo Ato n. 6/GCGJT, de 31 de maio de 2017)  
§ 5º Incumbe ao requerente o acompanhamento do pedido pelo Sistema Bacen 
Jud Digital - JT. (Incluído pelo Ato n. 6/GCGJT, de 31 de maio de 2017)  
§ 6º Havendo erro no requerimento ou em algum documento enviado passível 
de solução pelo requerente, ser-lhe-á concedido prazo de 60 dias para que o 
faça, a contar do primeiro dia útil após a data do registro da pendência no 
Sistema Bacen Jud Digital - JT. (Incluído pelo Ato n. 6/GCGJT, de 31 de maio 
de 2017)  
§ 7º Ultrapassado o prazo de que trata o parágrafo anterior, o pedido será 
indeferido, cabendo ao interessado formalizar novo requerimento, anexando a 
este toda a documentação necessária ao cadastramento. (Incluído pelo Ato n. 
6/GCGJT, de 31 de maio de 2017)  
 
Art. 103. Tratando-se de grupo econômico, empresa com filiais e situações 
análogas, faculta-se o cadastramento de uma conta única para mais de uma 
pessoa jurídica ou natural.  
§ 1º Nessa hipótese, o titular da conta indicada apresentará:  
I - cópias dos cartões do CNPJ ou do CPF;  
II - declaração de plena concordância com a efetivação de bloqueio de valores 
decorrente de ordem judicial expedida contra as pessoas por ele relacionadas;  
III – declaração dos representantes legais das pessoas jurídicas e das pessoas 
naturais de plena concordância com o direcionamento das ordens judiciais de 
bloqueio para a conta especificada;  
IV - declaração de instituição financeira de que está ciente e apta a direcionar, 
para a conta especificada, as ordens judiciais de bloqueio expedidas contra as 
pessoas arroladas.  
§ 2º No caso de grupo econômico, a empresa titular da conta deverá também 
apresentar:  
I - requerimento explicitando se a conta única indicada, de sua própria 
titularidade, é extensiva às empresas relacionadas na declaração do banco;  
II - documentação que comprove a existência do alegado grupo econômico em 
relação ao universo das empresas noticiadas na declaração apresentada. 
 
Art. 104. O deferimento do cadastramento de conta única no Sistema BACEN 
JUD valerá para todos os órgãos da Justiça Comum dos Estados e Distrito 
Federal, Justiça Federal, Justiça Militar da União e Justiça do Trabalho.  
Art. 105. A pessoa física ou jurídica obriga-se a manter na conta indicada 
numerário suficiente para o cumprimento da ordem judicial. 
 

Subseção X*  
BACEN JUD – Descadastramento, Recadastramento e  

Alteração de Conta Única  
*(Subseção renumerada por força do art. 2º do Ato n. 10/GCGJT, de 18 de 

agosto de 2016) 
 



Art. 106. Caberá Pedido de Providências de iniciativa do juiz que preside a 
execução ao constatar que a pessoa física ou jurídica não mantém numerário 
suficiente na conta única cadastrada no sistema BACEN JUD para o 
atendimento à ordem judicial de bloqueio.  
§ 1º Em ofício dirigido ao Ministro Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, o 
juiz indicará os dados do executado que possui conta única cadastrada no 
Sistema BACEN JUD (nome e CNPJ ou CPF) e anexará cópia do 
Detalhamento da Ordem Judicial de Bloqueio de Valores que obteve resposta 
negativa da instituição financeira.  
§ 2º Autuado o Pedido de Providências, será aberto o prazo de 15 (quinze) dias 
para apresentação de justificativa para a ausência de numerário.  
 
Art. 107. Não cabe Pedido de Providências na hipótese de suposta recusa da 
instituição financeira em acatar a ordem judicial de transferência do numerário 
bloqueado.  
 
Art. 108. Na ausência de numerário bastante para atender à ordem judicial de 
bloqueio, a ordem será direcionada às demais instituições financeiras e a conta 
única poderá ser descadastrada. 
Parágrafo único. Ao responder à intimação para se manifestar no Pedido de 
Providências apresentado a Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho, nos 
termos do § 2º do art. 96 desta Consolidação, a parte interessada apresentará 
as justificativas que entender cabíveis.  
 
Art. 109. Na hipótese de a solicitação de cadastramento ter sido efetivada por 
outro Tribunal, o Corregedor-Geral comunicará a desabilitação da conta única 
ao respectivo Tribunal.  
 
Art. 110. O executado poderá requerer o recadastramento da conta ou indicar 
outra para o bloqueio após 6 (seis) meses da data de publicação da decisão de 
descredenciamento no Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho.  
 
Art. 111. A reincidência quanto à ausência de fundos para o atendimento das 
ordens judiciais de bloqueio implicará novo descadastramento, desta vez pelo 
prazo de 1 (um) ano.  
§ 1º O executado, após o prazo referido no caput, poderá postular novo 
recadastramento.  
§ 2º Em caso de nova reincidência, o descadastramento será definitivo.  
 
Art. 112. A inatividade da instituição financeira mantenedora da conta única 
cadastrada implicará a desabilitação automática do cadastramento.  
 
Art. 113. Os pedidos de recadastramento, bem como os de alteração da conta 
cadastrada, serão realizados por meio do Sistema Bacen Jud Digital - JT, 
instruindo-se a petição com os mesmos documentos exigidos para o 
cadastramento originário da conta. (Redação dada pelo Ato n. 6/GCGJT, de 31 
de maio de 2017)  
Parágrafo único. No caso de pedido de alteração de conta única cadastrada em 
outro local, o interessado deverá dirigir-se ao órgão onde foi efetuado o 
cadastro originário.  



 
Art. 114. O cadastramento poderá ser cancelado mediante requerimento do 
titular da conta única à autoridade que o tenha deferido, a qual determinará seu 
cancelamento em até 30 dias contados a partir da data do respectivo protocolo. 
Parágrafo único. O descadastramento de conta única cadastrada pelo Tribunal 
Superior do Trabalho deverá ser solicitado pelo interessado através do Sistema 
Bacen Jud Digital - JT, acompanhado dos documentos previstos no artigo 102, 
§ 1º, III, IV e V, desta Consolidação. (Incluído pelo Ato n. 6/GCGJT, de 31 de 
maio de 2017) 
 
Art. 114-A. Compete à Secretaria da Corregedoria-Geral da Justiça do 
Trabalho apreciar as solicitações de cadastramento, bem como os pedidos de 
alteração, recadastramento e descadastramento de conta única dirigidos ao 
Tribunal Superior do Trabalho, ressalvada competência do Corregedor-Geral 
da Justiça do Trabalho para a apreciação dos Pedidos de Providências 
atinentes ao cumprimento do Sistema BACEN JUD. (Incluído pelo Ato n. 
6/GCGJT, de 31 de maio de 2017)  
 
Art. 115. Constitui ônus da pessoa física ou jurídica titular de conta única 
cadastrada no Sistema BACEN JUD zelar pela regularidade dos dados 
cadastrados, requerendo em tempo oportuno as alterações que se fizerem 
necessárias, de forma a manter a conta apta ao recebimento de ordens 
judiciais de bloqueios eletrônicos. 
 

Seção XIII  
Execução Provisória - Digitalização de Processos com Recurso para o Tribunal 

Superior Do Trabalho  
Tramitação Das Ações Pelo Sistema Do PJe-JT  

 
Subseção I  

Da Execução Provisória Em Autos Físicos 
 

Art. 116. A execução provisória, em meio físico, correrá nos autos principais e 
receberá numeração própria e independente, de acordo com a sua classe 
(ExProvAS), com registro do processo principal de referência.  
 
Art. 117. A folha de rosto da classe ExProvAS será sobreposta à da classe dos 
autos principais, para fins de continuidade da tramitação processual.  
 
Art. 118. Após o trânsito em julgado, a execução provisória será convertida em 
definitiva, com o lançamento do movimento processual correspondente, 
efetuando-se a baixa definitiva da classe ExProvAS no sistema. A folha de 
rosto da classe dos autos principais deverá ser restabelecida, para fins de 
tramitação da execução definitiva. 
 

Subseção II  
Da Execução Provisória Em Autos Físicos  

Convertidos Em Eletrônicos 
 



Art. 119. Fica facultada, a requerimento da parte ou de ofício, a tramitação de 
execução provisória no Sistema PJe-JT, em classe própria (ExProvAS), 
mediante digitalização das peças necessárias à formação dos autos 
eletrônicos.  
 
Art. 120. A tramitação de execução provisória em meio eletrônico no Sistema 
PJe-JT será precedida de intimação das partes e de seus advogados, para 
adoção das providências necessárias à aquisição de certificação digital e para 
prévio cadastramento no sistema.  
§ 1.º O termo de abertura para cadastramento da classe ExProvAS servirá de 
certidão.  
§ 2.º As partes poderão peticionar no Sistema PJe-JT, anexando as peças 
complementares que entenderem necessárias ao processamento da execução 
provisória em autos eletrônicos.  
 
Art. 121. Efetivado o trânsito em julgado da decisão exequenda, com a 
conversão da execução provisória em definitiva, os autos da execução 
provisória (ExProvAS) deverão ser baixados, com o lançamento do movimento 
processual correspondente.  
Parágrafo único. A Secretaria da Vara providenciará a formação dos autos 
eletrônicos para processamento da execução definitiva no Sistema PJe-JT, 
com a utilização do Cadastramento da Liquidação e Execução – CLE, na forma 
disciplinada pela Resolução 136/2014 do CSJT. 
 

Subseção III  
Da Execução Provisória Em Autos Originariamente Eletrônicos 

 
Art. 122. Até que seja desenvolvido fluxo específico no Sistema PjeJT, a 
execução provisória tramitará em classe própria (ExProvAS), aplicando-se, no 
que couber, as disposições da Subseção II.  
 
Art. 123. Transitada em julgado a decisão exequenda, a Secretaria da Vara 
anexará aos autos principais os arquivos eletrônicos das peças inéditas dos 
autos da classe ExProvAS para processamento da execução definitiva, sendo 
vedada a utilização do Cadastramento da Liquidação e Execução – CLE. 
 
 

Seção XIV  
Contribuições Sociais - Reclamação Trabalhista ajuizada Contra Massa Falida 

 
Art. 124. Nas reclamações trabalhistas ajuizadas contra massa falida, apurados 
os valores devidos a título de contribuições sociais, será expedida certidão de 
habilitação de crédito previdenciário, que deverá conter:  
I - indicação da vara do trabalho;  
II - número do processo;  
III - identificação das partes, com a informação dos números do CPF e CNPJ;  
IV - valores devidos a título de contribuições sociais, discriminandos e os 
relativos à cota do empregado e do empregador;  
V - data de atualização dos cálculos;  



VI - indicação da vara em que tramita o processo alimentar; VII - número do 
processo falimentar;  
VIII - identificação e endereço do síndico ou administrador judicial.  
 
Art. 125. À certidão de que trata o artigo anterior será anexada cópia dos 
seguintes documentos:  
I - petição inicial;  
II - acordo ou sentença e decisão proferida pelo tribunal regional do trabalho ou 
pelo Tribunal Superior do Trabalho; III - certidão de trânsito em julgado ou do 
decurso do prazo para recurso;  
IV - cálculos de liquidação da sentença homologados pelo juiz do trabalho; V - 
decisão homologatória dos cálculos de liquidação da sentença;  
VI - outros que o juiz do trabalho considerar necessários. Parágrafo único. As 
cópias serão autenticadas elas secretarias das varas do trabalho, sem prejuízo 
do que autoriza o art. 830 da CLT.  
 
Art. 126. A certidão de habilitação de crédito previdenciário e os documentos 
que a instruem serão enviados, por ofício, ao administrador judicial do processo 
de falência, dando-se ciência do ato ao representante judicial da União. 
 

Seção XV  
Intervenção nos Estados-Membros e Municípios 

 
Art. 127. Os presidentes dos tribunais regionais do trabalho fundamentarão os 
pedidos de intervenção dirigidos ao Supremo Tribunal Federal e aos tribunais 
de justiça dos estados, justificando a necessidade da adoção da medida 
excepcional.  
Parágrafo único. A intervenção deverá ser requerida pelo credor do estado-
membro ou do município.  
 
Art. 128. O pedido de intervenção em estado-membro será encaminhado ao 
Supremo Tribunal Federal por intermédio da Corregedoria-Geral da Justiça do 
Trabalho, enquanto o requerimento de intervenção em município será remetido 
diretamente ao tribunal de justiça local pelo presidente do tribunal regional do 
trabalho.  
 
Art. 129. O pedido de intervenção em estado-membro ou em município será 
instruído com as seguintes peças:  
I - petição do credor, dirigida ao presidente do tribunal regional do trabalho, 
requerendo o encaminhamento do pedido de intervenção ao Supremo Tribunal 
Federal ou ao tribunal de justiça local, conforme o caso;  
II - impugnação do ente público, quando houver;  
III - manifestação do órgão do Ministério Público que atua perante o tribunal 
regional do trabalho;  
IV - decisão fundamentada do presidente do tribunal regional do trabalho 
admitindo o encaminhamento do pedido de intervenção;  
V - ofício requisitório que possibilite a verificação da data de expedição do 
precatório e o ano de sua inclusão no orçamento. 
 

CAPÍTULO V  



NORMAS PROCEDIMENTAIS ADMINISTRATIVAS  
 

Seção I  
Disponibilização dos Despachos e Decisões na Internet 

 
Art. 130. Juntamente com o andamento do processo, os tribunais regionais do 
trabalho disponibilizarão, na Internet, o inteiro teor dos despachos, decisões e 
sentenças proferidas nos autos e as datas em que foram divulgados na 
imprensa oficial.  
Parágrafo único. Os tribunais regionais do trabalho observarão, no mais, as 
disposições contidas nas Resoluções 121/2010 e 143/2011 do CNJ. 
 

Seção II  
Informações Estatísticas  

Sistema de Gerenciamento de Informações Administrativas e Judiciárias da 
Justiça do Trabalho - e-Gestão 

 
Art. 131. O Sistema de Gerenciamento de Informações Administrativas e 
Judiciárias da Justiça do Trabalho - e-Gestão é ferramenta eletrônica de apoio 
destinada a disponibilizar aos usuários acesso às informações relativas à 
estrutura administrativa e ao exercício da atividade judiciária dos órgãos do 
Judiciário do Trabalho de 1º e 2º graus.  
 
Art. 132. O controle estatístico-processual do movimento judiciário e da 
atuação jurisdicional dos 1º e 2º graus da Justiça do Trabalho, por seus órgãos 
e juízes, de interesse da Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho, será 
realizado mediante as informações disponibilizadas no Sistema e-Gestão.  
 
Art. 133. O Sistema e-Gestão é regido pelos princípios da obrigatoriedade e da 
presunção da veracidade das informações disponibilizadas.  
Parágrafo único. É de responsabilidade dos presidentes dos tribunais regionais 
do trabalho a fidedignidade das informações estatísticas disponibilizadas no 
Sistema e-Gestão.  
 
Art. 134. O Sistema e-Gestão será administrado pela Corregedoria-Geral da 
Justiça do Trabalho, assessorada pelo Comitê Gestor Nacional.  
§ 1º As atribuições e composição do Comitê Gestor Nacional serão instituídas 
por ato da Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho.  
§ 2º As comunicações com o Comitê Gestor Nacional deverão ser feitas por 
meio do software Jira, mantido pelo Tribunal Superior do Trabalho. (Redação 
dada pelo Ato n. 8/GCGJT, de 24 de junho de 2016)  
 
Art. 135. Os presidentes dos tribunais regionais do trabalho deverão instituir 
comitês gestores regionais para receberem as orientações do Comitê Gestor 
Nacional quanto às regras para a coleta e disponibilização das informações, as 
quais serão repassadas aos respectivos tribunais regionais do trabalho e varas 
do trabalho da região.  
§ 1º O comitê gestor regional do sistema e-Gestão será coordenado 
preferencialmente por desembargador e deverá ter composição multidisciplinar, 
contando com pelo menos um juiz de 1º grau e por servidores afeitos às áreas 



de tecnologia da informação, de estatística, de pessoal e de negócio judicial de 
1º e 2º graus.  
§ 2º O Comitê Regional reunir-se-á mensalmente para, entre outras ações, 
corrigir eventuais inconsistências nos dados remetidos ao TST, retratadas nos 
relatórios da pasta denominada "Relatórios de Detalhamento de Erros" do 
Sistema e-Gestão, e encaminhará ao Comitê Gestor Nacional do Sistema e-
Gestão a respectiva ata.  
 
Art. 136. As informações disponibilizadas no Sistema e-Gestão pelos tribunais 
regionais do trabalho e as varas do trabalho deverão observar os modelos 
previamente aprovados pelo Ministro Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho. 
 
§ 1º As informações contidas nos manuais de orientação de 1º e 2º graus do 
Sistema e-Gestão deverão ser disponibilizadas, semanalmente, às sextas-
feiras, e, mensalmente, até o dia 15 (quinze) do mês seguinte ao da realização 
das atividades.  
§ 2º Os erros materiais porventura existentes nas informações disponibilizadas 
mensalmente no Sistema e-Gestão poderão ser corrigidos até 1º de março do 
ano subsequente ao ano de referência das informações.  
 
Art. 137. O Manual do Usuário com o detalhamento das funcionalidades do 
Sistema e-Gestão e os Manuais de Orientações dos 1º e 2º graus serão 
disponibilizados na página de acesso ao sistema.  
 
Art. 138. São usuários do Sistema e-Gestão os magistrados e servidores da 
Justiça do Trabalho.  
§ 1º O acesso ao sistema será feito pela Internet para usuários credenciados.  
§ 2º A autorização será concedida mediante solicitação de credenciamento à 
Corregedoria-Geral ou ao Coordenador do Comitê Gestor Regional, conforme o 
caso.  
 
Art. 139. A Coordenadoria de Estatística e Pesquisa do Tribunal Superior do 
Trabalho terá a atribuição de elaborar e disponibilizar os relatórios estatísticos 
oficiais, para fins de inspeção e correição permanentes, conforme modelos 
previamente estabelecidos pelo Ministro Corregedor-Geral da Justiça do 
Trabalho. 
Parágrafo único. O Comitê Gestor Nacional definirá os relatórios a serem 
disponibilizados para consulta aos usuários do sistema.  
 
Art. 140. Os presidentes dos tribunais regionais do trabalho, para os efeitos do 
artigo 37 da Lei Complementar 35/79 - Loman - publicarão, mensalmente, até o 
dia 20 (vinte) do mês subsequente ao de apuração, os dados estatísticos sobre 
os trabalhos do tribunal no mês anterior, de acordo com modelo previamente 
aprovado pelo Ministro Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho.  
 
Art. 141. Os tribunais regionais do trabalho divulgarão, em local de destaque de 
seus respectivos sites na internet, os relatórios de produção mensal dos órgãos 
judiciais e magistrados de 1º e de 2º graus.  



§ 1º Os relatórios, em formato pdf, serão extraídos do sistema eGestão e 
disponibilizados mediante links a partir de banner próprio de cada tribunal 
regional, intitulado “Produção dos Magistrados”. 
§ 2º Os relatórios de que trata o parágrafo anterior serão os disponíveis nas 
subpastas "Transparência" e "Produção" do sistema e-Gestão, sendo:  
I – Para o 1º grau:  
a) Varas do trabalho - conhecimento;  
b) Varas do trabalho - execução;  
c) Juízes - conhecimento;  
d) Juízes - execução. 
II – Para o 2º grau:  
a) Tribunal;  
b) Magistrados. 
§ 3º Os relatórios deverão estar disponíveis, mensalmente, no decorrer do mês 
subsequente àquele em referência, devendo ser mantidos os anteriores, 
organizados por ano e mês. 
 

TÍTULO III  
DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
Art. 142. Esta Consolidação dos Provimentos entrará em vigor no dia 16 de 
março de 2016. Art. 143. Ficam revogadas as disposições em contrário, 
inclusive a Recomendação 1/2013 da Corregedoria-Geral da Justiça do 
Trabalho.  
 
Brasília, 23 de fevereiro de 2016.  
 

JOÃO BATISTA BRITO PEREIRA  
Ministro Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho 

PROVIMENTO Nº 05, DE 29 DE JUNHO DE 2017 (DEJT de 29/06/2017). 

Institui o sistema de Certidão Eletrônica de Ações Trabalhistas no âmbito da 

Justiça do Trabalho da 4ª Região e dá outras providências. 

A PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, 

no uso de suas atribuições legais e regimentais,  

CONSIDERANDO a necessidade de divulgação dos atos processuais a fim de 

conferir transparência e garantir o direito dos cidadãos de acesso à informação, 

nos termos dos artigos 5º, XXXIII, e 37, § 3º, II, da Constituição Federal, da Lei 

nº 12.527/2011, da Resolução CNJ nº 215/2015 e da Resolução Administrativa 

TRT4 nº 01/2017;  

CONSIDERANDO o disposto no artigo 714, alínea “d”, da CLT, que confere ao 

jurisdicionado o direito de solicitar o fornecimento de certidão contendo 

informações sobre os feitos distribuídos na Justiça do Trabalho; 

CONSIDERANDO a Resolução CNJ nº 121/2010, que dispõe sobre a 

divulgação de dados processuais eletrônicos na rede mundial de 

computadores, expedição de certidões judiciais e dá outras providências; 

CONSIDERANDO a necessidade de aprimorar a expedição de certidões de 

ações trabalhistas no âmbito deste Tribunal, de modo a contemplar os registros 



informatizados relativos aos processos físicos e eletrônicos em tramitação em 

todas as unidades de primeiro e segundo graus; 

CONSIDERANDO o que consta no Processo Administrativo nº 0001691-

57.2016.5.04.0000 e no Protocolo Eletrônico nº 18866958/17,  

RESOLVE:  

Art. 1º Instituir o sistema de Certidão Eletrônica de Ações Trabalhistas (CEAT) 

no âmbito da Justiça do Trabalho da 4ª Região, para permitir a emissão de 

certidões unificadas acerca da existência de processos físicos e eletrônicos 

ajuizados em face de pessoas físicas e jurídicas, a partir dos registros 

informatizados de todas as unidades de primeiro e segundo graus do Tribunal. 

§ 1º A consulta realizada pelo sistema CEAT para a elaboração da certidão 

unificada restringe-se aos registros informatizados relativos ao polo passivo 

das ações trabalhistas originárias e dos dissídios coletivos, não contemplando 

os processos arquivados definitivamente, as ações de consignação em 

pagamento (ConPag), os embargos de terceiro (ET), o inquérito para apuração 

de falta grave (IAFG) e as demais ações de competência originária do segundo 

grau de jurisdição.  

§ 2º A certidão emitida pelo sistema CEAT não se confunde com a certidão 

relativa aos débitos registrados no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas 

– BNDT, a qual poderá ser obtida no sítio eletrônico do Tribunal Superior do 

Trabalho (http://www.tst.jus.br/certidao).  

Art. 2º O acesso ao sistema CEAT será disponibilizado no Portal Vox e será 

realizado mediante login e senha de rede do servidor responsável pela emissão 

das certidões nas unidades judiciárias competentes de primeiro e segundo 

graus.  

Art. 3º A partir da implantação do sistema CEAT, as certidões relativas ao polo 

passivo das ações deverão ser emitidas exclusivamente por meio desse 

sistema.  

Art. 4º A solicitação da CEAT será realizada por meio de formulário próprio 

disponível no sítio eletrônico do Tribunal, do qual deverão constar, 

obrigatoriamente, os seguintes dados:  

I – nome/razão social e CPF/CNPJ do solicitante da certidão;  

II – nome/razão social e CPF/CNPJ da pessoa física ou jurídica a ser 

pesquisada;  

III – finalidade do fornecimento da certidão (artigo 2º da Lei nº 9.051/1995).  

§ 1º O solicitante deverá protocolar o formulário de que trata o caput, 

acompanhado de via original da Guia de Recolhimento da União (GRU) que 

comprove o pagamento dos respectivos emolumentos (art. 789-B, V, da CLT), 

em uma das seguintes unidades:  

I – Coordenadoria de Agravos e Certidões, no prédio-sede do Tribunal;  

http://www.tst.jus.br/certidao


I – Central de Atendimento ao Público – CAP, no Foro Trabalhista de Porto 

Alegre;  

III – Coordenadoria de Controle da Direção do Foro, nos Foros Trabalhistas do 

interior do Estado;  

IV – Secretaria das Varas do Trabalho, nas cidades servidas por Varas únicas; 

V – Posto Avançado da Justiça do Trabalho, nas cidades servidas por essa 

estrutura.  

§ 2º Os emolumentos serão devidos por folha de certidão impressa pelas 

unidades competentes deste Tribunal (art. 789-B, V, da CLT), devendo o 

pagamento ser complementado quando da retirada da CEAT, por meio de 

GRU, sempre que o número de folhas impressas exceder àquele considerado 

para fins de recolhimento dos emolumentos no momento do protocolo do 

requerimento.  

§ 3º Fica dispensado o pagamento de emolumentos para aqueles que optarem, 

em campo próprio do formulário de que trata o caput, por receber a CEAT via 

correspondência eletrônica (e-mail), hipótese em que deverá ser protocolada 

com o requerimento cópia do documento de identificação do solicitante, 

observado, para tanto, o disposto no parágrafo único do artigo 7º deste 

Provimento.  

Art. 5º A CEAT será emitida com base em pesquisa realizada nos sistemas 

informatizados do Tribunal, gerada a partir do CPF/CNPJ e da exata grafia do 

nome/razão social da pessoa física ou jurídica pesquisada, conforme dados 

informados pelo solicitante.  

§ 1º A busca por CNPJ será realizada a partir da raiz da inscrição (oito 

primeiros dígitos), abrangendo matriz, agências e filiais cadastradas.  

§ 2º As certidões emitidas pelo sistema CEAT conterão código para verificação 

de autenticidade no sítio eletrônico do Tribunal.  

§ 3º A CEAT será positiva quando houver processos em tramitação ajuizados 

em face da pessoa física ou jurídica pesquisada (polo passivo), hipótese em 

que constará na certidão a relação desses processos.  

§ 4º Não havendo processos em tramitação ajuizados em face da pessoa física 

ou jurídica pesquisada (polo passivo), a certidão será negativa.  

§ 5º O Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região não se responsabiliza pela 

informação de dados incorretos pelo solicitante, que inviabilize a correta 

consulta às bases processuais para fins de emissão da CEAT.  

Art. 6º Verificada a existência de dados incorretos nos sistemas informatizados 

do Tribunal, a unidade emissora da CEAT deverá:  

I – retificar prontamente esses dados, quando se referirem aos registros 

informatizados da própria unidade; ou  



II – solicitar a correção desses dados, por meio de correspondência eletrônica 

endereçada à unidade judiciária competente, com cópia à Assessoria Técnico-

Operacional da Corregedoria Regional deste Tribunal (assteco@trt4.jus.br), 

quando se referirem aos registros informatizados de outra unidade. Parágrafo 

único. A unidade judiciária competente terá o prazo de 05 dias para retificar os 

dados incorretos, contados do recebimento da solicitação. 

 Art. 7º A CEAT será disponibilizada pela unidade competente no prazo 

máximo de 48 horas, contado do protocolo do requerimento, ficando a sua 

entrega ao destinatário condicionada à apresentação do documento de 

identificação do solicitante (original ou cópia). Parágrafo único. Para o 

atendimento do disposto no caput, serão aceitos os seguintes documentos:  

I – qualquer documento oficial com foto que contemple o número do CPF, em 

se tratando de solicitante pessoa física;  

II – documento que comprove os poderes de representação da pessoa que 

assinou o requerimento, em se tratando de solicitante pessoa jurídica;  

III – tratando-se de requerimento assinado por procurador, a respectiva 

procuração outorgando poderes para o ato, acompanhada de documento de 

identificação com foto do outorgado, bem como de documento de identificação 

com foto do outorgante, se pessoa física, ou de documento que comprove a 

legitimidade do outorgante (ex: contrato social e estatuto), se pessoa jurídica. O 

instrumento público de procuração dispensa a comprovação da 

identidade/legitimidade do outorgante.  

Art. 8º Os casos omissos serão submetidos à Presidência do Tribunal para 

deliberação.  

Art. 9º Ficam revogadas as disposições em contrário.  

Art. 10. Este Provimento entra em vigor na data de sua publicação.  

BEATRIZ RENCK  

Presidente do TRT da 4ª Região/RS 

 

 


