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LEIS ORDINÁRIAS 

LEI Nº 13.431, DE 4 DE ABRIL DE 2017 (DOU de 05/04/2017). Estabelece o 
sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente vítima ou 
testemunha de violência e altera a Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990 
(Estatuto da Criança e do Adolescente). 
 
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional 
decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 
 

TÍTULO I  
DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
Art. 1o Esta Lei normatiza e organiza o sistema de garantia de direitos da 
criança e do adolescente vítima ou testemunha de violência, cria mecanismos 
para prevenir e coibir a violência, nos termos do art. 227 da Constituição 
Federal, da Convenção sobre os Direitos da Criança e seus protocolos 
adicionais, da Resolução no 20/2005 do Conselho Econômico e Social das 
Nações Unidas e de outros diplomas internacionais, e estabelece medidas de 
assistência e proteção à criança e ao adolescente em situação de violência. 
 
Art. 2o A criança e o adolescente gozam dos direitos fundamentais inerentes à 
pessoa humana, sendo-lhes asseguradas a proteção integral e as 
oportunidades e facilidades para viver sem violência e preservar sua saúde 
física e mental e seu desenvolvimento moral, intelectual e social, e gozam de 
direitos específicos à sua condição de vítima ou testemunha.  
Parágrafo único. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 
desenvolverão políticas integradas e coordenadas que visem a garantir os 
direitos humanos da criança e do adolescente no âmbito das relações 
domésticas, familiares e sociais, para resguardá-los de toda forma de 
negligência, discriminação, exploração, violência, abuso, crueldade e opressão.  
Art. 3o Na aplicação e interpretação desta Lei, serão considerados os fins 
sociais a que ela se destina e, especialmente, as condições peculiares da 
criança e do adolescente como pessoas em desenvolvimento, às quais o 
Estado, a família e a sociedade devem assegurar a fruição dos direitos 
fundamentais com absoluta prioridade. Parágrafo único. A aplicação desta Lei 
é facultativa para as vítimas e testemunhas de violência entre 18 (dezoito) e 21 
(vinte e um) anos, conforme disposto no parágrafo único do art. 2o da Lei no 
8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente).  
 



Art. 4o Para os efeitos desta Lei, sem prejuízo da tipificação das condutas 
criminosas, são formas de violência:  
I - violência física, entendida como a ação infligida à criança ou ao adolescente 
que ofenda sua integridade ou saúde corporal ou que lhe cause sofrimento 
físico;  
II - violência psicológica:  
a) qualquer conduta de discriminação, depreciação ou desrespeito em relação 
à criança ou ao adolescente mediante ameaça, constrangimento, humilhação, 
manipulação, isolamento, agressão verbal e xingamento, ridicularização, 
indiferença, exploração ou intimidação sistemática (bullying) que possa 
comprometer seu desenvolvimento psíquico ou emocional;  
b) o ato de alienação parental, assim entendido como a interferência na 
formação psicológica da criança ou do adolescente, promovida ou induzida por 
um dos genitores, pelos avós ou por quem os tenha sob sua autoridade, 
guarda ou vigilância, que leve ao repúdio de genitor ou que cause prejuízo ao 
estabelecimento ou à manutenção de vínculo com este;  
c) qualquer conduta que exponha a criança ou o adolescente, direta ou 
indiretamente, a crime violento contra membro de sua família ou de sua rede 
de apoio, independentemente do ambiente em que cometido, particularmente 
quando isto a torna testemunha;  
III - violência sexual, entendida como qualquer conduta que constranja a 
criança ou o adolescente a praticar ou presenciar conjunção carnal ou qualquer 
outro ato libidinoso, inclusive exposição do corpo em foto ou vídeo por meio 
eletrônico ou não, que compreenda:  
a) abuso sexual, entendido como toda ação que se utiliza da criança ou do 
adolescente para fins sexuais, seja conjunção carnal ou outro ato libidinoso, 
realizado de modo presencial ou por meio eletrônico, para estimulação sexual 
do agente ou de terceiro;  
b) exploração sexual comercial, entendida como o uso da criança ou do 
adolescente em atividade sexual em troca de remuneração ou qualquer outra 
forma de compensação, de forma independente ou sob patrocínio, apoio ou 
incentivo de terceiro, seja de modo presencial ou por meio eletrônico;  
c) tráfico de pessoas, entendido como o recrutamento, o transporte, a 
transferência, o alojamento ou o acolhimento da criança ou do adolescente, 
dentro do território nacional ou para o estrangeiro, com o fim de exploração 
sexual, mediante ameaça, uso de força ou outra forma de coação, rapto, 
fraude, engano, abuso de autoridade, aproveitamento de situação de 
vulnerabilidade ou entrega ou aceitação de pagamento, entre os casos 
previstos na legislação; 
 
IV - violência institucional, entendida como a praticada por instituição pública ou 
conveniada, inclusive quando gerar revitimização.  
§ 1o Para os efeitos desta Lei, a criança e o adolescente serão ouvidos sobre a 
situação de violência por meio de escuta especializada e depoimento especial.  
§ 2o Os órgãos de saúde, assistência social, educação, segurança pública e 
justiça adotarão os procedimentos necessários por ocasião da revelação 
espontânea da violência.  
§ 3o Na hipótese de revelação espontânea da violência, a criança e o 
adolescente serão chamados a confirmar os fatos na forma especificada no § 
1o deste artigo, salvo em caso de intervenções de saúde.  



§ 4o O não cumprimento do disposto nesta Lei implicará a aplicação das 
sanções previstas na Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança 
e do Adolescente). 
 

TÍTULO II  
DOS DIREITOS E GARANTIAS 

 
Art. 5o A aplicação desta Lei, sem prejuízo dos princípios estabelecidos nas 
demais normas nacionais e internacionais de proteção dos direitos da criança e 
do adolescente, terá como base, entre outros, os direitos e garantias 
fundamentais da criança e do adolescente a:  
I - receber prioridade absoluta e ter considerada a condição peculiar de pessoa 
em desenvolvimento;  
II - receber tratamento digno e abrangente;  
III - ter a intimidade e as condições pessoais protegidas quando vítima ou 
testemunha de violência;  
IV - ser protegido contra qualquer tipo de discriminação, independentemente de 
classe, sexo, raça, etnia, renda, cultura, nível educacional, idade, religião, 
nacionalidade, procedência regional, regularidade migratória, deficiência ou 
qualquer outra condição sua, de seus pais ou de seus representantes legais;  
V - receber informação adequada à sua etapa de desenvolvimento sobre 
direitos, inclusive sociais, serviços disponíveis, representação jurídica, medidas 
de proteção, reparação de danos e qualquer procedimento a que seja 
submetido;  
VI - ser ouvido e expressar seus desejos e opiniões, assim como permanecer 
em silêncio;  
VII - receber assistência qualificada jurídica e psicossocial especializada, que 
facilite a sua participação e o resguarde contra comportamento inadequado 
adotado pelos demais órgãos atuantes no processo;  
VIII - ser resguardado e protegido de sofrimento, com direito a apoio, 
planejamento de sua participação, prioridade na tramitação do processo, 
celeridade processual, idoneidade do atendimento e limitação das 
intervenções;  
IX - ser ouvido em horário que lhe for mais adequado e conveniente, sempre 
que possível;  
X - ter segurança, com avaliação contínua sobre possibilidades de intimidação, 
ameaça e outras formas de violência;  
XI - ser assistido por profissional capacitado e conhecer os profissionais que 
participam dos procedimentos de escuta especializada e depoimento especial;  
XII - ser reparado quando seus direitos forem violados; XIII - conviver em 
família e em comunidade;  
XIV - ter as informações prestadas tratadas confidencialmente, sendo vedada a 
utilização ou o repasse a terceiro das declarações feitas pela criança e pelo 
adolescente vítima, salvo para os fins de assistência à saúde e de persecução 
penal; 
XV - prestar declarações em formato adaptado à criança e ao adolescente com 
deficiência ou em idioma diverso do português.  
Parágrafo único. O planejamento referido no inciso VIII, no caso de depoimento 
especial, será realizado entre os profissionais especializados e o juízo.  



Art. 6o A criança e o adolescente vítima ou testemunha de violência têm direito 
a pleitear, por meio de seu representante legal, medidas protetivas contra o 
autor da violência.  
Parágrafo único. Os casos omissos nesta Lei serão interpretados à luz do 
disposto na Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do 
Adolescente), na Lei no 11.340, de 7 de agosto de 2006 (Lei Maria da Penha), 
e em normas conexas. 
 

TÍTULO III  
DA ESCUTA ESPECIALIZADA E DO DEPOIMENTO ESPECIAL  

 
Art. 7o Escuta especializada é o procedimento de entrevista sobre situação de 
violência com criança ou adolescente perante órgão da rede de proteção, 
limitado o relato estritamente ao necessário para o cumprimento de sua 
finalidade.  
Art. 8o Depoimento especial é o procedimento de oitiva de criança ou 
adolescente vítima ou testemunha de violência perante autoridade policial ou 
judiciária.  
Art. 9o A criança ou o adolescente será resguardado de qualquer contato, 
ainda que visual, com o suposto autor ou acusado, ou com outra pessoa que 
represente ameaça, coação ou constrangimento.  
Art. 10. A escuta especializada e o depoimento especial serão realizados em 
local apropriado e acolhedor, com infraestrutura e espaço físico que garantam 
a privacidade da criança ou do adolescente vítima ou testemunha de violência.  
Art. 11. O depoimento especial reger-se-á por protocolos e, sempre que 
possível, será realizado uma única vez, em sede de produção antecipada de 
prova judicial, garantida a ampla defesa do investigado.  
§ 1o O depoimento especial seguirá o rito cautelar de antecipação de prova: 
I - quando a criança ou o adolescente tiver menos de 7 (sete) anos;  
II - em caso de violência sexual.  
§ 2o Não será admitida a tomada de novo depoimento especial, salvo quando 
justificada a sua imprescindibilidade pela autoridade competente e houver a 
concordância da vítima ou da testemunha, ou de seu representante legal.  
Art. 12. O depoimento especial será colhido conforme o seguinte procedimento:  
I - os profissionais especializados esclarecerão a criança ou o adolescente 
sobre a tomada do depoimento especial, informando-lhe os seus direitos e os 
procedimentos a serem adotados e planejando sua participação, sendo vedada 
a leitura da denúncia ou de outras peças processuais;  
II - é assegurada à criança ou ao adolescente a livre narrativa sobre a situação 
de violência, podendo o profissional especializado intervir quando necessário, 
utilizando técnicas que permitam a elucidação dos fatos; III - no curso do 
processo judicial, o depoimento especial será transmitido em tempo real para a 
sala de audiência, preservado o sigilo;  
IV - findo o procedimento previsto no inciso II deste artigo, o juiz, após 
consultar o Ministério Público, o defensor e os assistentes técnicos, avaliará a 
pertinência de perguntas complementares, organizadas em bloco;  
V - o profissional especializado poderá adaptar as perguntas à linguagem de 
melhor compreensão da criança ou do adolescente;  
VI - o depoimento especial será gravado em áudio e vídeo.  



§ 1o À vítima ou testemunha de violência é garantido o direito de prestar 
depoimento diretamente ao juiz, se assim o entender.  
§ 2o O juiz tomará todas as medidas apropriadas para a preservação da 
intimidade e da privacidade da vítima ou testemunha.  
§ 3o O profissional especializado comunicará ao juiz se verificar que a 
presença, na sala de audiência, do autor da violência pode prejudicar o 
depoimento especial ou colocar o depoente em situação de risco, caso em que, 
fazendo constar em termo, será autorizado o afastamento do imputado.  
§ 4o Nas hipóteses em que houver risco à vida ou à integridade física da vítima 
ou testemunha, o juiz tomará as medidas de proteção cabíveis, inclusive a 
restrição do disposto nos incisos III e VI deste artigo.  
§ 5o As condições de preservação e de segurança da mídia relativa ao 
depoimento da criança ou do adolescente serão objeto de regulamentação, de 
forma a garantir o direito à intimidade e à privacidade da vítima ou testemunha.  
§ 6o O depoimento especial tramitará em segredo de justiça. 
IV - planejamento coordenado do atendimento e do acompanhamento, 
respeitadas as especificidades da vítima ou testemunha e de suas famílias;  
V - celeridade do atendimento, que deve ser realizado imediatamente - ou tão 
logo quanto possível - após a revelação da violência;  
VI - priorização do atendimento em razão da idade ou de eventual prejuízo ao 
desenvolvimento psicossocial, garantida a intervenção preventiva;  
VII - mínima intervenção dos profissionais envolvidos; e VIII - monitoramento e 
avaliação periódica das políticas de atendimento.  
§ 2o Nos casos de violência sexual, cabe ao responsável da rede de proteção 
garantir a urgência e a celeridade necessárias ao atendimento de saúde e à 
produção probatória, preservada a confidencialidade.  
Art. 15. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão criar 
serviços de atendimento, de ouvidoria ou de resposta, pelos meios de 
comunicação disponíveis, integrados às redes de proteção, para receber 
denúncias de violações de direitos de crianças e adolescentes.  
Parágrafo único. As denúncias recebidas serão encaminhadas:  
I - à autoridade policial do local dos fatos, para apuração;  
II - ao conselho tutelar, para aplicação de medidas de proteção; e  
III - ao Ministério Público, nos casos que forem de sua atribuição específica.  
Art. 16. O poder público poderá criar programas, serviços ou equipamentos que 
proporcionem atenção e atendimento integral e interinstitucional às crianças e 
adolescentes vítimas ou testemunhas de violência, compostos por equipes 
multidisciplinares especializadas.  
Parágrafo único. Os programas, serviços ou equipamentos públicos poderão 
contar com delegacias especializadas, serviços de saúde, perícia médico-legal, 
serviços socioassistenciais, varas especializadas, Ministério Público e 
Defensoria Pública, entre outros possíveis de integração, e deverão 
estabelecer parcerias em caso de indisponibilidade de serviços de 
atendimento. 
 

CAPÍTULO II  
DA SAÚDE 

 
Art. 17. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão criar, 
no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), serviços para atenção integral à 



criança e ao adolescente em situação de violência, de forma a garantir o 
atendimento acolhedor.  
Art. 18. A coleta, guarda provisória e preservação de material com vestígios de 
violência serão realizadas pelo Instituto Médico Legal (IML) ou por serviço 
credenciado do sistema de saúde mais próximo, que entregará o material para 
perícia imediata, observado o disposto no art. 5o desta Lei.  
 

CAPÍTULO III  
DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 
Art. 19. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão 
estabelecer, no âmbito do Sistema Único de Assistência Social (Suas), os 
seguintes procedimentos:  
I - elaboração de plano individual e familiar de atendimento, valorizando a 
participação da criança e do adolescente e, sempre que possível, a 
preservação dos vínculos familiares;  
II - atenção à vulnerabilidade indireta dos demais membros da família 
decorrente da situação de violência, e solicitação, quando necessário, aos 
órgãos competentes, de inclusão da vítima ou testemunha e de suas famílias 
nas políticas, programas e serviços existentes;  
III - avaliação e atenção às situações de intimidação, ameaça, constrangimento 
ou discriminação decorrentes da vitimização, inclusive durante o trâmite do 
processo judicial, as quais deverão ser comunicadas imediatamente à 
autoridade judicial para tomada de providências; e  
IV - representação ao Ministério Público, nos casos de falta de responsável 
legal com capacidade protetiva em razão da situação de violência, para 
colocação da criança ou do adolescente sob os cuidados da família extensa, de 
família substituta ou de serviço de acolhimento familiar ou, em sua falta, 
institucional. 
 

CAPÍTULO IV  

DA SEGURANÇA PÚBLICA 

Art. 20. O poder público poderá criar delegacias especializadas no atendimento 

de crianças e adolescentes vítimas de violência.  

§ 1o Na elaboração de suas propostas orçamentárias, as unidades da 

Federação alocarão recursos para manutenção de equipes multidisciplinares 

destinadas a assessorar as delegacias especializadas.  

§ 2o Até a criação do órgão previsto no caput deste artigo, a vítima será 

encaminhada prioritariamente a delegacia especializada em temas de direitos 

humanos.  

§ 3o A tomada de depoimento especial da criança ou do adolescente vítima ou 

testemunha de violência observará o disposto no art. 14 desta Lei.  

Art. 21. Constatado que a criança ou o adolescente está em risco, a autoridade 

policial requisitará à autoridade judicial responsável, em qualquer momento dos 



procedimentos de investigação e responsabilização dos suspeitos, as medidas 

de proteção pertinentes, entre as quais:  

I - evitar o contato direto da criança ou do adolescente vítima ou testemunha de 

violência com o suposto autor da violência;  

II - solicitar o afastamento cautelar do investigado da residência ou local de 

convivência, em se tratando de pessoa que tenha contato com a criança ou o 

adolescente;  

III - requerer a prisão preventiva do investigado, quando houver suficientes 

indícios de ameaça à criança ou adolescente vítima ou testemunha de 

violência;  

IV - solicitar aos órgãos socioassistenciais a inclusão da vítima e de sua família 

nos atendimentos a que têm direito;  

V - requerer a inclusão da criança ou do adolescente em programa de proteção 

a vítimas ou testemunhas ameaçadas; e  

VI - representar ao Ministério Público para que proponha ação cautelar de 

antecipação de prova, resguardados os pressupostos legais e as garantias 

previstas no art. 5o desta Lei, sempre que a demora possa causar prejuízo ao 

desenvolvimento da criança ou do adolescente.  

Art. 22. Os órgãos policiais envolvidos envidarão esforços investigativos para 

que o depoimento especial não seja o único meio de prova para o julgamento 

do réu. 

CAPÍTULO V  

DA JUSTIÇA 

Art. 23. Os órgãos responsáveis pela organização judiciária poderão criar 

juizados ou varas especializadas em crimes contra a criança e o adolescente.  

Parágrafo único. Até a implementação do disposto no caput deste artigo, o 

julgamento e a execução das causas decorrentes das práticas de violência 

ficarão, preferencialmente, a cargo dos juizados ou varas especializadas em 

violência doméstica e temas afins. 

TÍTULO V  

DOS CRIMES 

Art. 24. Violar sigilo processual, permitindo que depoimento de criança ou 

adolescente seja assistido por pessoa estranha ao processo, sem autorização 

judicial e sem o consentimento do depoente ou de seu representante legal.  

Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa. 

TÍTULO VI  

DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 



Art. 25. O art. 208 da Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança 

e do Adolescente), passa a vigorar acrescido do seguinte inciso XI: 

 "Art. 208. ................................................................................ 

.........................................................................................................  

XI - de políticas e programas integrados de atendimento à criança e ao 

adolescente vítima ou testemunha de violência. 

..............................................................................................." (NR)  

Art. 26. Cabe ao poder público, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias 

contado da entrada em vigor desta Lei, emanar atos normativos necessários à 

sua efetividade.  

Art. 27. Cabe aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, no prazo 

máximo de 180 (cento e oitenta) dias contado da entrada em vigor desta Lei, 

estabelecer normas sobre o sistema de garantia de direitos da criança e do 

adolescente vítima ou testemunha de violência, no âmbito das respectivas 

competências.  

Art. 28. Revoga-se o art. 248 da Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto 

da Criança e do Adolescente).  

Art. 29. Esta Lei entra em vigor após decorrido 1 (um) ano de sua publicação 

oficial.  

Brasília, 4 de abril de 2017; 196o da Independência e 129o da República.  

MICHEL TEMER  

Osmar Serraglio 

LEI Nº 13.436, DE 12 DE ABRIL DE 2017 (DOU de 13/04/2017). Altera a Lei 

no 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), para 

garantir o direito a acompanhamento e orientação à mãe com relação à 

amamentação. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional 

decreta e eu sanciono a seguinte Lei:  

Art. 1o O art. 10 da Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e 

do Adolescente), passa a vigorar acrescido do seguinte inciso VI:  

"Art. 10. ................................................................................... 

..........................................................................................................  

VI - acompanhar a prática do processo de amamentação, prestando 

orientações quanto à técnica adequada, enquanto a mãe permanecer na 

unidade hospitalar, utilizando o corpo técnico já existente." (NR)  

Art. 2o Esta Lei entra em vigor após decorridos noventa dias de sua publicação 

oficial.  

Brasília, 12 de abril de 2017; 196o da Independência e 129o da República.  



MICHEL TEMER  

Osmar Serraglio  

Ricardo José Magalhães Barros 

PORTARIAS 

PORTARIA Nº 07, DE 31 DE MARÇO DE 2017 DEJT de 03/04/2017). Decreta 

regime de exceção na 1ª Vara do Trabalho de Santa Rosa, no período de 03 a 

07 de abril 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 os reiterados adiamentos de audiências verificados na 1ª 

Vara do Trabalho de Santa Rosa no corrente mês desacompanhados de 

justificativa legal, com severo prejuízo aos jurisdicionados e à própria Justiça 

do Trabalho;  

CONSIDERANDO o acúmulo de processos ainda pendentes de despacho, a 

acarretar maior atraso na prestação jurisdicional;  

CONSIDERANDO o Art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, que 

assegura a todos, no âmbito judicial e administrativo, a razoável duração do 

processos e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação;  

CONSIDERANDO o Art. 43, do Regimento Interno deste Tribunal, que atribui 

ao Corregedor Regional velar pela correção e celeridade do exercício da 

prestação jurisdicional de primeiro grau em todo o território da Justiça do 

Trabalho na 4ª Região, bem como o Art. 46, do referido Regimento, dispondo 

que incumbe ao Corregedor instituir regime de exceção em Vara do Trabalho, 

regulando o seu funcionamento,  

RESOLVE:  

Art. 1º Decretar regime de exceção na 1ª Vara do Trabalho de Santa Rosa, no 

período de 03 a 07 de abril de 2017.  

Art. 2º O regime de exceção ora decretado implicará designação de um Juiz do 

Trabalho Substituto para atuar na Unidade Judiciária, no período referido no 

Art. 1º.  

Art. 3º O Juiz do Trabalho Substituto designado atuará nas pautas de 

audiências, bem como responderá pela prolação de decisões e pelos 

despachos, tanto na fase de conhecimento como na fase de execução.  

Art. 4º Situações excepcionais serão resolvidas pela Corregedoria Regional. 

 Porto Alegre, 31 de março de 2017. 

MARIA DA GRAÇA RIBEIRO CENTENO  



Corregedora Regional Portaria Presidência 

PORTARIA Nº 1.596, DE 04 DE ABRIL DE 2017 (DEJT de 05/04/2017). 
Institui o Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Disputas 
do TRT da 4ª Região – NUPEMEC-TRT4 e dispõe sobre a sua competência e 
composição.  
A PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, 
no uso de suas atribuições legais e regimentais,  
CONSIDERANDO o disposto no artigo 18-B da Resolução CNJ nº 125/2010, 
incluído pela Emenda nº 02/2016, que estabelece que a Política Judiciária de 
tratamento adequado dos conflitos de interesses da Justiça do Trabalho será 
regulada por resolução específica;  
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 5º da Resolução CSJT 
nº 174/2016 impõem aos Tribunais Regionais do Trabalho a criação de um 
Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Disputas – 
NUPEMEC-JT, composto por magistrados e servidores ativos, 
RESOLVE:  
Art. 1º Instituir o Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de 
Disputas do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região – NUPEMEC-TRT4.  
Art. 2º O NUPEMEC-TRT4 terá as seguintes atribuições:  
I – desenvolver a Política Judiciária de tratamento adequado das disputas de 
interesses no âmbito da Justiça do Trabalho, estabelecida na Resolução CSJT 
nº 174/2016;  
II – planejar, implementar, manter e aperfeiçoar as ações voltadas ao 
cumprimento da política e suas metas, vedando-se a imposição de metas 
relacionadas à quantidade de acordos aos magistrados e servidores 
conciliadores e mediadores;  
III – atuar na interlocução com outros Tribunais Regionais do Trabalho;  
IV – promover, incentivar e fomentar a pesquisa, estudos e aprimoramento dos 
métodos de mediação e conciliação, individuais e coletivos, bem como as 
práticas de gestão de conflitos; 
 V – propor à Presidência do Tribunal a instalação de Centros Judiciários de 
Métodos Consensuais de Solução de Disputas – CEJUSC-JT, com 
competência para a realização de sessões de conciliação e mediação dos 
Órgãos por eles abrangidos;  
VI – incentivar e promover a capacitação, treinamento e atualização 
permanente de magistrados e servidores nos métodos consensuais de solução 
de conflitos, com foco no empoderamento das partes para a autocomposição 
da disputa;  
VII – propor à Presidência do Tribunal a realização de convênios e parcerias 
com entes públicos e privados para atender os fins da Resolução CSJT nº 
174/2016;  
VIII – instituir, em conjunto com a Escola Judicial do TRT da 4ª Região, cursos 
de formação inicial, formação continuada e de formação de formadores, todos 
específicos nas técnicas de conciliação e mediação perante a Justiça do 
Trabalho;  



IX – incentivar o uso e fomentar o Comitê Gestor Regional do PJe-JT dos 
requisitos necessários e regras de negócio para instituição de sistema que 
realize a conciliação e mediação por meios eletrônicos;  
X – informar semestralmente ao CSJT acerca dos dados estatísticos de que 
trata o artigo 3º, inciso III, da Resolução CSJT nº 174/2016;  
XI – receber as pesquisas de satisfação anuais de que trata o § 4º do artigo 7º 
da Resolução CSJT nº 174/2016, compilar os resultados e encaminhá-los ao 
CSJT.  
Art. 3º O NUPEMEC-TRT4 será composto por seis membros, nominados no 
Anexo Único desta Portaria, sendo:  
I – dois Desembargadores do Trabalho; 
II – um Juiz integrante do Juízo Auxiliar de Conciliação, Execução e Precatórios 
(JACEP);  
III – um Juiz Titular de Vara do Trabalho;  
IV – um Juiz do Trabalho Substituto;  
V – um servidor.  
Parágrafo único. A Coordenação do Núcleo será exercida por um 
Desembargador, designado pela Presidência do Tribunal, cabendo ao outro 
Desembargador integrante do Núcleo substituir o coordenador nos seus 
afastamentos e impedimentos.  
Art. 4º Ficam revogadas as Portarias nº 2.029/2011, 1.008/2016 e 6.425/2016.  
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.  
 

BEATRIZ RENCK  
Presidente do TRT da 4ª Região – RS 

 
ANEXO ÚNICO  

 
–RICARDO HOFMEISTER DE ALMEIDA MARTINS COSTA, Desembargador 
do Trabalho (coordenador);  
– TANIA REGINA SILVA RECKZIEGEL, Desembargadora do Trabalho 
(coordenadora substituta);  
– LUÍS HENRIQUE BISSO TATSCH, Juiz do Trabalho Titular, integrante do 
Juízo Auxiliar de Conciliação, Execução e Precatórios – JACEP;  
– ELISABETE SANTOS MARQUES, Juíza Titular de Vara do Trabalho;  
– CÍNTHIA MACHADO DE OLIVEIRA, Juíza do Trabalho Substituta;  
– MÁRCIA JAQUELINE LEAL VARGAS, servidora lotada no Juízo Auxiliar de 
Conciliação, Execução e Precatórios – JACEP. 

PORTARIA Nº 421, DE 5 DE ABRIL DE 2017 (DOU de 06/04/2017) Suspende 

os efeitos da Instrução Normativa nº 01, de 17 de fevereiro de 2017, que 

dispõe sobre a cobrança da contribuição sindical dos servidores e empregados 

públicos. 

O MINISTRO DE ESTADO DO TRABALHO, no uso de suas atribuições que 

lhe confere o art. 87, parágrafo único, inciso II, da Constituição Federal; e  

CONSIDERANDO o PARECER n. 00286/2017/SZD/CONJUR-MP/CGU/AGU e 

a recomendação exarada no DESPACHO n. 01634/2017/CONJUR-

MTE/CGU/AGU, resolve:  



Art. 1º Ficam suspensos os efeitos da Instrução Normativa nº 01, de 17 de 

fevereiro de 2017, que dispõe sobre a cobrança da contribuição sindical dos 

servidores e empregados públicos. 

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.  

RONALDO NOGUEIRA DE OLIVEIRA 

PORTARIA CONJUNTA Nº 1.791, DE 11 DE ABRIL DE 2017 (DEJT de 

17/04/2017). 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 a conciliação é Política Pública Nacional para a eficiente 

solução dos conflitos judiciais;  

CONSIDERANDO que o artigo 764 do Decreto-Lei nº 5.452/1943 

(Consolidação das Leis do Trabalho) estabelece que os dissídios individuais e 

coletivos submetidos à apreciação da Justiça do Trabalho serão sempre 

sujeitos à conciliação;  

CONSIDERANDO os termos do artigo 3º, § 3º, da Lei nº 13.105/2015 (Código 

de Processo Civil), que estabelece como dever de juízes, membros do 

Ministério Público, defensores públicos e advogados o estímulo à conciliação e 

mediação; 

CONSIDERANDO o disposto no artigo 18-B da Resolução CNJ nº 125/2010, 

incluído pela Emenda nº 02/2016, que estabelece que a Política Judiciária de 

tratamento adequado dos conflitos de interesses da Justiça do Trabalho será 

regulada por resolução específica; 

 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,  

RESOLVEM: 

CAPÍTULO I  

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 



Art. 1º Instituir, no âmbito da Justiça do Trabalho da 4ª Região, dois Centros 

Judiciários de Métodos Consensuais de Solução de Disputas – CEJUSC-JT, 

um com atuação nos processos submetidos à jurisdição do primeiro grau e 

outro com atuação nos processos submetidos à jurisdição do segundo grau.  

Parágrafo único. Os CEJUSC-JT serão vinculados ao Núcleo Permanente de 

Métodos Consensuais de Solução de Disputas do Tribunal Regional do 

Trabalho da 4ª Região – NUPEMEC-TRT4. 

Art. 2º Os CEJUSC-JT terão competência para realização de sessões e 

audiências de conciliação e mediação de processos em qualquer fase ou 

instância, inclusive naqueles pendentes de julgamento perante o Tribunal 

Superior do Trabalho, observados os respectivos âmbitos de atuação. 

Art. 3º As sessões e audiências de conciliação e mediação realizadas nos 

CEJUSC-JT serão conduzidas por magistrados ou por servidores do Tribunal 

especialmente designados para tal fim.  

§ 1º A atuação de servidores como conciliadores e mediadores depende de 

prévia capacitação em métodos consensuais de solução de conflitos, 

comprovada mediante certificação obtida em curso específico que observe as 

regras estabelecidas no Anexo I da Resolução CSJT nº 174/2016.  

§ 2º A atuação dos servidores conciliadores e mediadores será supervisionada 

por magistrado, que deverá estar fisicamente presente no local e sempre 

disponível às partes e advogados.  

§ 3º Os magistrados e servidores conciliadores e mediadores deverão se 

submeter à reciclagem continuada e à avaliação do usuário, por meio de 

pesquisas de satisfação anuais, cujo resultado será encaminhado ao 

NUPEMEC-TRT4, nos termos do artigo 7º, § 4º, da Resolução CSJT nº 

174/2016.  

§ 4º Os magistrados e servidores conciliadores e mediadores ficam sujeitos ao 

Código de Ética de Conciliadores e Mediadores Judiciais, estabelecido no 

Anexo II da Resolução CSJT nº 174/2016. 

Art. 4º As audiências de mediação e conciliação trabalhista se dividirão em 

tantas sessões quantas forem necessárias para viabilizar a solução 

consensual, sem prejuízo das providências jurisdicionais que evitem o 

perecimento do direito, estas a serem tomadas pelo Juízo a que distribuída a 

ação.  

§ 1º Fica autorizada a utilização de meios eletrônicos criados para fins de 

conciliação e mediação durante as audiências e sessões de que trata o caput, 

especialmente em relação aos processos originários de Varas do Trabalho do 

interior do Estado do Rio Grande do Sul.  

§ 2º Os acordos eventualmente entabulados entre os litigantes serão 

homologados pelo magistrado que conduziu ou que supervisionou a sessão ou 

a audiência de conciliação ou mediação.  



§ 3º Os acordos realizados nos CEJUSC-JT constarão do relatório de 

produtividade do magistrado que os homologar e também das Turmas, se 

antes do julgamento do recurso. 

CAPÍTULO II  

DO CEJUSC-JT DO PRIMEIRO GRAU 

Art. 5º O Centro Judiciário de Métodos Consensuais de Solução de Disputas do 

Primeiro Grau – CEJUSC-JT/1º Grau funcionará em sala própria localizada no 

prédio do Foro Trabalhista de Porto Alegre, possuindo competência para 

atuação nos processos submetidos à jurisdição do primeiro grau em todo o 

Estado do Rio Grande do Sul. 

Art. 6º O CEJUSC-JT/1º Grau será composto por:  

I – um ou mais magistrado(s) do Trabalho, titular(es) ou substituto(s), 

designado(s) pela Presidência do Tribunal;  

II – um servidor assistente-chefe;  

III – no mínimo, cinco servidores que atuarão nos serviços de secretaria e 

triagem de processos;  

IV – no mínimo, seis servidores conciliadores e mediadores.  

§ 1º A Coordenação do CEJUSC-JT/1º Grau será exercida por um ou mais 

magistrados, designados pela Presidência do Tribunal.  

§ 2º Caberá ao Tribunal, na forma do regimento interno da instituição, definir 

quanto à conveniência e oportunidade de que o(s) magistrado(s) 

coordenador(es) fique(m) designado(s) exclusivamente para a administração 

do CEJUSC-JT/1º Grau.  

§ 3º A critério da Presidência do Tribunal e da Corregedoria Regional poderão 

ser designados magistrados supervisores e servidores conciliadores e 

mediadores, não lotados no CEJUSC-JT/1º Grau, para atuarem em demandas 

ou ações específicas ou de caráter extraordinário. 

Art. 7º As audiências de conciliação ou mediação no CEJUSC-JT/1º Grau 

serão realizadas mediante requerimento formulado por quaisquer das partes 

litigantes ou mediante indicação de processos pela respectiva Unidade 

Judiciária vinculada.  

§ 1º Sempre que houver requerimento de designação de audiência de 

conciliação ou mediação por uma ou ambas as partes dirigido ao próprio 

CEJUSC-JT/1º Grau, inclusive pelo sítio eletrônico do Tribunal, será solicitada 

à Unidade Judiciária vinculada ao feito a remessa dos autos físicos ou a 

prorrogação de competência em se tratando de autos eletrônicos.  

§ 2º Havendo requerimento de designação de audiência de conciliação ou 

mediação por uma ou ambas as partes dirigido à própria Unidade Judiciária 



vinculada ao feito, fica facultada a remessa dos autos físicos ou a prorrogação 

de competência de processo eletrônico ao CEJUSC-JT/1º Grau.  

§ 3º Havendo indicação de processos por iniciativa da própria Unidade 

Judiciária vinculada ao feito, a realização da triagem e elaboração da listagem 

de processos é de responsabilidade da respectiva Unidade Judiciária, facultada 

a devolução dos autos ou da prorrogação da competência pelo CEJUSC-JT/1º 

Grau, por decisão fundamentada do magistrado coordenador, na hipótese de 

entender-se que o processo não se demonstra apto à conciliação.  

§ 4º O(s) magistrado(s) coordenador(es) do CEJUSC-JT/1º Grau poderá(ão) 

solicitar à Corregedoria Regional a remessa de processos de outras Unidades 

Judiciárias, com o intuito de organizar pautas concentradas ou mutirões, nos 

termos do artigo 6º, § 3º, da Resolução CSJT nº 174/2016, cabendo ao 

Corregedor Regional avaliar a conveniência e oportunidade da medida.  

§ 5º Fica vedada à Unidade Judiciária que se nega a homologar acordo a 

remessa dos autos ao CEJUSC-JT/1º Grau, salvo na hipótese do § 4º deste 

artigo.  

§ 6º Designada audiência no CEJUSC-JT/1º Grau, não haverá suspensão de 

audiência designada na Vara de origem ou de prazo processual em curso, 

salvo se houver decisão em sentido contrário proferida nos autos pelo Juiz 

vinculado ao feito.  

§ 7º A parte que requerer agendamento de audiência ou sessão conciliatória 

fica sujeita às sanções cabíveis, a ser imposta pelo magistrado que conduziu 

ou que supervisionou a sessão ou a audiência de conciliação ou mediação no 

CEJUSC-JT/1º Grau, nos termos da lei, caso deixe de comparecer 

injustificadamente. 

Art. 8º Na hipótese de serem realizadas audiências iniciais no âmbito do 

CEJUSC-JT/1º Grau, restando frustrada a conciliação ou mediação, o 

magistrado que realizar ou supervisionar a audiência concederá à(s) parte(s) 

reclamada(s) prazo de 10 (dez) dias para apresentação da(s) defesa(s), 

podendo desde logo conceder prazo para vista da(s) defesa(s) e documentos 

à(s) parte(s) reclamante(s), consignando em ata requerimentos gerais das 

partes e o breve relato do conflito, mantendo-se silente quanto à questão 

jurídica que envolve a disputa, remetendo os autos à Unidade Judiciária de 

origem.  

§ 1º A notificação dirigida às partes para comparecimento à audiência inicial 

deverá conter expressa informação sobre a incidência das penalidades do 

artigo 844 da CLT, bem como de que a(s) parte(s) reclamada(s) terá(ão) o 

prazo de 10 (dez) dias para apresentação da(s) defesa(s), a contar do primeiro 

dia útil subsequente à realização da audiência.  

§ 2º O magistrado que conduzir ou supervisionar a audiência inicial no 

CEJUSC-JT/1º Grau registrará em ata a eventual ausência de alguma(s) das 



partes, e os efeitos decorrentes desta ausência serão apreciados pelo Juiz 

vinculado ao feito, quando do retorno dos autos à Vara de origem. 

CAPÍTULO III  

DO CEJUSC-JT DO SEGUNDO GRAU 

Art. 9º O Centro Judiciário de Métodos Consensuais de Solução de Disputas do 

Segundo Grau – CEJUSC-JT/2º Grau funcionará em sala própria localizada no 

prédio-sede do TRT da 4ª Região, possuindo competência para atuação nos 

processos submetidos à jurisdição do segundo grau no Estado do Rio Grande 

do Sul.  

Art. 10. A Coordenação do CEJUSC-JT/2º Grau será exercida pelo 

Coordenador do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de 

Disputas do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região – NUPEMEC-TRT4.  

Art. 11. A operacionalização do CEJUSC-JT/2º Grau será realizada pela 

Secretaria-Geral Judiciária do Tribunal, unidade que terá as seguintes 

atribuições:  

I – administração da sala do CEJUSC-JT/2º Grau;  

II – organização das pautas de conciliação e mediação;  

III – notificação das partes e procuradores;  

IV – movimentação de processos. 

Art. 12. A realização de sessões de conciliação ou mediação no CEJUSC-JT/2º 

Grau poderá ser requerida por quaisquer das partes, mediante petição 

protocolada nos autos dirigida ao relator, ou provocada de ofício pelo próprio 

relator do processo.  

§ 1º Deferido o requerimento da parte ou entendendo o relator pela 

designação, de ofício, de sessão de conciliação ou mediação, o Gabinete ao 

qual o processo está vinculado deverá solicitar à Secretaria-Geral Judiciária a 

inclusão do processo em pauta e a intimação das partes e procuradores.  

§ 2º A sessão de conciliação ou mediação será conduzida pelo relator 

vinculado ao processo.  

§ 3º Mediante solicitação do relator, a sessão de conciliação ou mediação 

poderá ser conduzida pelo Coordenador do CEJUSC-JT/2º Grau ou por um 

magistrado designado pela Presidência do Tribunal.  

§ 4º Na hipótese do disposto no § 3º, a realização da triagem e elaboração da 

listagem de processos é de responsabilidade do respectivo Gabinete do relator, 

facultada a devolução dos autos ou da prorrogação da competência pelo 

CEJUSC-JT/2º Grau, por decisão fundamentada do magistrado coordenador, 

na hipótese de entender-se que o processo não se demonstra apto à 

conciliação.  



§ 5º A sessão de conciliação ou mediação será secretariada por um servidor 

lotado no Gabinete do Desembargador ao qual o processo está vinculado ou, 

mediante disponibilidade, por servidor designado pelo CEJUSC-JT/2º Grau. 

CAPÍTULO IV  

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 13. A mediação/conciliação de conflitos coletivos permanece vinculada à 

Vice-Presidência do Tribunal, por delegação da Presidência do Tribunal, na 

forma do Regimento Interno do TRT da 4ª Região, não se submetendo ao 

CEJUSC-JT/2º Grau.  

Art. 14. Ficam revogadas as disposições em contrário.  

Art. 15. 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 N° 1.951, DE 20 DE ABRIL DE 2017(DEJT de 24/04/2017). 

Designa os magistrados integrantes do Centro Judiciário de Métodos 

Consensuais de Solução de Disputas do Primeiro Grau – CEJUSC-JT/1° Grau. 

O VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª 

REGIÃO, NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA, no uso de suas atribuições 

legais e regimentais, 

CONSIDERANDO a criação do Centro Judiciário de Métodos Consensuais de 

Solução de Disputas do Primeiro Grau – CEJUSC-JT/1° Grau, no âmbito do 

TRT da 4ª Região, nos termos da Portaria Conjunta n° 1.791/2017; 

CONSIDERANDO que o CEJUSC/JT 1° Grau será composto e coordenado por 

um ou mais magistrado(s) do Trabalho, titular(es) ou substituto(s), designado(s) 

pela Presidência do Tribunal, consoante disposto no inciso I e § 1° do artigo 6° 

da Portaria Conjunta n° 1.791/2017, 

RESOLVE: 

Art. 1° Designar o Juiz Titular de Vara do Trabalho, LUÍS HENRIQUE BISSO 

TATSCH, e o Juiz do Trabalho Substituto, EDUARDO BATISTA VARGAS, para 

atuarem no Centro Judiciário de Métodos Consensuais de Solução de Disputas 

do Primeiro Grau – CEJUSC-JT/1° Grau.  

Parágrafo único: A coordenação do CEJUSC-JT/1° Grau será exercida 

segundo o critério de antiguidade.  

Art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

JOÃO PEDRO SILVESTRIN  



Vice-Presidente do TRT da 4ª Região, no exercício da Presidência 

PORTARIA N° 2.016, DE 26 DE ABRIL DE 2017 (DEJT de 27/04/2017). 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 17 de abril 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 Gestão de Pessoas, o qual deverá ser 

submetido à consideração prévia da representante da Secretaria de Tecnologia 

da Informação e Comunicações na Comissão de Gestão do Teletrabalho para 

verificação da viabilidade técnica e econômica de atendimento do pedido, 

poderá ser autorizado pela Presidência do Tribunal o fornecimento de desktop 

ou notebook ao servidor em regime de teletrabalho.”  

“§ 2º Sendo autorizado pela Presidência do Tribunal o fornecimento do 

equipamento, a Secretaria de Gestão de Pessoas comunicará essa decisão 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° Ficam revogadas as disposições em contrário.  

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

BEATRIZ RENCK  

Presidente do TRT da 4ª Região/RS 

RESOLUÇÕES 

RESOLUÇÃO CSJT Nº 186, DE 24 de MARÇO DE 2017 (DEJT de 

05/04/2017). Altera os artigos 2º, § 1º, e 10 da Resolução CSJT n° 164, de 18 



de março de 2016, que disciplina o uso e a concessão de certificados digitais 

institucionais no âmbito da Justiça do Trabalho de primeiro e segundo graus. 

O CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO, em sessão ordinária 

hoje realizada, sob a presidência do Exmo. Ministro Conselheiro Ives Gandra 

da Silva Martins Filho, presentes os Exmos. Ministros Conselheiros Renato de 

Lacerda Paiva, Guilherme Augusto Caputo Bastos, Márcio Eurico Vitral Amaro 

e Walmir Oliveira da Costa; os Exmos. Desembargadores Conselheiros 

Francisco José Pinheiro Cruz, Maria das Graças Cabral Viegas Paranhos, 

Gracio Ricardo Barboza Petrone e Fabio Túlio Correia Ribeiro; a Exma. Vice 

Procuradora-Geral do Trabalho, Dra. Cristina Aparecida Ribeiro Brasiliano; e o 

Exmo. Diretor Administrativo no exercício da Vice-Presidência da Associação 

Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho – ANAMATRA, Juiz Paulo da 

Cunha Boal, 

Considerando o término da vigência do convênio de 27 de outubro de 2015, 

celebrado entre a Caixa Econômica Federal, o Tribunal Superior do Trabalho, o 

Conselho Superior da Justiça do Trabalho e os Tribunais Regionais do 

Trabalho, para emissão de certificados digitais;  

Considerando a edição da Resolução CSJT nº 185/2017, que dispõe sobre a 

padronização do uso, governança, infraestrutura e gestão do Sistema Processo 

Judicial Eletrônico – Pje instalado na Justiça do Trabalho; e 

 Considerando a decisão proferida no processo CSJT-AN-22253-

35.2015.5.90.0000, 

R E S O L V E 

Art. 1º O art. 2º, § 1º da Resolução CSJT nº 164, de 18 de março de 2016, 

passa a vigorar com a seguinte redação:  

“§ 1º O certificado digital a que se refere o caput deverá ser o de perfil 

“Institucional” pertencente à cadeia “Cert-JUS”, do tipo A3 ou superior quanto 

aos requisitos de segurança, salvo quanto ao PJe, que poderá ser do tipo A1.” 

Art. 2º O art. 10 da Resolução CSJT nº 164, de 18 de março de 2016, passa a 

vigorar com nova redação em seu inciso IV e acrescido do inciso V, com o 

seguinte teor:  

(...)  

“IV – fornecer pelo menos 2 (dois) certificados digitais para cada magistrado, 

preferencialmente de autoridades certificadoras diferentes, e pelo menos 1 

(um) certificado digital para cada usuário interno do PJe, substituindo-os no 

prazo mínimo de 15 (quinze) dias antes da expiração da validade e 

imediatamente nos casos de defeitos que impeçam a utilização; e  

V – adotar medidas para controle de entrega e substituição dos certificados 

digitais que fornecerem aos usuários internos, adotando providências 



necessárias à substituição independente de requerimento ou manifestação do 

usuário.” 

Art. 3° Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.  

Brasília, 24 de março de 2017.  

Ministro IVES GANDRA DA SILVA MARTINS FILHO  

Presidente do Conselho Superior da Justiça do Trabalho 

RESOLUÇÃO CSJT Nº 188, DE 24 DE MARÇO DE 2017 (05/04/2017). 
Revoga o inciso V do artigo 13 da Resolução CSJT nº 182/2017 que 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 Exmos. Ministros 
Conselheiros Renato de Lacerda Paiva, Guilherme Augusto Caputo Bastos, 
Márcio Eurico Vitral Amaro e Walmir Oliveira da Costa; os Exmos. 
Desembargadores Conselheiros Francisco José Pinheiro Cruz, Maria das 
Graças Cabral Viegas Paranhos, Gracio Ricardo Barboza Petrone e Fabio Túlio 
Correia Ribeiro; a Exma. ViceProcuradora-Geral do Trabalho, Dra. Cristina 
Aparecida Ribeiro Brasiliano; e o Exmo. Diretor Administrativo no exercício da 
Vice-Presidência da Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do 
Trabalho – ANAMATRA, Juiz Paulo da Cunha Boal, 
Considerando que o Ato CSJT.GP.SG Nº 292, de 13 de dezembro de 2016 foi 
referendado, com alterações, pelo Plenário do Conselho Superior da Justiça do 
Trabalho na sessão ordinária realizada em 24 de fevereiro de 2017 e 
convertido na Resolução CSJT nº 182, de 24 de fevereiro de 2017;  
Considerando que as alterações promovidas no Ato CSJT.GP.SG Nº 292, de 
13 de dezembro de 2016, tornaram insubsistente o disposto no inciso V do 
artigo 13 da Resolução CSJT nº 182/2017; e  
Considerando o decidido nos autos do Processo CSJT-AN-10902-
31.2016.5.90.0000, 
 
R E S O L V E: 
 
Art. 1º Fica revogado o inciso V do artigo 13 da Resolução CSJT nº 182, de 24 
de fevereiro de 2017.  
 
Art 2º Republique-se a Resolução CSJT nº 182, de 24 de fevereiro de 2017, 
consolidando a alteração promovida por esta Resolução.  
 
Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.  
Brasília, 24 de março de 2017.  
 

Ministro IVES GANDRA DA SILVA MARTINS FILHO  
Presidente do Conselho Superior da Justiça do Trabalho 

RESOLUÇÃO CSJT Nº 189, DE 24 DE MARÇO DE 2017 (DEJT de 

05/04/2017). Altera a redação do art. 3º da Resolução CSJT nº 102, de 25 de 
maio de 2012 que regulamenta a gratificação natalina prevista nos arts. 63 a 66 



da Lei nº 8.112/90, no âmbito da Justiça do Trabalho de primeiro e segundo 
graus. 
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 Exmos. Ministros 
Conselheiros Renato de Lacerda Paiva, Guilherme Augusto Caputo Bastos, 
Márcio Eurico Vitral Amaro e Walmir Oliveira da Costa; os Exmos. 
Desembargadores Conselheiros Francisco José Pinheiro Cruz, Maria das 
Graças Cabral Viegas Paranhos, Gracio Ricardo Barboza Petrone e Fabio Túlio 
Correia Ribeiro; a Exma. ViceProcuradora-Geral do Trabalho, Dra. Cristina 
Aparecida Ribeiro Brasiliano; e o Exmo. Diretor Administrativo no exercício da 
Vice-Presidência da Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do 
Trabalho – ANAMATRA, Juiz Paulo da Cunha Boal, 
Considerando a competência do Conselho Superior da Justiça do Trabalho 
para expedir normas gerais de procedimento relacionadas à gestão de pessoas 
no âmbito da Justiça do Trabalho de primeiro e segundo graus, conforme 
dispõe o art. 12, inciso II, de seu Regimento Interno; 
 
Considerando o disposto nos artigos 61, inciso II, e 63 a 66 da Lei nº 8.112, de 
11 de dezembro de 1990; e  
 
Considerando a necessidade de dar tratamento isonômico a magistrados e 
servidores desta Justiça Especializada;  
 
Considerando o decidido nos autos do processo AN-3702-36.2017.5.90.0000,  
 
R E S O L V E: 
 
Art. 1º Os §§ 3º e 4º do art. 3º da Resolução CSJT nº 102, de 25 de maio de 
2012, passam a vigorar com a seguinte redação: 
 
“Art. 3º [...]  
[...]  
§ 3º Os Tribunais Regionais do Trabalho poderão antecipar, entre os meses de 
janeiro e junho, 50% (cinquenta por cento) da gratificação natalina, com base 
na remuneração do mês anterior, aos magistrados e servidores que não o 
tenham recebido por ocasião das férias, observada a disponibilidade 
orçamentária.  
§ 4º Ocorrendo majoração na remuneração dos servidores ou magistrados 
após a antecipação a que se refere o parágrafo anterior, a diferença apurada 
poderá ser paga no mês de junho, com base na remuneração vigente no mês 
anterior.”  
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação.  
Brasília, 24 de março de 2017.  

Ministro IVES GANDRA DA SILVA MARTINS FILHO  
Presidente do Conselho Superior da Justiça do Trabalho 

RESOLUÇÃO CSJT Nº 182, DE 24 DE FEVEREIRO DE 2017 (DEJT de 

05/04/2017) *(Republicada em cumprimento ao disposto no art. 2° da 



Resolução CSJT nº 188/2017). 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 é de exclusivo interesse do magistrado e somente 
será deferida para provimento de cargo vago idêntico, não lhe sendo devida 
ajuda de custo e/ou indenização de transporte para esse fim.  
 
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, osTribunais 
Regionais do Trabalho farãopublicar 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, remetendolhe 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 -(Revogado pela Resolução CSJT nº 188, de 24 de março de 2017)  
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 

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 1889, DE 17 DE ABRIL DE 2017 (DEJT 

de 19/04/2017). Referenda o ATO TST.GP.Nº 101, de 9 de março de 2017, 

praticado pela Presidência do Tribunal. 

O EGRÉGIO 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, Vice-Presidente do 

Tribunal, Renato de Lacerda Paiva, Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, 

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 Subprocuradora-Geral do Trabalho, Dra. Ivana Auxiliadora 

Mendonça dos Santos,  

RESOLVE 

Art. 1º Referendar o seguinte ato administrativo praticado pela Presidência do 
Tribunal: 
 

“ATO TST.GP.Nº 101, DE 9 DE MARÇO DE 2017 - O PRESIDENTE DO 

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO – TST, no uso de suas atribuições 

legais e regimentais, ad referendum do Tribunal Pleno, RESOLVE: Art. 1º 
Alterar os §§ 4º e 2º dos arts. 2º e 3º, respectivamente, da Resolução 
Administrativa nº 1860, de 28/11/2016, que passam a vigorar com a seguinte 
redação: ‘Art. 2º (...) § 4º As sessões virtuais serão disponibilizadas para 
consulta em portal específico no sítio eletrônico do Tribunal, no qual será 
registrada a eventual remessa do processo para julgamento presencial, o 
resultado final da votação ou a sua retirada de pauta. Art. 3º (...) § 2º O início 
da sessão de julgamento definirá a composição do órgão judicante. a) os 
processos em que houver impedimento, suspeição ou afastamento temporário 
de um dos componentes da composição do órgão judicante serão remetidos 
automaticamente à sessão presencial quando houver prejuízo ao quórum de 
votação; b) os processos da relatoria do Ministro afastado temporariamente 
serão retirados de pauta pelo Presidente do órgão judicante;c) após o início da 
sessão, os processos em que houver pedido de desistência, pedido de 
conciliação ou informação sobre a realização de acordo poderão, a critério do 

relator, ser retirados de pauta. (...)’ Art. 2º Acrescentar o inciso V ao § 5º e o § 
9º, ambos no art. 3º, da Resolução Administrativa nº 1860, de 28/11/2016, com 
as seguintes redações: ‘Art. 3º (...) § 5º (...) V – nas hipóteses da alínea a, § 2º, 
do art. 3º. (...) § 9º As decisões do plenário virtual serão consignadas em 
certidão, que será juntada aos autos eletrônicos, na qual constará: I – a 
identificação, o número do processo e o nome das partes; II – o nome do 
Ministro que presidiu a sessão de julgamento; III – o nome do Relator e dos 
Ministros que participaram do julgamento; IV – os impedimentos e suspeições 

dos Ministros para o julgamento; e V – o período da sessão virtual.’ Art. 3º 
Republique-se a Resolução Administrativa nº 1860, de 28/11/2016, 

consolidando as alterações introduzidas. Art. 4º Este Ato entra em vigor na 
data de sua publicação.”  

Ministro IVES GANDRA DA SILVA MARTINS FILHO  

Presidente do Tribunal Superior do Trabalho 

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 1888, DE 17 DE ABRIL DE 2017 (DEJT 

de 19/04/2017). Elege membros titulares e suplentes para compor o Conselho 
Superior da Justiça do Trabalho – CSJT. 
O EGRÉGIO 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, Vice-Presidente do 
Tribunal, Renato de Lacerda Paiva, Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, 
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 Subprocuradora-Geral do Trabalho, Dra. Ivana Auxiliadora 
Mendonça dos Santos, considerando o término dos mandatos dos 
Excelentíssimos Senhores Ministros Fernando Eizo Ono e Guilherme Augusto 
Caputo Bastos como membros titulares do Conselho Superior da Justiça do 
Trabalho, 

RESOLVE 

Art. 1º Eleger os Excelentíssimos Senhores Ministros Walmir Oliveira da Costa 
e Maurício Godinho Delgado para integrar, a partir de 30 junho de 2017, o 
Conselho Superior da Justiça do Trabalho, na condição de membros titulares, 
em vagas destinadas ao Tribunal Superior do Trabalho. 

Art. 2º Eleger os Excelentíssimos Senhores Ministros Augusto César Leite de 

Carvalho e José Roberto Freire Pimenta para integrar o Conselho Superior 
da Justiça do Trabalho na condição de membros suplentes.  

Ministro IVES GANDRA DA SILVA MARTINS FILHO  

Presidente do Tribunal Superior do Trabalho 

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 1887, DE 17 DE ABRIL DE 2017 (DEJT 

de 19/04/2017). Elege o Excelentíssimo Senhor Ministro Aloysio Corrêa da 
Veiga para compor o Conselho Nacional de Justiça – CNJ. 
O EGRÉGIO 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, Vice-Presidente do 
Tribunal, Renato de Lacerda Paiva, Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, 
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 Subprocuradora-Geral do Trabalho, Dra. Ivana Auxiliadora 
Mendonça dos Santos, considerando o término, em 16 de junho de 2017, do 
mandato do Excelentíssimo Senhor Ministro Lelio Bentes Corrêa perante o 
Conselho Nacional de Justiça – CNJ, considerando o disposto no art. 103-B, 
inciso III, da Constituição Federal, considerando a aclamação do nome do 
Excelentíssimo Senhor Ministro Aloysio Corrêa da Veiga, 
 

RESOLVE 
 



Eleger o Excelentíssimo Senhor Ministro Aloysio Corrêa da Veiga para compor 
o Conselho Nacional de Justiça – CNJ, em vaga decorrente da expiração do 
mandato do Excelentíssimo Senhor Ministro Lelio Bentes Corrêa. 

Ministro IVES GANDRA DA SILVA MARTINS FILHO  

Presidente do Tribunal Superior do Trabalho 

RESOLUÇÃO Nº 217, DE 17 DE ABRIL DE 2017 (DEJT de 20/04/2017). 
Altera a redação das Súmulas 402, 412, 414 e 418. Altera a redação da 
Orientação Jurisprudencial 140 da Subseção I da Seção Especializada em 
Dissídios Individuais. Cancela as Orientações Jurisprudenciais 284 e 285 da 
Subseção I da Seção Especializada em Dissídios Individuais.  

O EGRÉGIO 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, Vice-Presidente do 
Tribunal, Renato de Lacerda Paiva, Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, 
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 Subprocuradora-Geral do Trabalho, Dra. Ivana Auxiliadora 
Mendonça dos Santos, 

RESOLVE 

Art. 1º Alterar a redação das Súmulas 402, 412, 414 e 418, nos seguintes 
termos: 

 

Nº 402. AÇÃO RESCISÓRIA. PROVA NOVA. DISSÍDIO COLETIVO. 

SENTENÇA NORMATIVA. (nova redação em decorrência do CPC de 2015)  
I – Sob a vigência do CPC de 2015 (art. 966, inciso VII), para efeito de ação 
rescisória, considera-se prova nova a cronologicamente velha, já existente ao 
tempo do trânsito em julgado da decisão rescindenda, mas ignorada pelo 
interessado ou de impossível utilização, à época, no processo.  
II – Não é prova nova apta a viabilizar a desconstituição de julgado:  
a) sentença normativa proferida ou transitada em julgado posteriormente à 
sentença rescindenda; b) sentença normativa preexistente à sentença 
rescindenda, mas não exibida no processo principal, em virtude de negligência 
da parte, quando podia e deveria louvar-se de documento já existente e não 
ignorado quando emitida a decisão rescindenda. (ex-OJ nº 20 da SBDI-2 - 
inserida em 20.09.2000).  
 

Nº 412. AÇÃO RESCISÓRIA. REGÊNCIA PELO CPC DE 1973. SENTENÇA 

DE MÉRITO. QUESTÃO PROCESSUAL. (nova redação em decorrência do 
CPC de 2015)  
Sob a égide do CPC de 1973, pode uma questão processual ser objeto de 
rescisão desde que consista em pressuposto de validade de uma sentença de 
mérito. (ex-OJ nº 46 da SBDI-2 - inserida em 20.09.2000)  



 

Precedentes  
 
ROAR 517471/1998 Min. Ronaldo Lopes Leal  
DJ 11.10.2001 Decisão unânime 
 
AR 240396/1996, Ac. 1332/1997 Min. Vantuil Abdala  
DJ 16.10.1997 Decisão unânime  
 
ROAR 74395/1993, Ac. 4456/1994 Min. Ney Doyle  
DJ 03.02.1995 Decisão unânime  
 
AR 1315-8, Pleno-STF Min. Otávio Galloti  
DJ 05.10.1990 Decisão unânime 
 

Nº 414. MANDADO DE SEGURANÇA. TUTELA PROVISÓRIA CONCEDIDA 

ANTES OU NA SENTENÇA. (nova redação em decorrência do CPC de 

2015)  
I – A tutela provisória concedida na sentença não comporta impugnação pela 
via do mandado de segurança, por ser impugnável mediante recurso ordinário. 
É admissível a obtenção de efeito suspensivo ao recurso ordinário mediante 
requerimento dirigido ao tribunal, ao relator ou ao presidente ou ao vice-
presidente do tribunal recorrido, por aplicação subsidiária ao processo do 
trabalho do artigo 1.029, § 5º, do CPC de 2015.  
II – No caso de a tutela provisória haver sido concedida ou indeferida antes da 
sentença, cabe mandado de segurança, em face da inexistência de recurso 
próprio.  
III – A superveniência da sentença, nos autos originários, faz perder o objeto do 
mandado de segurança que impugnava a concessão ou o indeferimento da 
tutela provisória. 
 

Precedentes  

 

Item I  
ROAG 525170/1998 Min. José Luciano de Castilho Pereira  
DJ 19.05.2000 Decisão unânime 
 
ROMS 413606/1997 Min. Francisco Fausto Paula de Medeiros  
DJ 12.05.2000 Decisão unânime 
 
ROMS 456910/1998 Min. João Oreste Dalazen  
DJ 31.03.2000 Decisão por maioria 
 
ROMS 357739/1997 Min. Milton de Moura França  
DJ 14.05.1999 Decisão unânime 
 
ROMS 347262/1997 Min. José Luciano de Castilho Pereira  
DJ 05.03.1999 Decisão unânime 
 

Item II  



RO 749-66.2014.5.05.0000 Min. Emmanoel Pereira  
DEJT 12.02.2016/J. 02.02.2016 Decisão unânime  
 
RO 578-75.2015.5.05.0000 Min. Alberto L. Bresciani de F. Pereira  
DEJT 05.08.2016/J. 02.08.2016 Decisão unânime  
 
RO 735-48.2015.5.05.0000 Min. Antonio José de Barros Levenhagen  
DEJT 17.06.2016/J. 14.06.2016 Decisão unânime 
 
ROMS 581592/1999 Min. Antonio José de Barros Levenhagen  
DJ 26.05.2000 Decisão unânime 

 
ROAG 365178/1997 Min. José Luciano de Castilho Pereira  
DJ 03.03.2000 Decisão unânime 
 
ROMS 312172/1996 Min. João Oreste Dalazen  
DJ 18.12.1998 Decisão por maioria 
 
ROMS 437516/1998 Min. Milton de Moura França  
DJ 27.11.1998 Decisão unânime 
 
ROMS 329121/1996 Min. José Luciano de Castilho Pereira  
DJ 23.10.1998 Decisão unânime  
 
ROMS 298607/1996 Min. José Luciano de Castilho Pereira  
DJ 14.08.1998 Decisão unânime  
ROMS 268677/1996, Ac. 4121/1997 Red. Min. José Luciano de Castilho 
Pereira  
DJ 05.12.1997 Decisão por maioria  
 
ROMS 104973/1994, Ac. 4164/1995 Min. José Luiz Vasconcellos DJ 
17.11.1995 Decisão unânime 
 

Item III  
ROMS 158/2002-000-24-00.9 Min. José Simpliciano Fontes de F. Fernandes  
DJ 02.04.2004 Decisão unânime 
 
ROMS 140/2002-909-09-00.0 Min. Renato de Lacerda Paiva  
DJ 21.11.2003 Decisão unânime 
 
ROMS 727736/2001 Min. Renato de Lacerda Paiva  
DJ 21.11.2003 Decisão unânime 
 
ROMS 83231/2003-900-22-00.5 Min. José Simpliciano Fontes de F. Fernandes  
DJ 07.11.2003 Decisão unânime 
 
ROMS 699991/2000 Min. Emmanoel Pereira  
DJ 03.10.2003 Decisão unânime  
 
ROMS 647446/2000 Min. José Simpliciano Fontes de F. Fernandes  



DJ 01.08.2003 Decisão unânime  
 
ROMS 73726/2003-900-02-00.5 Min. Gelson de Azevedo  
DJ 09.05.2003 Decisão unânime  
 
ROMS 752908/2001 Min. Antonio José de Barros Levenhagen  
DJ 14.12.2001 Decisão unânime  
 
ROMS 421349/1998 Min. Ronaldo Lopes Leal  
DJ 05.10.2001 Decisão unânime  
 
ROMS 546901/1999 Min. João Oreste Dalazen  
DJ 28.09.2001 Decisão unânime  
 
ROMS 693853/2000 Min. João Oreste Dalazen  
DJ 14.09.2001 Decisão unânime 
 
ROMS 603107/1999 Min. João Oreste Dalazen  
DJ 14.09.2001 Decisão unânime  
 
ROMS 656716/2000 Min. Ronaldo Lopes Leal  
DJ 24.08.2001 Decisão unânime  
 
ROMS 641042/2000 Min. Gelson de Azevedo  
DJ 10.08.2001 Decisão unânime  
 
ROMS 517482/1998 Min. Gelson de Azevedo  
DJ 04.05.2001 Decisão unânime 
 

Nº 418. MANDADO DE SEGURANÇA VISANDO À HOMOLOGAÇÃO DE 

ACORDO. (nova redação em decorrência do CPC de 2015) A homologação 
de acordo constitui faculdade do juiz, inexistindo direito líquido e certo tutelável 
pela via do mandado de segurança. 
 

Precedentes  
ROMS 396/2001-000-17-00.1 Min. Ives Gandra Martins Filho  
DJ 20.06.2003 Decisão unânime 
 
ROMS 533427/1999 Min. José Simpliciano Fontes de F. Fernandes  
DJ 16.05.2003 Decisão unânime 
 
ROMS 186/2001-000-17-00.3 Min. Emmanoel Pereira  
DJ 25.04.2003 Decisão unânime  
 
ROMS 645012/2000 Min. Francisco Fausto Paula de Medeiros  
DJ 09.02.2001 Decisão unânime  
 
ROMS 97004/1993, Ac. 3558/1996 Min. José Luiz Vasconcellos DJ 09.08.1996 
Decisão unânime 
 



Art. 2º Alterar a redação da Orientação Jurisprudencial 140 da Subseção I 
da Seção Especializada em Dissídios Individuais, que passa a vigorar com a 
seguinte redação:  
 

N° 140. DEPÓSITO RECURSAL E CUSTAS PROCESSUAIS. 

RECOLHIMENTO INSUFICIENTE. DESERÇÃO (nova redação em 

decorrência do CPC de 2015)  
Em caso de recolhimento insuficiente das custas processuais ou do depósito 
recursal, somente haverá deserção do recurso se, concedido o prazo de 5 
(cinco) dias previsto no § 2º do art. 1.007 do CPC de 2015, o recorrente não 
complementar e comprovar o valor devido.  
 

Art. 3º Cancelar as Orientações Jurisprudenciais 284 e 285 da Subseção I 
da Seção Especializada em Dissídios Individuais.  

Ministro IVES GANDRA DA SILVA MARTINS FILHO  

Presidente do Tribunal Superior do Trabalho 

RESOLUÇÃO Nº 218, DE 17 DE ABRIL DE 2017 (DEJT de 20/04/2017). 
Revoga o parágrafo único do art. 10 da Instrução Normativa 39, editada pela 
Resolução 203, de 15 de março de 2016. 
O EGRÉGIO 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, Vice-Presidente do 
Tribunal, Renato de Lacerda Paiva, Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, 
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 Subprocuradora-Geral do Trabalho, Dra. Ivana Auxiliadora 
Mendonça dos Santos, RESOLVE Revogar o parágrafo único do art. 10 da 
Instrução Normativa 39, editada pela Resolução 203, de 15 de março de 2016. 

Ministro IVES GANDRA DA SILVA MARTINS FILHO  

Presidente do Tribunal Superior do Trabalho 

ATOS 

ATO Nº 89/CSJT.GP.SG, DE 11 DE ABRIL DE 2017 (DEJT de 17/04/2017) 
Define o tamanho máximo dos arquivos e extensões suportadas pelo PJe, bem 
como o padrão quantitativo de arquivos e documentos passíveis de assinatura 
em lote pelo PJe 
O PRESIDENTE DO CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO, 
no uso de suas atribuições regimentais, e considerando o disposto no art. 12, 
caput da Resolução CSJT nº 185, de 24 de março de 2017,  
R E S O L V E: 



Art. 1º Fica definido que o tamanho máximo dos arquivos e extensões 
suportadas pelo PJe será de 03 (três) megabytes. Art. 2º Fica elevado o padrão 
quantitativo de arquivos e documentos passíveis de assinatura em lote pelo 
PJe, de 10 (dez) para 20 (vinte) arquivos e documentos.  
Art. 3º Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.  
Brasília, 11 de abril de 2017.  
Ministro IVES GANDRA DA SILVA MARTINS FILHO  
Presidente do Conselho Superior da Justiça do Trabalho 

ATO N° 4/GCGJT, DE 20 DE ABRIL DE 2017 (DEJT de 24/04/2017). Divulga 
nova versão das Tabelas Processuais Unificadas de Movimentos e de 
Complementos da Justiça do Trabalho.  

O MINISTRO CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO, no uso 
das atribuições legais e regimentais, Considerando a necessidade de 
aperfeiçoamento e adequação das Tabelas Processuais Unificadas de 
Movimentos e Complementos instituídas e aprovadas pelo Conselho Nacional 
de Justiça às necessidades da Justiça do Trabalho;  

Considerando a necessidade de controle das movimentações processuais 
decorrentes das alterações introduzidas pela Lei nº 13.105/2015, que instituiu o 
Novo Código de Processo Civil; e  

Considerando a revisão e o aperfeiçoamento realizados pelo Grupo Gestor 
Nacional das Tabelas Processuais Unificadas da Justiça do Trabalho, 

RESOLVE:  

Art. 1º Divulgar nova versão das Tabelas Processuais Unificadas de 
Movimentos e de Complementos da Justiça do Trabalho, disponibilizando-as 
no portal da Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho, no sítio do Tribunal 
Superior do Trabalho.  

Art. 2° Este Ato entrará em vigor na data de sua publicação. Publique-se. Dê-
se ciência à Ministra Presidente do Conselho Nacional de Justiça, ao Ministro 
Presidente do Tribunal Superior do Trabalho e aos Desembargadores 
Presidentes dos Tribunais Regionais do Trabalho, mediante ofício, do inteiro 
teor deste Ato.  

Ministro RENATO DE LACERDA PAIVA  

Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho 

PROVIMENTO 

PROVIMENTO CONJUNTO Nº 03, DE 31 DE MARÇO DE 2017 (DEJT de 

03/04/2017). Regulamenta a Semana Nacional da Conciliação Trabalhista 2017 

no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, disciplina os 

procedimentos aplicáveis, 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 Ato CSJT.GP.SG nº 275/2015, com alterações do Ato 

CSJT.GP.SG nº 228/2016, instituiu a Semana Nacional da Conciliação 

Trabalhista no período de 22 a 26 de maio de 2017;  



CONSIDERANDO que a conciliação é Política Pública Nacional para a eficiente 

solução dos conflitos judiciais;  

CONSIDERANDO que a solenidade de encerramento da Semana Nacional da 

Conciliação Trabalhista 2017 ocorrerá na cidade de Porto Alegre – RS, 

conforme Ofício Circular CSJT nº 03/2017,  

RESOLVEM:  

Art. 1º Recomendar aos Juízes do Trabalho que, durante a SEMANA 

NACIONAL DA CONCILIAÇÃO TRABALHISTA 2017, façam a inclusão do 

maior número possível de processos na pauta de audiências com a finalidade 

especifica de tentativa de conciliação.  

Art. 2º A inclusão dos processos poderá ser realizada por meio de 

requerimento das partes ou por triagem realizada pela unidade judiciária, 

sempre mediante determinação judicial, levando em conta os processos com 

potencial conciliatório, em fase de conhecimento ou de execução. Parágrafo 

único. Não conciliado, o processo retomará seu curso normal anterior à 

inclusão em pauta na Semana Nacional da Conciliação Trabalhista.  

Art. 3º No período de 04.04 a 02.05.2017 as partes e/ou seus procuradores 

poderão requerer a realização de audiência conciliatória, independentemente 

da fase ou grau de jurisdição em que se encontre o seu processo, por 

intermédio de formulário disponível na página de internet deste Tribunal 

(http://www.trt4.jus.br), em ícone específico e com o devido destaque.  

§ 1º Preenchido o formulário, por qualquer uma das partes, deverá ser 

realizada a audiência conciliatória na semana dos dias 22 a 26 de maio de 

2017.  

§ 2º Havendo justificado motivo para a impossibilidade de conciliação, o 

magistrado deverá despachar neste sentido nos autos com a respectiva 

intimação das partes.  

§ 3º Na hipótese de o Juiz vinculado ao processo em que requerida audiência 

conciliatória não tiver condições de realização do ato no período da SEMANA 

NACIONAL DA CONCILIAÇÃO TRABALHISTA 2017, o processo poderá ser 

remetido para o JACEP – Juízo Auxiliar de Conciliação, Execução e 

Precatórios, a fim de inclusão em pauta, após análise de potencial conciliatório.  

§ 4º Havendo opção de remessa ao JACEP, em se tratando de processo que 

tramita por meio físico, os autos deverão ser imediatamente remetidos e, em se 

tratando de processo que tramita por meio eletrônico, a comunicação de 

remessa deverá ser feita ao JACEP pelo endereço eletrônico 

jacep.conciliacao@trt4.jus.br.  

Art. 4º Na SEMANA NACIONAL DA CONCILIAÇÃO TRABALHISTA 2017, o 

JACEP recepcionará as partes e/ou advogados que comparecerem 

espontaneamente e dispostos à conciliação, podendo solicitar os autos do 

mailto:jacep.conciliacao@trt4.jus.br


processo ao Juiz da causa e, verificando o potencial conciliatório, realizar 

audiência para a tentativa de conciliação.  

Art. 5° Fica autorizada a utilização de meios eletrônicos criados para fins de 

conciliação e mediação durante as audiências e sessões a ser realizadas pelo 

JACEP durante a SEMANA NACIONAL DA CONCILIAÇÃO TRABALHISTA 

2017, especialmente em relação aos processos originários de Varas do 

Trabalho do interior do Estado do Rio Grande do Sul.  

Art. 6º Este Provimento Conjunto 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 

E D I T A L  

EDITAL Nº 07, DE 03 DE ABRIL DE 2017 (DEJT de 03/04/2017). ABERTURA 

DE PROCESSO DE REMOÇÃO PARA APROVEITAMENTO FUTURO  

A DESEMBARGADORA DO TRABALHO PRESIDENTE DO TRIBUNAL 

REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, no uso de suas atribuições legais 

e regimentais,  

CONSIDERANDO que este Tribunal Regional não possui vagas disponíveis 

para o 1º Concurso Público Nacional Unificado para ingresso na Carreira da 

Magistratura do Trabalho;  

CONSIDERANDO a disciplina do art. 13 da Resolução n.º 182, de 24 de 

fevereiro de 2017, do Conselho Superior da Justiça do Trabalho;  

RESOLVE:  

Tornar público o EDITAL DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO DE 

REMOÇÃO VISANDO AO APROVEITAMENTO FUTURO para o cargo de Juiz 

do Trabalho Substituto do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região.  

1 – DOS CARGOS  

O procedimento de remoção observará os critérios estabelecidos na Resolução 

n.º 182, de 24 de fevereiro de 2017, do Conselho Superior da Justiça do 

Trabalho, e destina-se ao provimento futuro de cargo(s) de Juiz do Trabalho 

Substituto no âmbito deste Tribunal Regional, considerando-se a situação 

excepcional e transitória prevista no art. 13 da mencionada Resolução.  

2 – DA INSCRIÇÃO No prazo de 30 (trinta) dias, contados da publicação deste 

Edital no Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho, o interessado deverá 

formular pedido de remoção à Presidência do Tribunal, localizada na Av. Praia 



de Belas, n° 1.100, Porto Alegre/RS, CEP 90110-903, diretamente ou por meio 

de SEDEX, instruído com certidão do Tribunal de origem de comunicação de 

seu interesse em remoção futura para este Tribunal e de sua posição de 

antiguidade na carreira, sob pena de indeferimento da inscrição.  

3 – DO PROCEDIMENTO  

3.1 – Vencido o prazo do edital, este Tribunal Regional informará à Escola 

Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho 

(ENAMAT) a relação dos inscritos para remoção futura, visando à formação do 

cadastro de interessados. 

3.2 – Ao tempo do surgimento da vaga, a ENAMAT informará a este Tribunal 

Regional do Trabalho a relação dos candidatos aptos à remoção, observando-

se o critério de antiguidade na carreira.  

3.3 – Após a informação prestada pela ENAMAT, terá início o procedimento de 

remoção, por meio de edital específico, no qual se explicitará o trâmite, o prazo 

e os documentos exigidos pelo art. 12 da Resolução n.º 182, de 24 de fevereiro 

de 2017, do CSJT e outros que este Tribunal Regional entender pertinentes 

para a aceitação do magistrado inscrito.  

3.4 – Apenas os juízes inscritos e que participarem do cadastro administrado 

pela ENAMAT poderão concorrer à remoção nas vagas que surgirem, 

mantendo-se a lista até o julgamento do pedido de remoção do último inscrito 

no cadastro de interessados.  

4 – DA PUBLICIDADE  

O resultado final do presente procedimento será publicado no Diário Eletrônico 

da Justiça do Trabalho e no sítio eletrônico do TRT da 4ª Região. E, para que 

chegue ao conhecimento dos interessados, é passado o presente Edital, 

publicado pelos e nos mesmos meios indicados acima.  

BEATRIZ RENCK  

Presidente do TRT da 4ª Região/RS 

 

 


