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LEIS ORDINÁRIAS 

LEI  Nº 14.987, DE 3 DE MAIO DE 2017 (DOU de 03/05/2017). Dispõe sobre o 
reajuste dos pisos salariais no âmbito do Estado do Rio Grande do Sul para as 
categorias profissionais que menciona, com fundamento na Lei Complementar 
Federal n.º 103, de 14 de julho de 2000, que autoriza os Estados e o Distrito 
Federal a instituir o piso salarial a que se refere o inciso V do art. 7.º 
da Constituição Federal, por aplicação do disposto no parágrafo único do seu 
art. 22. 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. 

FAÇO SABER, em cumprimento ao disposto no artigo 82, inciso IV, 
da Constituição do Estado, que a Assembleia Legislativa aprovou e eu sanciono 
e promulgo a Lei seguinte: 

Art. 1º - O piso salarial a que se refere o inciso V do art. 7.º da Constituição 
Federal, nos termos da Lei Complementar Federal n.º 103, de 14 de julho de 
2000, no âmbito do Estado do Rio Grande do Sul, será: 

I - de R$ 1.175,15 (um mil, cento e setenta e cinco reais e quinze centavos) para 
os seguintes trabalhadores: 



a) na agricultura e na pecuária; 

b) nas indústrias extrativas; 

c) em empresas de capturação do pescado (pesqueira); 

d) empregados domésticos; 

e) em turismo e hospitalidade; 

f) nas indústrias da construção civil; 

g) nas indústrias de instrumentos musicais e de brinquedos; 

h) em estabelecimentos hípicos; 

i) empregados motociclistas no transporte de documentos e de pequenos 
volumes - "motoboy"; e 

j) empregados em garagens e estacionamentos; 

I - de R$ 1.202,20 (um mil, duzentos e dois reais e vinte centavos) para os 
seguintes trabalhadores: 

a) nas indústrias do vestuário e do calçado; 

b) nas indústrias de fiação e de tecelagem; 

c) nas indústrias de artefatos de couro; 

d) nas indústrias do papel, papelão e cortiça; 

e) em empresas distribuidoras e vendedoras de jornais e revistas e empregados 
em bancas, vendedores ambulantes de jornais e revistas; 

f) empregados da administração das empresas proprietárias de jornais e 
revistas; 

g) empregados em estabelecimentos de serviços de saúde; 

h) empregados em serviços de asseio, conservação e limpeza; 

i) nas empresas de telecomunicações, teleoperador (call-centers), 
"telemarketing", "call-centers", operadores de "voip" (voz sobre identificação e 
protocolo), TV a cabo e similares; e 

j) empregados em hotéis, restaurantes, bares e similares; 

III - de R$ 1.229,47 (um mil, duzentos e vinte e nove reais e quarenta e sete 
centavos), para os seguintes trabalhadores: 



a) nas indústrias do mobiliário; 

b) nas indústrias químicas e farmacêuticas; 

c) nas indústrias cinematográficas; 

d) nas indústrias da alimentação; 

e) empregados no comércio em geral; 

f) empregados de agentes autônomos do comércio; 

g) empregados em exibidoras e distribuidoras cinematográficas; 

h) movimentadores de mercadorias em geral; 

i) no comércio armazenador; e 

j) auxiliares de administração de armazéns gerais; 

IV - de R$ 1.278,03 (um mil, duzentos e setenta e oito reais e três centavos), 
para os seguintes trabalhadores: 

a) nas indústrias metalúrgicas, mecânicas e de material elétrico; 

b) nas indústrias gráficas; 

c) nas indústrias de vidros, cristais, espelhos, cerâmica de louça e porcelana; 

d) nas indústrias de artefatos de borracha; 

e) em empresas de seguros privados e capitalização e de agentes autônomos 
de seguros privados e de crédito; 

f) em edifícios e condomínios residenciais, comerciais e similares; 

g) nas indústrias de joalheria e lapidação de pedras preciosas; 

h) auxiliares em administração escolar (empregados de estabelecimentos de 
ensino); 

i) empregados em entidades culturais, recreativas, de assistência social, de 
orientação e formação profissional; 

j) marinheiros fluviais de convés, marinheiros fluviais de máquinas, cozinheiros 
fluviais, taifeiros fluviais, empregados em escritórios de agências de navegação, 
empregados em terminais de contêineres e mestres e encarregados em 
estaleiros; 

k) vigilantes; e 



l) marítimos do 1.º grupo de Aquaviários que laboram nas seções de Convés, 
Máquinas, Câmara e Saúde, em todos os níveis (I, II, III, IV, V, VI, VII e 
superiores); 

V - de R$ 1.489,24 (um mil, quatrocentos e oitenta e nove reais e vinte e quatro 
centavos), para os trabalhadores técnicos de nível médio, tanto em cursos 
integrados, quanto subsequentes ou concomitantes. 

§ 1º - Consideram-se compreendidos nos incisos e alíneas integrantes do "caput" 
deste artigo as categorias de trabalhadores integrantes dos grupos do quadro 
anexo do art. 577 da Consolidação das Leis do Trabalho. 

§ 2º - Consideram-se abrangidos por esta Lei todos os trabalhadores que não 
forem integrantes de uma categoria profissional organizada e não possuírem lei, 
convenção ou acordo coletivo que lhes assegure piso salarial. 

§ 3º - A data-base para reajuste dos pisos salariais é 1.º de fevereiro. 

Art. 2º - Os pisos fixados nesta Lei não substituem, para quaisquer fins de direito, 
o salário mínimo previsto no inciso IV do art. 7.º da Constituição Federal. 

Art. 3º - Esta Lei não se aplica aos empregados que têm piso salarial definido 
em lei federal, convenção ou acordo coletivo e aos servidores públicos 
municipais. 

Art. 4º - Nos contratos que forem firmados pelo Poder Executivo a partir da 
vigência da presente Lei, bem como nos aditivos dos contratos em vigor, 
os salários dos trabalhadores não poderão ser inferiores ao previsto no inciso I 
do art. 1.º desta Lei. 

Art. 5º - O valor de referência previsto no "caput" do art. 1.º da Lei n.º 11.677, de 
17 de outubro de 2001, que dispõe sobre a remuneração mínima a ser paga para 
os servidores públicos da Administração Direta, das Autarquias e das Fundações 
de Direito Público, passa a ser R$ 1.278,03 (um mil, duzentos e setenta e oito 
reais e três centavos), a partir de 1.º de fevereiro de 2017. 

Art. 6º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus 
efeitos a partir de 1.º de fevereiro de 2017. 

PALÁCIO PIRATINI, em Porto Alegre, 3 de maio de 2017. 

PORTARIAS 

PORTARIA Nº 693, DE 23 DE MAIO DE 2017 (DOU de 24/05/2017). Dispõe 
sobre a formação de aprendizes em entidade concedente da experiência prática 
do aprendiz, nos termos do art. 23-A do Decreto 5598/2005, (alterado pelo 
Decreto 8.740, de 04 de maio de 2016) e dá outras providências. 
 

http://www.guiatrabalhista.com.br/tematicas/clt.htm
http://www.guiatrabalhista.com.br/guia/acordocoletivo.htm
http://www.guiatrabalhista.com.br/guia/salario_minimo.htm
http://www.guiatrabalhista.com.br/guia/acordocoletivo.htm
http://www.guiatrabalhista.com.br/guia/salarios_pgto.htm
http://www.guiatrabalhista.com.br/guia/formas_remuneracao.htm


O MINISTRO DE ESTADO DO TRABALHO, no uso das atribuições que lhe 
confere o inciso II do parágrafo único do art. 87 da Constituição Federal, e tendo 
em vista o disposto no §1º do art. 23-A do Decreto nº 5.598, de 1º de dezembro 
de 2005, resolve: 
 
Art. 1º Os estabelecimentos que desenvolvem atividades relacionadas aos 
setores econômicos elencados abaixo poderão requerer junto à respectiva 
unidade descentralizada do Ministério do Trabalho a assinatura de Termo de 
Compromisso para o cumprimento da cota em entidade concedente da 
experiência prática do aprendiz, nos termos do §1º do artigo 23-A do Decreto 
5.598/2005: 
 
I - Asseio e conservação;  
II - Segurança privada;  
III - Transporte de carga;  
IV - Transporte de valores;  
V - Transporte coletivo, urbano, intermunicipal, interestadual;  
VI - Construção pesada;  
VII - Limpeza urbana;  
VIII - Transporte aquaviário e marítimo;  
IX - Atividades agropecuárias;  
X - Empresas de Terceirização de serviços;  
XI - Atividades de Telemarketing;  
XII - Comercialização de combustíveis; e  
XII - Empresas cujas atividades desenvolvidas preponderantemente estejam 
previstas na lista TIP (Decreto 6.481/2008).  
§1º O Ministério do Trabalho poderá acatar a solicitação de outros setores que 
se enquadrarem na hipótese descrita no artigo 23- A, a critério da auditoria fiscal 
do trabalho.  
Art. 2º O processamento do pedido de assinatura de termo de compromisso se 
dará junto à Superintendência Regional do Trabalho e Emprego da unidade da 
Federação que o estabelecimento estiver situado, nos termos do Art. 28 do 
Decreto nº 4.552, de 27 de dezembro de 2002, Regulamento de Inspeção do 
Trabalho.  
§1º. Os percentuais a serem cumpridos na forma alternativa e no sistema regular 
deverão constar do termo de compromisso firmado com a auditoria fiscal do 
trabalho, com vistas ao adimplemento integral da cota de aprendizagem, 
observadas, em todos os casos, os limites previstos na Seção IV do Capítulo IV 
do Título II do Decreto 5.452, de 1º de maio de 1943 - Consolidação das Leis do 
Trabalho e a contratação do percentual mínimo no sistema regular.  
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.  
 

RONALDO NOGUEIRA DE OLIVEIRA 

RESOLUÇÕES 

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 15/2017 (DEJT de 16/05/2017). Dispõe 
sobre a suspensão   dos prazos processuais das unidades judiciárias de primeiro 
e segundo graus    da Justiça do Trabalho da 4ª Região, nas datas de 12, 15 e 
16 de maio de 2017. 



O ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª 
REGIÃO, no uso de suas atribuições legais e regimentais, na sessão 
extraordinária ocorrida nesta data, 
CONSIDERANDO a notícia de ataque cibernético mundial, conhecido como 
ransomware, ocorrido na data de 12 de maio de 2017, afetando o acesso às 
informações armazenadas nos sistemas informatizados de diversas entidades, 
públicas e privadas; 
CONSIDERANDO que o referido ataque afetou o funcionamento da rede 
mundial de computadores, inviabilizando o acesso à internet, com impacto no 
PJe; 
CONSIDERANDO a manifestação da Caixa Econômica Federal de que se 
encontra sem acesso à internet, não havendo previsão de reestabelecimento de 
seus sistemas; 
CONSIDERANDO a necessidade de preservação da segurança jurídica aos 
jurisdicionados; 
CONSIDERANDO a faculdade outorgada ao Tribunal pelo artigo 775 da CLT; 
RESOLVE, por unanimidade: 
Art. 1º Nos dias 12, 15 e 16 de maio de 2017, fica suspenso o curso de todos os 
prazos processuais, inclusive do sistema PJe-JT, nas unidades judiciárias de 
primeiro e segundo graus da Justiça do Trabalho da 4ª Região.  
Parágrafo único. Os prazos que venceriam nas datas mencionadas no caput 
ficam prorrogados para o primeiro dia útil seguinte. 
Art. 2° Ficam mantidas as audiências e as sessões já designadas.  
Art. 3° 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, Carmen Izabel Centena 
Gonzalez, Emílio Papaléo Zin, Marçal Henri dos Santos Figueiredo, Francisco 
Rossal de Araújo e Raul Zoratto Sanvicente, sob a Presidência da Exma. 
Desembargadora Beatriz Renck, Presidente deste Tribunal. Presente pelo 
Ministério Público do Trabalho o Dr. Victor Hugo Laitano. Dou fé. Porto Alegre, 
15 de maio de 2017. Cláudia Regina Schröder, Secretária do Tribunal Pleno, do 
Órgão Especial e da SDC. 

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 13/2017 (DEJT de 17/05/2017) (Proc. 

TRT nº 0004308-87.2015.5.04.0000 - IUJ). CERTIFICO que o Tribunal Regional 
do Trabalho da 4ª Região, no uso de suas atribuições legais e regimentais, em 
sessão extraordinária e plenária, realizada nesta data, RESOLVEU, por maioria 
absoluta, vencidos os Exmos. Desembargadores Ana Luiza Heineck Kruse, 

Vania Cunha Mattos, Rejane Souza Pedra e Karina Saraiva Cunha, APROVAR 

o enunciado da Súmula nº 119 deste Tribunal, com o seguinte teor:  
 

"MUNICÍPIO DE PASSO FUNDO. BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE 

INSALUBRIDADE. A base de cálculo do adicional de insalubridade prevista na 
Lei Complementar nº 203/2008 é aplicável aos empregados públicos do 
Município de Passo Fundo."  
 
Julgados Precedentes:  
- TRT da 4ª Região, 1ª Turma, 0020064-58.2014.5.04.0663 RO, em 28.08.2015, 
Desembargadora Rosane Serafini Casa Nova - Relatora.  



- TRT da 4ª Região, 1ª Turma, 0020195-02.2015.5.04.0662 RO, em 03/12/2015, 
Desembargador Marcal Henri dos Santos Figueiredo  
- TRT da 4ª Região, 8ª Turma, 0020129-25.2015.5.04.0661 RO, em 08/08/2016, 
Desembargador Juraci Galvao Junior  
 
Tomaram parte na sessão os Exmos. Desembargadores Rosane Serafini Casa 
Nova, João Alfredo Borges Antunes de Miranda, Ana Luiza Heineck Kruse, Tânia 
Rosa Maciel de Oliveira, Cleusa Regina Halfen, Ana Rosa Pereira Zago Sagrilo, 
Ricardo Carvalho Fraga, Flávia Lorena Pacheco, João Pedro Silvestrin, Luiz 
Alberto de Vargas, Maria Cristina Schaan Ferreira, Cláudio Antônio Cassou 
Barbosa, Carmen Izabel Centena Gonzalez, Emílio Papaleo Zin, Vania Maria 
Cunha Mattos, Denise Pacheco, Alexandre Corrêa da Cruz, Clóvis Fernando 
Schuch Santos, Marçal Henri dos Santos Figueiredo, Rejane Souza Pedra, 
Wilson Carvalho Dias, Ricardo Hofmeister Martins Costa, Francisco Rossal de 
Araújo, Lucia Ehrenbrink, Iris Lima de Moraes, Maria Madalena Telesca, Herbert 
Paulo Beck, Tânia Regina Silva Reckziegel, Marcelo José Ferlin D´Ambroso, 
Raul Zoratto Sanvicente, 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 Angela Rosi Almeida Chapper, sob a 
Presidência da Exma. Desembargadora Beatriz Renck, Presidente deste 
Tribunal. Presente pelo Ministério Público do Trabalho o Dr. Rogério Uzun 
Fleischmann. Dou fé. Porto Alegre, 12 de maio de 2017. Cláudia Regina 
Schröder, Secretária do Tribunal Pleno, do Órgão Especial e da SDC 

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 12/2017 (DEJT de 17/05/2017) (Proc. 

TRT nº 0006363-45.2015.5.04.0000 - IUJ). CERTIFICO que o Tribunal Regional 
do Trabalho da 4ª Região, no uso de suas atribuições legais e regimentais, em 
sessão extraordinária e plenária, realizada nesta data, RESOLVEU, por maioria 
absoluta, vencidos os Exmos. Desembargadores Tânia Rosa Maciel de Oliveira, 
Ricardo Carvalho Fraga, Luiz Alberto de Vargas, Cláudio Antonio Cassou 
Barbosa, Alexandre Corrêa da Cruz, Clóvis Fernando Schuch Santos, Marçal 
Henri dos Santos Figueiredo, Maria Madalena Telesca, Tânia Regina Silva 

Reckziegel e Brígida Joaquina Charão Barcelos Toschi, APROVAR o 

enunciado da Súmula nº 118 deste Tribunal, com o seguinte teor:  
 

"MUNICÍPIO DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO. ADICIONAL POR TEMPO DE 

SERVIÇO. INCORPORAÇÃO AOS VENCIMENTOS. É válida a incorporação 
dos anuênios aos vencimentos básicos dos servidores implementada pela Lei 
Municipal nº 6.051/2011."  
 
Julgados Precedentes:  
- TRT da 4ª Região, 1ª Turma, 0000379-83.2014.5.04.0851 RO, em 23.04.2015, 
Desembargadora Rosane Serafini Casa Nova - Relatora.  
- TRT da 4ª Região, 6a. Turma, 0000380-68.2014.5.04.0851 RO, em 15/04/2015, 
Desembargador Raul Zoratto Sanvicente - Relator  
- TRT da 4ª Região, 6a. Turma, 0000227-35.2014.5.04.0851 RO, em 03/12/2014, 
Juiz Convocado José Cesário Figueiredo Teixeira - Relator  
 
Tomaram parte na sessão os Exmos. Desembargadores Rosane Serafini Casa 
Nova, João Alfredo Borges Antunes de Miranda, Ana Luiza Heineck Kruse, Tânia 
Rosa Maciel de Oliveira, Cleusa Regina Halfen, Ana Rosa Pereira Zago Sagrilo, 



Ricardo Carvalho Fraga, Flávia Lorena Pacheco, Luiz Alberto de Vargas, Maria 
Cristina Schaan Ferreira, Cláudio Antônio Cassou Barbosa, Carmen Izabel 
Centena Gonzalez, Emílio Papaleo Zin, Vania Maria Cunha Mattos, Denise 
Pacheco, Alexandre Corrêa da Cruz, Clóvis Fernando Schuch Santos, Marçal 
Henri dos Santos Figueiredo, Rejane Souza Pedra, Wilson Carvalho Dias, 
Ricardo Hofmeister Martins Costa, Francisco Rossal de Araújo, Lucia 
Ehrenbrink, Iris Lima de Moraes, Maria Madalena Telesca, Herbert Paulo Beck, 
Tânia Regina Silva Reckziegel, Marcelo José Ferlin D´Ambroso, Raul Zoratto 
Sanvicente, 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 Angela Rosi Almeida Chapper, sob a Presidência 
da Exma. Desembargadora Beatriz Renck, Presidente deste Tribunal. Presente 
pelo Ministério Público do Trabalho o Dr. Rogério Uzun Fleischmann. Dou fé. 
Porto Alegre, 12 de maio de 2017. Cláudia Regina Schröder, Secretária do 
Tribunal Pleno, do Órgão Especial e da SDC. 

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 10/2017 (DEJT de 17/05/2017) (Proc. 

TRT nº 0001994-71.2016.5.04.0000 - IUJ). CERTIFICO que o Tribunal Regional 
do Trabalho da 4ª Região, no uso de suas atribuições legais e regimentais, em 
sessão extraordinária e plenária, realizada nesta data, RESOLVEU, por maioria 
absoluta, vencidos os Exmos. Desembargadores Tânia Rosa Maciel de Oliveira, 
Luiz Alberto de Vargas, Alexandre Corrêa da Cruz, Tânia Regina Silva 
Reckziegel, Marcelo José Ferlin D'Ambroso, João Paulo Lucena, Brígida 
Joaquina Charão Barcelos Toschi e Fabiano Holz Beserra, ALTERAR A 
REDAÇÃO da Súmula n. 67 do TRT 4ª Região, acrescendo-se a parte final, 
ficando com a seguinte redação: 
 
 "Súmula nº 67 - REGIME DE COMPENSAÇÃO HORÁRIA. ATIVIDADE 
INSALUBRE. É inválido o regime de compensação horária em atividade 
insalubre quando não atendidas as exigências do art. 60 da CLT. No caso de 
regime de compensação horária semanal, será devido apenas o adicional de 
horas extras sobre as horas irregularmente compensadas." 
 
Julgados Precedentes relativos à parte final acrescida  
0000638-05.2014.5.04.0261 (RO)  
0001558-14.2014.5.04.0411 (RO)  
0020597-47.2015.5.04.0771 (RO)  
Tomaram parte na sessão os Exmos. Desembargadores Rosane Serafini Casa 
Nova, João Alfredo Borges Antunes de Miranda, Ana Luiza Heineck Kruse, Tânia 
Rosa Maciel de Oliveira, Cleusa Regina Halfen, Ana Rosa Pereira Zago Sagrilo, 
Ricardo Carvalho Fraga, Flávia Lorena Pacheco, João Pedro Silvestrin, Luiz 
Alberto de Vargas, Maria Cristina Schaan Ferreira, Cláudio Antônio Cassou 
Barbosa, Carmen Izabel Centena Gonzalez, Emílio Papaleo Zin, Vania Maria 
Cunha Mattos, Denise Pacheco, Alexandre Corrêa da Cruz, Clóvis Fernando 
Schuch Santos, Marçal Henri dos Santos Figueiredo, Rejane Souza Pedra, 
Wilson Carvalho Dias, Ricardo Hofmeister Martins Costa, Francisco Rossal de 
Araújo, Lucia Ehrenbrink, Iris Lima de Moraes, Maria Madalena Telesca, Herbert 
Paulo Beck, Tânia Regina Silva Reckziegel, Marcelo José Ferlin D´Ambroso, 
Raul Zoratto Sanvicente, 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 Angela Rosi Almeida Chapper, sob a 



Presidência da Exma. Desembargadora Beatriz Renck, Presidente deste 
Tribunal. Presente pelo Ministério Público do Trabalho o Dr. Rogério Uzun 
Fleischmann. Dou fé. Porto Alegre, 12 de maio de 2017. Cláudia Regina 
Schröder, Secretária do Tribunal Pleno, do Órgão Especial e da SDC.  

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 11/2017 (DEJT de 17/05/2017) (Proc. 

TRT nº 0007056-29.2015.5.04.0000 - IUJ). CERTIFICO que o Tribunal Regional 
do Trabalho da 4ª Região, no uso de suas atribuições legais e regimentais, em 
sessão extraordinária e plenária, realizada nesta data, RESOLVEU, por maioria 
absoluta, vencidos os Exmos. Desembargadores Ricardo Carvalho Fraga, Luiz 
Alberto de Vargas, Maria Cristina Schaan Ferreira, Cláudio Antonio Cassou 
Barbosa, Alexandre Corrêa da Cruz, Clóvis Fernando Schuch Santos, Maria 

Madalena Telesca e Brígida Joaquina Charão Barcelos Toschi, APROVAR o 

enunciado da Súmula nº 117 deste Tribunal, com o seguinte teor:  
 

"REGIME DE TRABALHO 12 X 36. VALIDADE. É válida a escala de 12 (doze) 
horas de trabalho por 36 (trinta e seis) de descanso, quando esta for autorizada 
por lei, acordo coletivo de trabalho ou convenção coletiva de trabalho."  
 
Julgados Precedentes:  
- TRT da 4ª Região, 2ª Turma, 0021343-77.2014.5.04.0017 RO, em 03.06.2016, 
Desembargadora Tânia Rosa Maciel de Oliveira - Relatora.  
- TRT da 4ª Região, 7ª Turma, 0020282-58.2015.5.04.0661 RO, em 22.02.2017, 
Desembargador Emilio Papaleo Zin - Relator.  
- TRT da 4ª Região, 2ª Turma, 0020629-62.2015.5.04.0024 RO, em 17.03.2017, 
Desembargadora Tânia Regina Silva Reckziegel - Relatora.  
- TRT da 4ª Região, 7ª Turma, 0020563-19.2014.5.04.0024 RO, em 15.07.2016, 
Desembargador Wilson Carvalho Dias - Relator.  
Tomaram parte na sessão os Exmos. Desembargadores Rosane Serafini Casa 
Nova, João Alfredo Borges Antunes de Miranda, Ana Luiza Heineck Kruse, Tânia 
Rosa Maciel de Oliveira, Cleusa Regina Halfen, Ana Rosa Pereira Zago Sagrilo, 
Ricardo Carvalho Fraga, Flávia Lorena Pacheco, João Pedro Silvestrin, Luiz 
Alberto de Vargas, Maria Cristina Schaan Ferreira, Cláudio Antônio Cassou 
Barbosa, Carmen Izabel Centena Gonzalez, Emílio Papaleo Zin, Vania Maria 
Cunha Mattos, Denise Pacheco, Alexandre Corrêa da Cruz, Clóvis Fernando 
Schuch Santos, Marçal Henri dos Santos Figueiredo, Rejane Souza Pedra, 
Wilson Carvalho Dias, Ricardo Hofmeister Martins Costa, Francisco Rossal de 
Araújo, Lucia Ehrenbrink, Iris Lima de Moraes, Maria Madalena Telesca, Herbert 
Paulo Beck, Tânia Regina Silva Reckziegel, Marcelo José Ferlin D´Ambroso, 
Raul Zoratto Sanvicente, 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 Angela Rosi Almeida Chapper, sob a 
Presidência da Exma. Desembargadora Beatriz Renck, Presidente deste 
Tribunal. 
Presente pelo Ministério Público do Trabalho o Dr. Rogério Uzun Fleischmann. 
Dou fé. Porto Alegre, 12 de maio de 2017. Cláudia Regina Schröder, Secretária 
do Tribunal Pleno, do Órgão Especial e da SDC. 

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 16/2017 (DEJT de 22/05/2017). Altera a 
redação da Resolução Administrativa n° 24/2015, que regulamenta os 
procedimentos aplicáveis à Uniformização de Jurisprudência prevista na Lei nº 
13.015/2014. 



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 marco temporal que determina o controle da 
estabilidade, integridade e uniformidade da jurisprudência nos Tribunais 
Regionais do Trabalho é o da vigência da Lei n° 13.015/2014, na forma da atual 
redação do § 4° do artigo 896 da CLT; 

CONSIDERANDO o entendimento jurisprudencial sedimentado no âmbito do 
Tribunal Superior do Trabalho, de que as decisões proferidas pelos Órgãos 
Fracionários dos Tribunais Regionais do Trabalho a partir da edição da Lei n° 
13.015/2014, que se revelarem dissonantes de Súmula ou Tese Jurídica 
Prevalecente deverão, obrigatoriamente, ser uniformizadas, ainda que anteriores 
à uniformização dos temas respectivos pelo Tribunal Pleno, 

RESOLVE, por unanimidade, 

Art. 1º Alterar a redação do caput do artigo 6° da Resolução Administrativa n° 
24/2015, que passa a vigorar com o seguinte teor: 
 
“Art. 6° Uniformizada a jurisprudência interna, os autos sobrestados (inciso III do 
artigo 2º) que contemplarem decisão conflitante com a Súmula ou Tese Jurídica 
Prevalecente firmada pelo Tribunal Pleno deverão retornar ao órgão fracionário 
prolator do acórdão originário para reapreciação da decisão, salvo quando a 
jurisprudência uniformizada contrariar Súmula ou Orientação Jurisprudencial do 
TST. 
 

Art. 2° Revogar o § 3º do artigo 6° da Resolução Administrativa n° 24/2015 

Art. 3º Republique-se a Resolução Administrativa n° 24/2015, com as alterações 
ora promovidas. 

Art. 4° A presente 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, Cleusa Regina Halfen, Ana 
Rosa Pereira Zago Sagrilo, Ricardo Carvalho Fraga, João Pedro Silvestrin, 
Marçal Henri dos Santos Figueiredo, Francisco Rossal de Araújo, Raul Zoratto 
Sanvicente, Luiz Alberto de Vargas e Iris Lima de Moraes, sob a Presidência da 
Exma. Desembargadora Beatriz Renck, Presidente deste Tribunal. Presente 
pelo Ministério Público do Trabalho o Dr. Rogério Uzun Fleischmann. Dou fé. 
Porto Alegre, 19 de maio de 2017. Cláudia Regina Schröder, Secretária do 
Tribunal Pleno, do Órgão Especial e da SDC. 
RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 24/2015 (DEJT de 22/05/2017) (Texto 
compilado com as alterações promovidas pela Resolução Administrativa 
n° 16/2017). Regulamenta os procedimentos aplicáveis à Uniformização de 
Jurisprudência prevista na Lei nº 13.015/2014. 

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 a Lei nº 13.015/2014, que alterou a Consolidação das Leis do 
Trabalho para dispor sobre o processamento de recursos no âmbito da Justiça 
do Trabalho; 

CONSIDERANDO o Ato TST.SEGJUD.GP nº 491/2014, que fixou parâmetros 
procedimentais mínimos para dar efetividade à Lei nº 13.015/2014; 



CONSIDERANDO a Resolução TST nº 195/2015, que aprovou a Instrução 
Normativa nº 37/2015, que regulamenta procedimentos em caso de Incidente de 
Uniformização de Jurisprudência no âmbito dos Tribunais Regionais do 
Trabalho, suscitado na forma do § 4º do artigo 896 da CLT; 

CONSIDERANDO a necessidade de regrar o trâmite dos Incidentes de 
Uniformização de Jurisprudência no âmbito deste Tribunal, 

RESOLVE, por unanimidade, 

Art. 1º Serão submetidos à uniformização os dissensos jurisprudenciais 
verificados no âmbito deste Tribunal a partir da análise dos recursos de revista 
recebidos quando suscitados nos termos dos parágrafos 4º e 5º do art. 896 da 
CLT. 

§ 1º O dissenso indicado será autuado na classe Incidente de Uniformização de 
Jurisprudência (IUJ) e formado com as decisões paradigmas, o despacho de 
admissibilidade do recurso de revista, a decisão do Ministro Relator e as peças 
trazidas pelas partes, quando couber, e, após, encaminhado à Assessoria de 
Recurso de Revista para manifestação. 

§ 2º Quando identificado mais de um dissenso no mesmo processo, cada tema 
será autuado em apartado, observando-se as disposições do parágrafo anterior, 
à exceção daquelas matérias em que já há incidente, que serão objeto de 
certificação naqueles autos, apenas. 

Art. 2º Com a manifestação da Assessoria de Recurso de Revista, os autos 
serão apenas encaminhados à Presidência ou VicePresidência, que 
determinará: 
I – O arquivamento do IUJ, quando verificado que a questão jurídica já deu 
origem à Súmula ou Tese Jurídica Prevalecente; 
II – O apensamento dos autos ao IUJ que tramita sobre o mesmo tema; 
III – O sobrestamento dos feitos em fase de exame de admissibilidade de recurso 
de revista que tratem da mesma matéria, bem como a suspensão da remessa 
dos respectivos autos ao TST, até o julgamento do incidente, com ciência à 
Assessoria de Recurso de Revista e à Secretaria Processual e suas 
Coordenadorias, que realizarão os lançamentos nos sistemas informatizados 
para regular controle e contagem estatística. 

Art. 3º O incidente será submetido à Comissão de Jurisprudência do Tribunal 
para parecer e proposição de Súmula e, após, encaminhado ao Ministério 
Público do Trabalho. 

Art. 4º Restituídos os autos, a Presidência ou Vice-Presidência distribuirá o 
incidente a um dos desembargadores integrantes da Comissão de 
Jurisprudência, que os encaminhará à Presidência para ser pautado. 

§ 1º Da pauta de julgamento será intimado o Conselho Seccional da Ordem dos 
Advogados do Brasil, que presente à sessão de julgamento por seus 
representantes ou por membros de associações de advogados, poderá 
apresentar manifestação oral, se entender necessário. 

§ 2º No julgamento, admitir-se-á apenas vista em mesa. 

Art. 5º O Enunciado aprovado por maioria absoluta do Tribunal Pleno será 
editado, por Resolução, como “Súmula” de Jurisprudência dominante do 
Tribunal, enquanto o Enunciado obtido pelo voto da maioria simples será editado 
como “Tese Jurídica Prevalecente”, na forma do § 6º do art. 896 da CLT. 

§ 1º As Súmulas e as Teses Jurídicas Prevalecentes serão publicadas por 3 
(três) vezes no Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho e disponibilizadas no 
Portal do Tribunal na rede mundial de computadores. 



§ 2º Todas as decisões do Tribunal Pleno serão comunicadas à Presidência do 
Tribunal Superior do Trabalho para os registros cabíveis perante a Comissão de 
Jurisprudência e de Precedentes Normativos daquela Corte. 

Art. 6º Uniformizada a jurisprudência interna, os autos sobrestados (inciso III do 
artigo 2º) que contemplarem decisão conflitante com a Súmula ou Tese Jurídica 
Prevalecente firmada pelo Tribunal Pleno deverão retornar ao órgão fracionário 
prolator do acórdão originário para reapreciação da decisão, salvo quando a 
jurisprudência uniformizada contrariar Súmula ou Orientação Jurisprudencial do 
TST. (caput alterado pela Resolução Administrativa n° 16/2017) 

§ 1º Os acórdãos recorridos serão apreciados em sessão de julgamento, da qual 
as partes serão intimadas. 

§ 2º Ao manter a decisão, o Colegiado que proferiu o acórdão recorrido 
demonstrará, fundamentadamente, a existência de hipótese distinta à sumulada 
ou questão jurídica não examinada que imponha solução diversa, ou procederá 
na forma prevista no art. 118 do Regimento Interno. 

§ 3º (Revogado pela Resolução Administrativa n° 16/2017) 

Art. 7º Mantida ou reapreciada a decisão colegiada, os autos serão remetidos à 
Assessoria de Recurso de Revista para o exame de admissibilidade ou sua 
complementação. 

Art. 8º O Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região manterá e dará publicidade 
às suas Súmulas e Teses Jurídicas Prevalecentes, organizando-as por questão 
jurídica decidida e divulgando-as em base de dados disponível na rede mundial 
de computadores. 

Art. 9º A presente Resolução Administrativa entra em vigor na data de sua 
publicação. 
Tomaram parte na sessão os Exmos. Desembargadores Juraci Galvão Júnior, 
Rosane Serafini Casa Nova, João Alfredo Borges Antunes de Miranda, Ana Luiza 
Heineck Kruse, Berenice Messias Corrêa, Tânia Rosa Maciel de Oliveira, Beatriz 
Renck, Cláudio Antonio Cassou Barbosa, Carmen Izabel Centena Gonzalez, 
Denise Pacheco, Marçal Henri dos Santos Figueiredo, Francisco Rossal de 
Araújo, Raul Zoratto Sanvicente, Ana Rosa Pereira Sagrilo e Íris Lima de Moraes, 
sob a presidência da Exma. Desembargadora Cleusa Regina Halfen, Presidente 
deste Tribunal. Presente pelo Ministério Público do Trabalho o Dr. Fabiano Holz 
Beserra. Porto Alegre, 13 de julho de 2015. 

RESOLUÇÃO CSJT N° 182, DE 24 DE FEVEREIRO DE 2017 (DEJT de 

30/05/2017 e 31/05/2017). Regula o exercício do direito de remoção, a pedido, 
de Juiz do Trabalho Substituto, entre Tribunais Regionais do Trabalho. 
O CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO, em sessão ordinária 
hoje realizada, sob a presidência do Exmo. Ministro Conselheiro Presidente Ives 
Gandra da Silva Martins Filho, presentes os Ex.mos Ministros Conselheiros 
Renato de Lacerda Paiva, Guilherme Augusto Caputo Bastos, Márcio Eurico 
Vitral Amaro e Walmir Oliveira da Costa, os Ex.mos Desembargadores 
Conselheiros Edson Bueno de Souza, Francisco José Pinheiro Cruz, Maria das 
Graças Cabral Viegas Paranhos, Gracio Ricardo Barboza Petrone e Fabio Túlio 
Correia Ribeiro; a Exma. Subprocuradora-Geral do Trabalho, Dra. Ivana 
Auxiliadora Mendonça Santos, e o Ex.mo Presidente da Associação Nacional 
dos Magistrados da Justiça do Trabalho – ANAMATRA, Juiz Germano Silveira 
de Siqueira, 



Considerando que o art. 93, VIII-A da Constituição da República erige princípio 
dotado de eficácia plena e de aplicabilidade imediata, ao assegurar ao Juiz do 
Trabalho Substituto o direito à remoção entre Tribunais Regionais do Trabalho; 
Considerando que a proteção à família é valor constitucionalmente consagrado 
(art. 226, CF);  
Considerando que há necessidade de regulamentar o exercício de tal direito no 
âmbito da Justiça do Trabalho;  
Considerando que é imperativo disciplinar o instituto da remoção com o 
provimento dos cargos mediante concurso público nacional unificado; 
Considerando a necessidade de uniformizar os procedimentos respectivos; e 
Considerando o decidido nos autos do Processo CSJT-AN-10902-
31.2016.5.90.0000, 
R E S O L V E: 
Referendar, com alterações, o Ato CSJT.GP.SG N.º 292, de 13 de dezembro de 
2016, cujo teor incorpora-se à presente Resolução.  
Art. 1.º É assegurado ao Juiz do Trabalho Substituto o exercício do direito à 
remoção para vincular-se a outra Região, observadas as normas constantes 
desta Resolução.  
Art. 2.º A remoção a pedido será deferida para provimento de cargo vago 
idêntico, sendo devida ajuda de custo e/ou indenização de transporte para esse 
fim. (ATO CSJT.GP.SG.CGPES Nº 148/2017).  
Art. 3.º A remoção de Juiz do Trabalho Substituto de uma Região para outra far-
se-á com a anuência dos Tribunais Regionais do Trabalho interessados. 
Parágrafo único. O Tribunal Regional do Trabalho de origem avaliará a 
conveniência administrativa da remoção, podendo indeferi-la, motivadamente, 
em caso de carência de magistrados na Região ou de justificado risco de 
comprometimento na continuidade da outorga da prestação jurisdicional ou 
condicioná-la à conclusão de concurso público ou outro modo de provimento dos 
cargos vagos. 
Art. 4.º Antes do início do concurso público nacional unificado, os Tribunais 
Regionais do Trabalho farão publicar edital, com prazo de 30 (trinta) dias, para 
possibilitar, nesse prazo, pedidos de remoção pelos Juízes do Trabalho 
Substitutos de outras Regiões.  
§ 1.º O edital explicitará o número de vagas de Juiz do Trabalho substituto na 
Região.  
§ 2.º Os Tribunais Regionais do Trabalho que possuírem concurso público 
regional em andamento não disponibilizarão vagas para remoção na forma do 
caput deste artigo.  
Art. 5.º Não se iniciará procedimento de remoção entre as Regiões durante a 
realização de concurso público nacional unificado, para o provimento do cargo 
de Juiz do Trabalho Substituto, desde a publicação do edital de abertura até o 
fim do prazo de validade do concurso ou da nomeação de todos os aprovados. 
Parágrafo único. As vagas que surgirem no prazo de validade do concurso 
público nacional unificado serão providas por nomeação dos aprovados no 
certame, após o aproveitamento dos magistrados inscritos na forma do art. 13 
desta Resolução.  
Art. 6.º O magistrado interessado deverá, no prazo a que se refere o caput do 
artigo 4.º desta Resolução:  



I - formular o pedido de remoção ao Presidente do Tribunal Regional do Trabalho 
a que estiver vinculado, instruindo-o com documento comprobatório de que há 
cargo vago no Tribunal de destino;  
II - inscrever-se à remoção no Tribunal pretendido.  
Art. 7.º O Presidente do Tribunal Regional do Trabalho de origem submeterá a 
matéria à apreciação do Tribunal Pleno ou do Órgão Especial na primeira sessão 
imediatamente subsequente.  
Art. 8.º Aprovada a remoção, o Presidente do Tribunal comunicará incontinenti 
ao Tribunal de destino a decisão, remetendo-lhe cópia do processo de 
vitaliciamento. 
Art. 9.º O Tribunal Regional do Trabalho pretendido, se houver mais candidatos 
inscritos do que o número de vagas disponibilizadas, ao deliberar sobre o pleito 
de remoção, dará primazia àquele que for mais antigo na carreira da magistratura 
trabalhista.  
§ 1.º O Tribunal de destino poderá, por motivo justificado, recusar a remoção ou 
a ordem de antiguidade dos candidatos à vaga.  
§ 2.º Anuindo o Tribunal destinatário, caber-lhe-á fixar prazo razoável para 
trânsito do magistrado.  
§ 3.º Cumprirá ao Presidente expedir o ato administrativo correspondente e 
comunicar ao Tribunal de origem a decisão.  
Art. 10. O efeito jurídico do ato de remoção será concomitante ao ato de posse. 
Art. 11. O Juiz removido será posicionado como o mais moderno de sua classe 
na lista de antiguidade.  
§ 1.º Havendo dois ou mais candidatos, será posicionado em primeiro lugar 
aquele que for mais antigo na carreira.  
§ 2.º Em caso de empate, será considerado o mais antigo aquele que ocupe 
melhor posição no mapa de antiguidade de cada Tribunal.  
§ 3.º Aplica-se o disposto no caput quando a remoção configurar retorno do 
magistrado ao Tribunal de origem, sendo vedado o cômputo do tempo de serviço 
anterior para efeito de posicionamento na lista de antiguidade. 
Art. 12. Não se deferirá a remoção: I – de Juiz que esteja respondendo a 
processo disciplinar; II – quando o juiz, sem justificativa, retiver autos em seu 
poder além do prazo legal (CF, art. 93, II, e); III – em caso de acúmulo 
injustificado de processos na vara ou gabinete que estejam sob a jurisdição do 
magistrado (Resolução CNJ n.º 32/2007 com as alterações da Resolução CNJ 
n.º 97/2009). Art. 13. Os Juízes do Trabalho Substitutos aprovados em concurso 
público regional poderão inscrever-se para remoção em Tribunal Regional do 
Trabalho que não possuir vaga para disponibilizar ao concurso público nacional 
unificado, visando ao aproveitamento futuro, nos seguintes termos: I – essa 
faculdade poderá ser exercida, exclusivamente, antes do primeiro concurso 
público nacional unificado, não se repetindo nos subsequentes; II – o prazo para 
a inscrição e opção únicas pela Região de destino se dará na forma do caput do 
art. 4.º desta Resolução; III – cabe à Escola Nacional de Formação e 
Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho – ENAMAT organizar cadastro 
único dos juízes inscritos na forma deste artigo, identificadas as opções por 
Região; IV - ao tempo do surgimento da vaga, a Escola Nacional de Formação 
e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho – ENAMAT indicará ao Tribunal 
Regional do Trabalho o Juiz Substituto, optante pela respectiva Região, mais 
antigo na carreira da magistratura trabalhista e apto a ocupar a vaga por 
remoção; V - o mapa da antiguidade de que trata o inciso anterior considerará a 



Região a que o Juiz Substituto inscrito estiver por último vinculado; VI - a lista de 
remoção assegurada na forma deste artigo subsistirá até que o último Juiz 
Substituto inscrito seja nomeado; VII – não será admitida a alteração da opção 
feita pelo Tribunal Regional do Trabalho de destino depois de vencido o prazo 
previsto no caput do art. 4.º desta Resolução. Art. 14. Revoga-se a Resolução 
CSJT n.º 21/2006. Art. 15. Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação. Brasília, 24 de fevereiro de 2017. Ministro IVES GANDRA DA SILVA 
MARTINS FILHO Presidente do Conselho Superior da Justiça do Trabalho 

ATOS 

ATO CONJUNTO TST.CSJT.GP Nº 25/2017 (DEJT de 30/05/2017). Dispõe 
sobre a Política de Suporte ao Sistema Processo Judicial Eletrônico (PJe) na 
Justiça do Trabalho, institui o Manual de Gestão de Demandas de Sistemas 
Satélites do PJe na Justiça do Trabalho e dá outras providências. 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO E DO CONSELHO 
SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO, no uso de suas atribuições legais e 
regimentais, 
Considerando que o Sistema Processo Judicial Eletrônico (PJe) na Justiça do 
Trabalho encontra-se em fase de expansão no Tribunal Superior do Trabalho e 
consolidação nos Tribunais Regionais do Trabalho; 
Considerando que o suporte técnico ao Sistema PJe na Justiça do Trabalho deve 
ser colaborativo e contar com a participação efetiva dos Tribunais;  
Considerando que a definição de processos de gerenciamento de serviços de 
Tecnologia da Informação contribui para reduzir o tempo de resposta e o custo 
para a solução de incidentes;  
Considerando a necessidade de uniformizar os procedimentos relativos à 
solução de problemas, ao tratamento de indisponibilidade, ao esclarecimento de 
dúvidas relativas ao funcionamento, à implantação de novas versões e à 
apresentação de sugestões de melhorias e novas funcionalidades ao Sistema 
PJe na Justiça do Trabalho, 
RESOLVE:  
Instituir a Política de Suporte ao Sistema Processo Judicial Eletrônico (PJe) na 
Justiça do Trabalho e o Manual de Gestão de Demandas de Sistemas Satélites 
do PJe na Justiça do Trabalho, nos termos deste Ato. 
 
SEÇÃO I  
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
Art. 1º A política estabelece regras, elementos, papéis e procedimentos que 
devem ser observados pelos Tribunais nas interações mantidas com as 
unidades do Conselho Superior da Justiça do Trabalho para obtenção de suporte 
técnico ao PJe.  
Art. 2° A Coordenadoria Técnica do PJe é responsável por informar os 
Coordenadores e Administradores do Sistema nos Tribunais acerca de eventuais 
inconsistências e soluções de contorno para o uso regular do PJe. Art. 3º O 
registro de ocorrências para fins de suporte ao PJe deve ser feito por meio do 
software Jira/CSJT, mantido pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho, 
obedecendo a seguinte a classificação: 
I - Problema na instalação;  



II – Incidente;  
III - Defeito em homologação;  
IV – Defeito em produção;  
V – Dúvida;  
VI - Infraestrutura;  
VII - Crise.  
§ 1º Para efetivar o registro de uma ocorrência deve-se utilizar o Projeto 
TRIBUNAIS, existente no software JIRA, excetuando-se as ocorrências que 
forem classificadas conforme os incisos I e II, as quais devem ser cadastradas 
no Projeto INCIDENTES.  
§ 2º Os Tribunais que se encontrarem em desconformidade com o artigo 21 do 
presente Ato estão autorizados a registrar somente ocorrências das classes 
“Problema na Instalação” (inciso I) e “Incidente” (inciso II), sendo qualquer outra 
issue de classificação diversa fechada em caráter definitivo, sem análise de 
mérito.  
Art. 4º As sugestões de melhoria ou acréscimo de funcionalidades do PJe 
identificadas pelos Tribunais Regionais ou pelo TST devem ser encaminhadas 
respectivamente ao Comitê Gestor Regional ou ao Comitê Gestor de Sistemas 
Judiciais do TST (CGSJUD). Caso acolhidas, as propostas devem ser 
registradas em ata específica. 
§ 1º Deliberando favoravelmente quanto às sugestões apresentadas, os Comitês 
Gestores devem registrar em ata específica e apartada o quanto decidido acerca 
das propostas de melhoria e acréscimo de funcionalidades no Sistema PJe na 
Justiça do Trabalho.  
§ 2º A Coordenação do Comitê Gestor respectivo realizará o cadastro da 
sugestão no software Jira/CSJT, exclusivamente no Projeto MELHORIAPJE, 
para registrar em issue específica cada uma das sugestões de evolução e 
desenvolvimento de novas funcionalidades no PJe na Justiça do Trabalho, 
devendo obrigatoriamente anexar nas issues a ata do Comitê Gestor que 
deliberou pelo seu encaminhamento ao Comitê Gestor Nacional do PJe na 
Justiça do Trabalho.  
§ 3º As sugestões analisadas pelo CGSJUD serão submetidas ao Comitê Gestor 
do PJe no TST. As propostas acolhidas serão encaminhadas à Secretaria-Geral 
Judiciária (SEGJUD), que realizará o registro das propostas em issues 
específicas no software Jira/CSJT, devendo obrigatoriamente anexar o 
documento que deliberou pelo seu encaminhamento ao Comitê Gestor Nacional 
do PJe na Justiça do Trabalho.  
§ 4º No registro da issue, deverá ser informado o grau de urgência de seu 
desenvolvimento, bem como requisitos, fluxos, especificações e regras de 
negócio que fazem parte da melhoria, os quais poderão ser alterados enquanto 
não iniciado seu desenvolvimento.  
§ 5º Uma vez inserida a issue no software Jira/CSJT, Projeto MELHORIAPJE, 
dar-se-á início à análise da sugestão, observando-se as regras e fluxos de 
tramitação ali estipulados, inclusive quanto ao grau de urgência para seu 
desenvolvimento.  
§ 6º Quaisquer sugestões de melhoria ou acréscimo de funcionalidades no PJe 
que não observem o procedimento regulamentado por este Ato serão 
desconsideradas de plano.  
§ 7º Aprovada a sugestão, a issue será vinculada ao Projeto TRIBUNAIS do 
software Jira/CSJT, para desenvolvimento e implementação no PJe, 



observando-se as regras e fluxos de tramitação ali estipulados, bem como a 
urgência definida pela Coordenação do Comitê Gestor respectivo.  
§ 8º Caso a Coordenação Técnica do PJe (CTPJe) conclua que a melhoria ou 
acréscimo de funcionalidade deva ser tratada como projeto, a issue será fechada 
e a melhoria ou acréscimo de funcionalidade deverá constar de Termo de 
Abertura de Projeto a ser preenchido pelo Comitê e encaminhado à CTPJe. 
Art. 5º As representações do Colégio de Presidentes e Corregedores dos 
Tribunais Regionais do Trabalho (COLEPRECOR), do Ministério Público do 
Trabalho (MPT), da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e da Advocacia 
Pública (AGU) poderão encaminhar ao CSJT sugestões de melhoria ou 
acréscimo de funcionalidades para o Sistema PJe, sem prejuízo da prerrogativa 
de encaminhamento de solicitações à deliberação dos Comitês Gestores dos 
Tribunais.  
§ 1º A análise e a deliberação acerca das sugestões de melhoria encaminhadas 
pelos representantes do COLEPRECOR, do MPT, da OAB e da AGU ao Comitê 
Gestor Nacional do PJe seguirão o procedimento descrito nos parágrafos 
constantes do Art. 4º deste Ato, inclusive no tocante ao registro e análise de 
urgência, dispensando-se a anexação de Ata prevista no § 2º do Art. 4º este Ato.  
§ 2º Para viabilizar o quanto previsto no caput deste artigo, será criado código 
de usuário no software Jira/CSJT e conferido acesso ao Projeto MELHORIAPJE, 
ao representante do COLEPRECOR, do MPT, da OAB e da AGU.  
§ 3º O registro e acompanhamento de issues no Projeto MELHORIAPJE é de 
responsabilidade exclusiva dos representantes do COLEPRECOR, do MPT, da 
OAB e da AGU. 
Art. 6º O Conselho Superior da Justiça do Trabalho somente analisará demandas 
ou solicitações de suporte pertinentes ao PJe se registradas em conformidade 
com as normas e disposições previstas nesta Política.  
§ 1° As solicitações feitas por telefone, e-mail ou outro modo não previsto neste 
Ato serão desconsideradas de plano. § 2° As ocorrências realizadas por meio de 
comentários feitos em registros de liberação de versão no software Jira/CSJT 
serão desconsideradas de plano.  
§ 3º As ocorrências categorizadas como “Infraestrutura” ou “Crise” somente 
serão analisadas caso sejam registradas em conformidade com os requisitos 
mínimos de abertura de demandas (issues) definidos no Guia de Infraestrutura 
Recomendada, instituído pelo Ato CSJT.GP.SG nº 342/2014, de 14 de novembro 
de 2014.  
Art. 7º As issues referentes à integração do PJe com outros 
módulos/subsistemas deverão ser cadastradas por meio do software Jira/CSJT, 
no Projeto SATELITEPJE, necessariamente indicando o respectivo Satélite. 
SEÇÃO II  
DA IMPLANTAÇÃO DE NOVAS VERSÕES 
Art. 8° À Coordenação Nacional Executiva do Processo Judicial Eletrônico na 
Justiça do Trabalho incumbe o planejamento de novas versões do Sistema, em 
conjunto com a Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação do 
Conselho Superior da Justiça do Trabalho (SETIC).  
§ 1° O lançamento de novas versões do PJe será divulgado pela CTPJe, por 
meio do software Jira/CSJT, no Projeto CSJT, de acordo com cronograma a ser 
comunicado aos Diretores de TI dos Regionais, também por meio do software 
Jira/CSJT, no Projeto CSJT, com pelo menos 7 dias de antecedência.  



§ 2° A CTPJe será responsável pela adoção das medidas necessárias ao 
lançamento de cada nova versão, incluindo a divulgação do escopo, 
procedimentos e requisitos, bem como escala de plantão, se necessário.  
§ 3° Na implantação de novas versões do PJe, o Tribunal deverá mobilizar, além 
de sua equipe operacional, ao menos o Secretário de Tecnologia da Informação 
e o servidor responsável pela infraestrutura de tecnologia da informação, a fim 
de acompanhar e retirar impedimentos para conclusão bem sucedida da 
evolução da versão do PJe, observado o Capítulo III da Resolução CSJT nº 
185/2017. 
SEÇÃO III  
DAS INCONSISTÊNCIAS NA INSTALAÇÃO 
Art. 9º As solicitações para solução de inconsistências detectadas durante o 
processo de instalação ou atualização do Sistema PJe devem ser abertas e 
categorizadas no software Jira/CSJT como “Problema na Instalação”, no Projeto 
INCIDENTES.  
§ 1º Registrada a issue para tratamento de problema na instalação, a equipe 
técnica do Tribunal deverá interagir com a Coordenadoria Técnica do PJe, 
adotando todas as providências necessárias até a solução.  
§ 2º É facultado ao Tribunal obter suporte técnico do CSJT nas ações de 
instalação de versão do PJe, desde que haja disponibilidade da equipe técnica 
do Conselho, e a solicitação seja encaminhada com no mínimo 15 dias de 
antecedência da data agendada para a instalação.  
§ 3º A solicitação de suporte à instalação encaminhada pelo Tribunal deverá vir 
acompanhada de plano de trabalho, contendo a sequência cronológica de ações, 
papéis e responsabilidades das equipes envolvidas (CSJT e TST), bem como a 
estimativa de horas a serem utilizadas pelos servidores.  
§ 4º A demanda de suporte técnico à instalação e o plano de trabalho serão 
submetidos à análise e deliberação prévia da Presidência do Conselho Superior 
da Justiça do Trabalho, para fins de eventual autorização para realização de 
jornada extraordinária por parte dos servidores do CSJT que participarão do 
trabalho. 
SEÇÃO IV  
DA HOMOLOGAÇÃO DE VERSÕES 
Art. 10. A implantação de novas versões do Sistema PJe está condicionada à 
homologação prévia, técnica e negocial, por parte dos Comitês Gestores do 
Sistema nos Tribunais, da CTPJe e da CNEPJe, observado o Capítulo III da 
Resolução CSJT nº 185/2017.  
Parágrafo único. Os Comitês Gestores Regionais deverão juntar relatório de 
homologação negocial e técnica, assinado pelo seu coordenador e responsável 
pela TI, de acordo com o padrão definido pela CTPJe, contendo as evidências 
dos testes, na respectiva subtarefa da issue de liberação da versão. 
Art. 11. No lançamento de novas versões, a critério da Coordenação Nacional 
Executiva do Processo Judicial Eletrônico na Justiça do Trabalho (CNEPJe), a 
homologação poderá ser revezada entre grupos de tribunais, sem prejuízo da 
participação de Tribunal que voluntariamente deseje homologar o Sistema, de 
acordo com o agrupamento abaixo:  
I - Grupo A, composto pelos Tribunais Regionais do Trabalho da 2ª, 3ª, 6ª, 7ª, 
8ª, 13ª, 16ª e 19ª Regiões.  
II - Grupo B, composto pelos Tribunais Regionais do Trabalho da 4ª, 9ª, 12ª, 14ª, 
15ª, 17ª, 21ª e 23ª Regiões.  



III - Grupo C, composto pelos Tribunais Regionais do Trabalho da 1ª, 5ª, 10ª, 
11ª, 18ª, 20ª, 22ª e 24ªRegiões.  
§ 1º O agrupamento de tribunais poderá ser revisto em função da quantidade de 
processos que tramitem no Sistema PJe em cada Corte.  
§ 2º A escala de revezamento será definida pela CNEPJe e buscará equalizar a 
quantidade de versões homologadas pelos grupos.  
§ 3º Os tribunais de um mesmo agrupamento poderão se organizar para dividir 
e compartilhar o esforço de homologação de novas versões.  
§ 4º O agrupamento de tribunais que homologar o Sistema poderá, total ou 
parcialmente, ser piloto do uso em produção da versão do PJe.  
§ 5º O Tribunal Superior do Trabalho, em razão de suas peculiaridades, não 
integrará qualquer grupo. 
Art. 12. Durante o respectivo período de homologação pelos Tribunais, que será 
de 3 semanas, na hipótese do surgimento de inconsistências originadas da 
versão, as solicitações devem ser abertas no software Jira/CSJT como “Defeito 
em Homologação” e categorizadas com cartão amarelo (normal) ou vermelho 
(impeditivo de lançamento de versão), rotulando o grau de urgência, utilizando 
um maior número para indicar o que for mais prioritário.  
§ 1º Somente serão analisadas as demandas deste tipo abertas durante o 
período de homologação.  
§ 2º É vedada a abertura de issues de melhoria ou defeito em produção durante 
o período de homologação de versões, sob pena de sumário encerramento da 
demanda.  
§ 3º Os defeitos em homologação classificados com cartão vermelho serão 
solucionados pela equipe que abriu a issue respectiva.  
§ 4º Apenas serão validados tecnicamente os defeitos em homologação que 
possuírem os seguintes campos preenchidos: Módulo, Versão Afetada e Casos 
de Teste. Os casos de teste deverão estar devidamente cadastrados na 
plataforma de testes mantida pelo CSJT.  
§ 5º Toda issue aberta sem conter as especificações mencionadas neste artigo 
será sumariamente encerrada. 
SEÇÃO V  
DAS DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS 
Art. 13. As dúvidas relativas ao uso e à configuração do PJe nos Tribunais devem 
ser encaminhadas, preliminarmente, aos administradores do Sistema no 
respectivo Órgão para análise e esclarecimentos.  
Parágrafo único. Em caso de inviabilidade ou insuficiência de resposta interna, 
os questionamentos devem ser abertos e categorizados no Jira/CSJT como 
“Dúvida”, anexando-se à issue os fundamentos da inviabilidade ou cópia da 
resposta interna considerada insuficiente. 
SEÇÃO VI  
DAS INCONSISTÊNCIAS DE INFRAESTRUTURA 
Art. 14. As solicitações para solução de inconsistências relacionadas à 
infraestrutura do Serviço PJe devem ser abertas e categorizadas no software 
Jira/CSJT como “Infraestrutura”, desde que não se enquadrem como “Crise”. § 
1º Caberá preliminarmente ao Tribunal empreender os esforços iniciais no 
sentido de tentar resolver as inconsistências que afetem a infraestrutura do 
Sistema, inclusive adotando medidas de contingência ou contorno necessárias 
ao pronto restabelecimento do Sistema PJe.  



§ 2º As equipes do Tribunal envolvidas na solução da inconsistência deverão 
verificar previamente se as configurações de ambiente do PJe estão de acordo 
com as definições e parâmetros estabelecidos no Guia de Infraestrutura 
Recomendada, instituído por meio do Ato CSJT.GP.SG nº 342/2014, de 14 de 
novembro de 2014.  
§ 3º Caso o PJe não seja restabelecido com brevidade, o Tribunal deverá abrir 
a respectiva issue no software Jira/CSJT, em conformidade com o caput deste 
artigo e, em seguida, contatar a CTPJe para as providências pertinentes ao 
suporte.  
§ 4º Caberá exclusivamente à equipe de Infraestrutura do próprio Tribunal 
realizar a primeira análise da ocorrência do tipo “Infraestrutura”.  
§ 5º Para que haja a prestação do serviço de suporte, a abertura da issue no 
software Jira/CSJT deverá conter, de forma detalhada, o ponto exato que gera a 
inconsistência a ser verificada pela CTPJe, assim como os esforços iniciais 
empreendidos pelas equipes do Tribunal. 
SEÇÃO VII  
DOS INCIDENTES 
Art. 15. As solicitações para solução de inconsistências ocorridas em ambiente 
de produção do PJe deverão ser registradas e categorizadas no software 
Jira/CSJT como “Incidente”, no Projeto INCIDENTES.  
§ 1º Caberá à equipe de Sustentação Remota do próprio Tribunal realizar a 
primeira análise da ocorrência do tipo “Incidente”, sem prejuízo do envolvimento 
da equipe de infraestrutura do Tribunal, se necessário.  
§ 2º A solução dos incidentes registrados será conduzida prioritariamente pelas 
equipes internas do Tribunal, sendo facultada a solicitação de apoio técnico do 
CSJT.  
§ 3º Os Tribunais serão responsáveis por manter equipe mínima de Sustentação 
Remota, compatível com o porte do Tribunal, adotando todas as medidas 
necessárias à capacitação dos técnicos, conforme art. 32 da Resolução CSJT n. 
185/2017.  
§ 4º As inconsistências que possuem causa identificada devem ser analisadas 
pela área, grupo ou comitê de negócios do Tribunal que, comprovando a 
inconformidade, deverá: a)primeiramente, verificar se há alguma issue do tipo 
“Defeito em Produção” que esteja tratando de incidente(s) semelhante(s);  
b)caso haja, fazer referência ao(s) incidente(s) registrado(s) pelo Tribunal;  
c)caso contrário, registrar a inconsistência como nova ocorrência, classificando-
a como “Defeito em Produção”, vinculando o(s) incidente(s) registrado(s) pelo 
Tribunal, e informando o(s) caso(s) de teste, o módulo do sistema e a versão 
afetada. 
Seção VIII  
DOS DEFEITOS EM PRODUÇÃO 
Art. 16. As solicitações de correção de inconsistências analisadas e já 
constatadas pela área, grupo ou comitê de negócios do Tribunal, desde que 
ocorridas em ambiente de produção do PJe, deverão ser registradas e 
categorizadas no software Jira/CSJT como “Defeito em Produção”.  
§ 1º As ocorrências registradas como “Defeito em Produção” serão inicialmente 
analisadas, priorizadas e validadas tecnicamente pelo CSJT para posterior 
desenvolvimento.  
§ 2º As ocorrências registradas como “Defeito em Produção” só poderão ser 
validadas tecnicamente se possuírem os seguintes campos preenchidos: 



Módulo, Versão Afetada e Casos de Teste. Os casos de teste deverão estar 
devidamente cadastrados na plataforma de testes mantida pelo CSJT 
Art. 17.O processo de correção das issues classificadas como “Defeito em 
Produção” poderá ser conduzido pela equipe técnica do CSJT ou pelas equipes 
técnicas de desenvolvimento remoto dos Tribunais parceiros, conforme os 
respectivos Acordos de Cooperação Técnica e a critério da CNEPJe. Parágrafo 
único. No processo de priorização da demanda, a definição da equipe técnica 
que desenvolverá a solução para o “Defeito em Produção” considerará como 
requisito o Tribunal que se encontra responsável, por ora, em corrigir as 
demandas alusivas ao mesmo módulo indicado na referida issue. 
SEÇÃO IX  
DO SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS SATÉLITES SOB 
RESPONSABILIDADE DE TRIBUNAL 
Art. 18. Define-se como Sistema Satélite todo sistema periférico que tenha 
relação e/ou integração negocial, funcional ou técnica com o PJe e que tenha 
sido homologado e distribuído pelo CSJT para funcionamento em conjunto com 
o PJe.  
§ 1º O Sistema Satélite está sob a responsabilidade de suporte e manutenção 
de um Tribunal, mediante Acordo de Cooperação Técnica específico, com 
cláusula de nível de serviço, celebrado com o CSJT.  
§ 2º A gestão de demandas de melhoria, correção e sustentação de Sistema 
Satélite será realizada de acordo com o Manual que consta do Anexo I deste 
Ato.  
§ 3º A relação de Sistemas Satélites homologados pelo CSJT e suas respectivas 
versões constará da issue de liberação de nova versão do PJe.  
§ 4º Os Sistemas Satélites devem acessar o PJe primariamente via webservices 
ou, em última análise, em base replicada (não incluída a base primária e 
secundária de produção), e neste caso somente em caráter provisório e após 
prévia autorização do CSJT.  
Art. 19. As novas versões de satélites só poderão ser lançadas 
concomitantemente com a atualização de versão do Sistema PJe, ainda que seja 
utilizado o campo da numeração de versão reservado para indicar correções 
(hotfixes). 
SEÇÃO X  
DOS PROBLEMAS RELATIVOS A CRISE 
Art. 20. As solicitações para solução de situações críticas de indisponibilidade 
tecnicamente documentadas pelo Tribunal devem ser abertas e categorizadas 
no software Jira/CSJT como “Crise”.  
§ 1º Enquadram-se nessa categoria inconsistências que, cumulativamente, 
causem indisponibilidade total ou parcial, impactem um grande número de 
usuários, e não haja possibilidade de adoção de medidas de contorno pelo 
próprio Tribunal.  
§ 2º A análise da inconsistência por parte da CTPJe não será iniciada até que os 
requisitos mínimos para abertura deste tipo de demanda sejam atendidos, e que 
o responsável pela unidade gestora de informática do Tribunal registre ciência 
na ocorrência aberta pelo Órgão.  
§ 3º Para que haja a prestação do serviço de suporte, caberá à equipe de 
infraestrutura do próprio Tribunal realizar a primeira análise da ocorrência do tipo 
“Crise”, empreender e evidenciar os esforços iniciais para contornar o problema 
e verificar a compatibilidade do seu ambiente tecnológico com o Guia de 



Infraestrutura Recomendada, instituído por meio do Ato CSJT.GP.SG nº 
342/2014, de 14 de novembro de 2014.  
§ 4º Sempre que solicitado, o Tribunal deverá fornecer todas as informações 
solicitadas pela CTPJe.  
§ 5º Caso as solicitações da CTPJe não sejam atendidas em até 12 horas 
corridas, a issue será fechada de plano.  
§ 6º A equipe do Tribunal envolvida na Crise deverá identificar a causa raiz da 
inconsistência e fornecer subsídios à CTPJe para a respectiva solução.  
§ 7º Caso o Tribunal não consiga identificar a causa raiz da inconsistência, a 
ocorrência será encaminhada, juntamente com a comprovação dos esforços e 
compatibilidade constantes do § 3º deste artigo, à deliberação da CNEPJe. 
SEÇÃO XI  
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
Art. 21. O Conselho Superior da Justiça do Trabalho prestará suporte apenas à 
versão mais recente liberada para implantação em produção nos Tribunais, 
assim considerado o versionamento até o segundo número, e dará suporte à 
versão imediatamente anterior, em caráter transitório, nos 30 dias subsequentes 
à data de liberação para implantação em produção nos Tribunais da versão mais 
recente.  
§ 1º Observado o Capítulo III da Resolução CSJT nº 185/2017, os eventos que 
afetem a disponibilidade do PJe detectados em Tribunal que opere com versão 
desatualizada do Sistema serão de responsabilidade exclusiva do próprio Órgão.  
§ 2º A CTPJe manterá página no website do CSJT, contendo o histórico de 
versões e alterações do Sistema.  
§ 3º O versionamento do Sistema PJe conterá três números, sendo que o minor, 
indicará as correções lançadas (hotfixes), podendo ser utilizado também para 
liberar versões de Satélites, na forma do art. 19 deste Ato.  
Art. 22. Na solução das inconsistências relacionadas à indisponibilidade do PJe, 
o Tribunal deverá adotar tempestivamente todas as medidas necessárias à 
garantia do acesso remoto à infraestrutura que suporta o Sistema, para análise 
e providências por parte da CTPJe.  
Parágrafo único. O Tribunal será responsável pela demora ou atraso no 
restabelecimento do PJe decorrente de dificuldade ou restrição imposta ao 
acesso remoto dos técnicos do CSJT à infraestrutura do Tribunal. 
Art. 23. O Tribunal, após receber atendimento da CTPJe e tomar ciência das 
providências que deverão ser adotadas, deverá aplicá-las imediatamente.  
Parágrafo único. Caso o cumprimento das orientações dadas pela CTPJe exija 
a indisponibilidade total ou parcial do Sistema, o Tribunal deverá programar-se 
para adotá-las imediatamente ou no primeiro dia não útil após o incidente, 
divulgando em seu website a correspondente agenda de manutenção 
programada. 
Art. 24. Nos casos de indisponibilidade total ou parcial do Sistema, ouvida a 
CNEPJe, o Tribunal deve divulgar em seu website e em sua intranet as causas 
do incidente e as medidas adotadas para solucioná-lo, informando o prazo 
estimado de retorno à regular operação do PJe. 
Art. 25. Não haverá prestação do serviço de suporte ao Tribunal caso sejam 
verificadas:  
I - divergências em relação ao código-fonte da aplicação distribuído pelo CSJT;  
II – divergências relativas à estrutura de banco de dados definida pelo CSJT;  



III - incompatibilidades da infraestrutura dedicada ao PJe instalado no Tribunal 
com o Guia de Infraestrutura Recomendada, instituído por meio do Ato 
CSJT.GP.SG nº 342/2014, de 14 de novembro de 2014;  
IV – uso de sistemas satélites não homologados pelo CSJT. Parágrafo único. 
Não se aplica o disposto no caput se o Tribunal estiver utilizando uma 
infraestrutura parcialmente distinta do GIR, em caráter temporário, condicionada 
à autorização expressa da CTPJe e da CNEPJe. 
Art. 26. Os registros de ocorrências mencionados no artigo 3º, exceto “Crise”, 
quando estiverem pendentes de manifestação do Tribunal e não houver 
resposta, no prazo de até 7 dias corridos, acerca de questionamento ou sugestão 
registrada pela CTPJe, por meio de interação no software Jira/CSJT, serão 
fechados de plano.  
Art. 27. A SETIC/CSJT manterá a Política de Suporte ao PJe, a fim de aprimorá-
la e adequá-la às necessidades de evolução do Sistema, promovendo sua ampla 
divulgação. 
Art. 28. Os casos excepcionais deverão ser encaminhados à CNEPJe para 
análise e deliberação, sem prejuízo de ouvir a CTPJe ou submeter o evento à 
Presidência do CSJT, se necessário.  
Art. 29. Ficam revogados o Ato CSJT.GP.SG n.º 130/2015 e o Ato Conjunto 
TST.CSJT.GP.SG Nº 19/2016.  
Art. 30. Este Ato entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se.  
Brasília, 29 de maio de 2017. 
Ministro IVES GANDRA DA SILVA MARTINS FILHO  
Presidente do Tribunal Superior do Trabalho e do  
Conselho Superior da Justiça do Trabalho 

ATO N° 5/GCGJT, DE 31 DE MAIO DE 2017 (DEJT de 31/05/2017). Dispõe 
sobre a utilização do Sistema Bacen Jud Digital - JT e estabelece parâmetros 
para sua implementação e funcionamento no Tribunal Superior do Trabalho 
(TST). 

O MINISTRO CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO, no uso 
das atribuições legais e regimentais,  

Considerando a instituição do Sistema Nacional de Cadastramento de Contas 
Únicas do BACEN JUD pela Resolução nº 61, de 07/10/2008, do Conselho 
Nacional de Justiça;  

Considerando a necessidade de uniformização de procedimentos para 
cadastramento de conta única para efeito de recebimento de ordens judiciais de 
bloqueio pela via eletrônica, na forma preconizada pelo artigo 11 da Resolução 
nº 61, de 07/10/2008, do Conselho Nacional de Justiça;  

Considerando o disposto no artigo 5º, inciso II, da Resolução nº 61, de 
07/10/2008, do Conselho Nacional de Justiça, segundo o qual a solicitação de 
cadastramento será dirigida, na Justiça do Trabalho, ao Corregedor-Geral da 
Justiça do Trabalho ou a quem este indicar em ato próprio;  

Considerando que à Secretaria da Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho, 
vinculada à Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho, compete ordenar e 
executar os serviços de acordo com as regras do Regimento da Corregedoria-
Geral e as determinações do Ministro titular, nos termos do artigo 61 da 
Resolução Administrativa nº 1784, de 09/112015, que aprovou o Regulamento 
Geral da Secretaria do Tribunal Superior do Trabalho;  



Considerando o Acordo de Cooperação Técnica nº 001/2012 firmado em 
15/08/2012 entre a Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho e o Superior 
Tribunal de Justiça, que estabeleceu a cooperação entre os partícipes “no 
compartilhamento de sistemas e softwares destinados à atividade de 
cadastramento de conta única referente ao Sistema BACEN JUD” (Cláusula 
Segunda), competindo ao Superior Tribunal de Justiça “compartilhar o sistema 
atualmente existente, (...) dispensada qualquer contrapartida financeira” 
(Cláusula Terceira);  

Considerando o princípio constitucional da eficiência e a necessidade de 
modernização da Justiça com a utilização dos recursos de tecnologia da 
informação disponíveis; e  

Considerando a crescente solicitação de cadastro de contas únicas em 
requerimento impresso e, por consequência, o aumento do acervo de autos 
físicos.  

RESOLVE:  
Art. 1º Fica autorizada a utilização do Sistema Bacen Jud Digital - JT, 
desenvolvido pela Coordenadoria de Desenvolvimento de Sistemas da 
Secretaria de Tecnologia da Informação do TST (CDS/SETIN) a partir do sistema 
atualmente existente no Superior Tribunal de Justiça, destinado ao envio e à 
análise de pedidos de cadastramento, alteração de cadastro, recadastramento e 
descadastramento de conta única para efeito de recebimento de ordens judiciais 
de bloqueio no Sistema BACEN JUD.  
Art. 2º Compete à Secretaria da Corregedoria-Geral apreciar as solicitações de 
cadastramento, bem como os pedidos de alteração de cadastro, 
recadastramento e descadastramento de conta única, ressalvada a competência 
do Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho para a apreciação dos Pedidos de 
Providências atinentes ao cumprimento do Sistema BACEN JUD (Cap. V, 
RICGJT).  
Art. 3º O registro, a visualização, a tramitação e o controle dos pedidos enviados 
via Bacen Jud Digital - JT serão feitos exclusivamente em meio eletrônico e 
assinados digitalmente, contendo elementos que permitam identificar o usuário 
responsável pela sua prática.  
§ 1º O sistema receberá arquivos com tamanho máximo de 5 megabytes e 
apenas no formato PDF (portable document format).  
§ 2º O requerimento enviado pelo sistema e os documentos a ele anexados 
serão armazenados em ambiente eletrônico.  
§ 3º É de responsabilidade do usuário 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.  
Art. 4º O sistema fornecerá ao usuário um número de pedido, por meio do qual 
este deverá acompanhar o andamento de seu requerimento. Parágrafo único. 
Após análise do pedido pela Secretaria da Corregedoria-Geral, o Sistema Bacen 
Jud Digital - JT automaticamente enviará ao e-mail cadastrado mensagens com 
atualizações da situação do pedido.  
Art. 5º 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.  



§1º A contagem do prazo de que trata o caput deste artigo tem início no dia útil 
seguinte ao registro da pendência no sistema, cuja data estará disponível na 
página de acesso do usuário externo.  
§2º Ultrapassado o prazo, o pedido será indeferido, cabendo ao interessado 
formalizar novo requerimento, anexando a este toda a documentação necessária 
ao cadastramento.  
Art. 6º A implantação do Sistema Bacen Jud Digital - JT implicará a superação 
dos atuais meios de envio de requerimento e dos respectivos documentos para 
fins de cadastramento, alteração de cadastro, recadastramento ou 
descadastramento de conta única ao Tribunal Superior do Trabalho, os quais 
serão automaticamente descartados. Parágrafo único. A contar da data de 
vigência deste Ato, será de 90 dias o prazo de transição para o novo sistema, 
período em que também serão admitidos pedidos impressos.  
Art. 7º Este Ato entrará em vigor na data de sua publicação.  
Publique-se.  
Dê-se ciência ao Ministro Presidente do Tribunal Superior do Trabalho e aos 
Desembargadores Presidentes e Corregedores dos Tribunais Regionais do 
Trabalho, mediante ofício, do inteiro teor deste Ato.  
 

Ministro RENATO DE LACERDA PAIVA  

Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho 

ATO N° 6/GCGJT, DE 31 DE MAIO DE 2017 (DEJT de 31/05/2017). Altera o 
artigo 102, caput, e § 1º, III, da Consolidação dos Provimentos da Corregedoria-
Geral da Justiça do Trabalho, acrescidos os incisos IV e V, ao § 1º, e os §§ 3º, 
4º, 5º, 6º, e 7º. Altera o artigo 113, caput, da Consolidação dos Provimentos da 
Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho. Acresce à Consolidação dos 
Provimentos da Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho o parágrafo único do 
artigo 114 e o artigo 114-A. Dá nova redação aos artigos 29, caput, e 34 do 
Regimento Interno da CorregedoriaGeral da Justiça do Trabalho. 

O MINISTRO CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO, no uso 
das atribuições legais e regimentais,  

Considerando a instituição do Sistema Bacen Jud Digital - JT pelo Ato nº 
5/GCGJT, de 31 de maio de 2017;  

Considerando o disposto no artigo 6º, § 3º, da Resolução nº 61, de 07 de 
outubro de 2008, do Conselho Nacional de Justiça, segundo o qual cabe ao 
Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho exigir os documentos ou providências 
que reputar necessários para decidir sobre o pedido de cadastramento de conta 
única no Sistema BACEN JUD; e  

Considerando o disposto no artigo 40 do Regimento Interno da Corregedoria-
Geral da Justiça do Trabalho, que autoriza o Corregedor-Geral a proceder às 
atualizações no Regimento Interno da Corregedoria-Geral da Justiça do 
Trabalho, concernentes aos procedimentos do sistema BACEN JUD.  

RESOLVE:  
Art. 1° O artigo 102, caput, e o § 1º, III, da Consolidação dos Provimentos da 
Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho passam a vigorar com o seguinte 
texto, acrescidos os incisos IV e V, ao § 1º, e os §§ 3º, 4º, 5º, 6º e 7º:  
“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.  
§ 1º ......................  
I - ......................  
II - ......................  
III - contrato social do qual constem os dados do representante legal da empresa; 
IV - na hipótese de advogado constituído, instrumento de procuração que habilite 
o subscritor do pedido a atuar, ainda que administrativamente, em nome do 
requerente;  
V – documento de identificação que demonstre a autenticidade da assinatura do 
subscritor do pedido.  
§ 2º .......................  
§ 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.  
§ 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.  
§ 5º Incumbe ao requerente o acompanhamento do pedido pelo Sistema Bacen 
Jud Digital - JT.  
§ 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.  
§ 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.”  
Art. 2º Alterar a redação do artigo 113, caput, da Consolidação dos Provimentos 
da Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho, nos seguintes termos: “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.”  
Art. 3º Acrescer à Consolidação dos Provimentos da CorregedoriaGeral da 
Justiça do Trabalho o parágrafo único do artigo 114 e o artigo 114-A, com a 
seguinte redação:  
“Art. 114 ...................  
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. 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 a competência do Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho para a 
apreciação dos Pedidos de Providências atinentes ao cumprimento do Sistema 
BACEN JUD.”  



Art. 4º Dar nova redação aos artigos 29, caput, e 34 do Regimento Interno da 
Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho, nos seguintes termos:  
“Art. 29. O requerimento, efetuado via Sistema Bacen Jud Digital - JT e dirigido 
à Secretaria da Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho:”  
“Art. 34. Os pedidos de recadastramento serão dirigidos à Secretaria da 
Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho, instruindo -se a petição com os 
mesmos documentos exigidos para o cadastramento originário da conta.”  
Art. 5º Republiquem-se a Consolidação dos Provimentos da Corregedoria-Geral 
da Justiça do Trabalho e o Regimento Interno da Corregedoria-Geral da Justiça 
do Trabalho.  
Art. 6º Este Ato entrará em vigor na data de sua publicação.  
Publique-se.  
Dê-se ciência ao Ministro Presidente do Tribunal Superior do Trabalho e aos 
Desembargadores Presidentes e Corregedores dos Tribunais Regionais do 
Trabalho, mediante ofício, do inteiro teor deste Ato.  
 

Ministro RENATO DE LACERDA PAIVA  

Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho 
 

PROVIMENTOS 

PROVIMENTO CONJUNTO Nº 04, DE 08 DE MAIO DE 2017 (DEJT de 

09/05/2017). Institui, no âmbito da Justiça do Trabalho da 4ª Região, o Ambiente 
de Conciliação Virtual e dá outras providências.  
A PRESIDENTE E O VICE-CORREGEDOR REGIONAL, NO EXERCÍCIO DA 
CORREGEDORIA, DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, 
no uso de suas atribuições legais e regimentais,  
CONSIDERANDO os termos dos artigos 3º, § 3º e 165 do Código de Processo 
Civil, no sentido de incentivar a autocomposição de conflitos, bem como a 
responsabilidade dos Tribunais pelo desenvolvimento de programas destinados 
a auxiliar, orientar e estimular a autocomposição.  
CONSIDERANDO os termos da Resolução CNJ n° 125/2010, que trata da 
Política Nacional de tratamento de conflitos de interesses no âmbito do Poder 
Judiciário;  
CONSIDERANDO os termos da Resolução CSJT n° 174/2016, que dispõe sobre 
a política judiciária nacional de tratamento adequado das disputas de interesse 
no âmbito do Poder Judiciário Trabalhista e dá outras providências; 
CONSIDERANDO os termos da Portaria Conjunta n° 1.791/2017 que autoriza a 
utilização de meios eletrônicos na realização das audiências de mediação e 
conciliação que ocorrerem no âmbito dos CEJUSCs-JT,  
RESOLVEM:  
Art. 1º Instituir, no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, o 
Ambiente de Conciliação Virtual, que permite a negociação entre as próprias 
partes, nos processos judiciais eletrônicos (PJe), por intermédio dos seus 
procuradores, podendo contar com a participação de conciliador/mediador no 
auxílio das tratativas.  



Parágrafo único. Por questão de caráter técnico, estão excluídos do ambiente de 
Conciliação Virtual os processos de competência originária do TRT e aqueles 
em que for parte pessoa jurídica de direito público.  
Art. 2º O acesso ao ambiente será disponibilizado no site do TRT da 4ª Região 
e será realizado mediante login e senha cadastrados para a consulta pública do 
PJe.  
§ 1º O advogado só poderá iniciar uma tratativa de conciliação se estiver 
cadastrado/habilitado, no sistema PJe-1º grau, como procurador de uma das 
partes no processo judicial eletrônico correspondente.  
§ 2º Durante a fase de experiência do sistema, somente terão acesso ao 
ambiente de Conciliação Virtual os servidores e magistrados indicados como 
conciliadores/mediadores pelo CEJUSCs-JT.  
Art. 3º No ambiente de Conciliação Virtual, os advogados cadastrados no 
sistema PJe-1º grau poderão, a partir da indicação do processo:  
I - solicitar o início de tratativas de conciliação;  
II - trocar mensagens com os envolvidos nas tratativas;  
III - elaborar petição de acordo;  
IV - alterar ou excluir petição ou termo de acordo disponibilizado, enquanto não 
assinado por todos os envolvidos;  
V - concordar com os termos ajustados para a conciliação (assinatura da petição 
ou termo de conciliação);  
VI - solicitar o auxílio ou intervenção do conciliador/mediador, a qualquer tempo; 
VII - cancelar as tratativas de conciliação.  
Art. 4º Os conciliadores/mediadores, cadastrados no ambiente, poderão:  
I - ter acesso a todas solicitações de negociação e seu andamento;  
II - iniciar tratativas de conciliação; III - interagir com os envolvidos na 
negociação, a fim de auxiliar nas tratativas de conciliação.  
III - comunicar-se com os envolvidos acerca de situações ou circunstâncias 
inerentes à negociação;  
IV - elaborar, alterar, excluir e assinar termo de conciliação;  
V - cancelar a tratativa de conciliação; e  
VI - reabrir uma tratativa de conciliação encerrada.  
Art. 5º Todos os atos praticados no ambiente de conciliação virtual serão objeto 
de mensagem eletrônica, encaminhada aos e-mails dos procuradores (conforme 
cadastro do PJe-1º grau) e, quando for o caso, ao e-mail do conciliador/mediador 
(e-mail institucional).  
Art. 6º Os termos de conciliação produzidos e assinados no ambiente 
Conciliação Virtual deverão ser incluídos pelo conciliador/mediador no processo 
correspondente, no sistema PJe, no prazo máximo de 02 dias úteis, para 
apreciação pelo Juízo competente. Parágrafo único. No termo de conciliação a 
ser juntado no Sistema PJe constará expressamente a informação indicando o 
nome do conciliador/mediador e dos advogados que assinaram o documento no 
ambiente Conciliação Virtual.  
Art. 7º As petições de acordo produzidas e assinadas no ambiente de 
Conciliação Virtual, sem a intervenção do conciliador/mediador, deverão ser 
protocoladas, por um dos procuradores, no sistema PJe. Parágrafo único. Após 
a juntada da petição de acordo no sistema PJe por um dos procuradores, o 
procurador da parte contrária deverá ratificar os termos da petição de acordo no 
sistema PJe, a qual seguirá para apreciação pelo Juízo competente.  



Art. 8º Os casos omissos serão resolvidos pela Presidência e pela Corregedoria 
Regional do Tribunal, no âmbito de suas esferas de atuação.  
Art. 9º Este Provimento Conjunto entra em vigor na data de sua publicação.  
 

BEATRIZ RENCK  
Presidente do TRT da 4ª Região  

 
MARÇAL HENRI DOS SANTOS FIGUEIREDO 

Vice-Corregedor Regional do TRT da 4ª Região, no exercício da Corregedoria 
 
 


