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LEIS ORDINÁRIAS 

LEI Nº 13.419, DE 13 DE MARÇO DE 2017 (DOU de 14/03/2017).  Altera a 
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, 



de 1o de maio de 1943, para disciplinar o rateio, entre empregados, da 
cobrança adicional sobre as despesas em bares, restaurantes, hotéis, motéis e 
estabelecimentos similares 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional 
decreta e eu sanciono a seguinte Lei:  
Art. 1o Esta Lei altera a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada 
pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943, para disciplinar o rateio, 
entre empregados, da cobrança adicional sobre as despesas em bares, 
restaurantes, hotéis, motéis e estabelecimentos similares. 
Art. 2o O art. 457 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo 
Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943, passa a vigorar com a seguinte 
redação:  
"Art.457................................................................................. 
......................................................................................................... 
§ 3o Considera-se gorjeta não só a importância espontaneamente dada pelo 
cliente ao empregado, como também o valor cobrado pela empresa, como 
serviço ou adicional, a qualquer título, e destinado à distribuição aos 
empregados. 
§ 4o A gorjeta mencionada no § 3o não constitui receita própria dos 
empregadores, destina-se aos trabalhadores e será distribuída segundo 
critérios de custeio e de rateio definidos em convenção ou acordo coletivo de 
trabalho.  
§ 5o Inexistindo previsão em convenção ou acordo coletivo de trabalho, os 
critérios de rateio e distribuição da gorjeta e os percentuais de retenção 
previstos nos §§ 6o e 7o deste artigo serão definidos em assembleia geral dos 
trabalhadores, na forma do art. 612 desta Consolidação.  
§ 6o As empresas que cobrarem a gorjeta de que trata o § 3o deverão:  
I - para as empresas inscritas em regime de tributação federal diferenciado, 
lançá-la na respectiva nota de consumo, facultada a retenção de até 20% (vinte 
por cento) da arrecadação correspondente, mediante previsão em convenção 
ou acordo coletivo de trabalho, para custear os encargos sociais, 
previdenciários e trabalhistas derivados da sua integração à remuneração dos 
empregados, devendo o valor remanescente ser revertido integralmente em 
favor do trabalhador;  
II - para as empresas não inscritas em regime de tributação federal 
diferenciado, lançá-la na respectiva nota de consumo, facultada a retenção de 
até 33% (trinta e três por cento) da arrecadação correspondente, mediante 
previsão em convenção ou acordo coletivo de trabalho, para custear os 
encargos sociais, previdenciários e trabalhistas derivados da sua integração à 
remuneração dos empregados, devendo o valor remanescente ser revertido 
integralmente em favor do trabalhador;  
III - anotar na Carteira de Trabalho e Previdência Social e no contracheque de 
seus empregados o salário contratual fixo e o percentual percebido a título de 
gorjeta.  
§ 7o A gorjeta, quando entregue pelo consumidor diretamente ao empregado, 
terá seus critérios definidos em convenção ou acordo coletivo de trabalho, 
facultada a retenção nos parâmetros do § 6o deste artigo.  
§ 8o As empresas deverão anotar na Carteira de Trabalho e Previdência Social 
de seus empregados o salário fixo e a média dos valores das gorjetas referente 
aos últimos doze meses.  



§ 9o Cessada pela empresa a cobrança da gorjeta de que trata o § 3o deste 
artigo, desde que cobrada por mais de doze meses, essa se incorporará ao 
salário do empregado, tendo como base a média dos últimos doze meses, 
salvo o estabelecido em convenção ou acordo coletivo de trabalho.  
§ 10. Para empresas com mais de sessenta empregados, será constituída 
comissão de empregados, mediante previsão em convenção ou acordo coletivo 
de trabalho, para acompanhamento e fiscalização da regularidade da cobrança 
e distribuição da gorjeta de que trata o § 3o deste artigo, cujos representantes 
serão eleitos em assembleia geral convocada para esse fim pelo sindicato 
laboral e gozarão de garantia de emprego vinculada ao desempenho das 
funções para que foram eleitos, e, para as demais empresas, será constituída 
comissão intersindical para o referido fim. 
§ 11. Comprovado o descumprimento do disposto nos §§ 4o, 6o, 7o e 9o deste 
artigo, o empregador pagará ao trabalhador prejudicado, a título de multa, o 
valor correspondente a 1/30 (um trinta avos) da média da gorjeta por dia de 
atraso, limitada ao piso da categoria, assegurados em qualquer hipótese o 
contraditório e a ampla defesa, observadas as seguintes regras: 
I - a limitação prevista neste parágrafo será triplicada caso o empregador seja 
reincidente; 
II - considera-se reincidente o empregador que, durante o período de doze 
meses, descumpre o disposto nos §§ 4o, 6o, 7o e 9o deste artigo por mais de 
sessenta dias." (NR) 
Art. 3o Esta Lei entra em vigor após decorridos sessenta dias de sua 
publicação oficial. 
Brasília, 13 de março de 2017; 196o da Independência e 129o da República. 

MICHEL TEMER 
 Osmar Serraglio  
Marcos Pereira 

 

LEI Nº 13.420, DE 13 DE MARÇO DE 2017 (Dou de 14/03/2017). Altera 

dispositivos da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo 

Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943, para incentivar a formação 

técnico-profissional de adolescentes e jovens em áreas relacionadas à gestão 

e prática de atividades desportivas e à prestação de serviços relacionados à 

infraestrutura, à organização e à promoção de eventos esportivos e dá outras 

providências. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional 
decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 
Art. 1o Esta Lei objetiva incentivar a formação técnico-profissional de 
adolescentes e jovens em áreas relacionadas à gestão e prática de atividades 
desportivas e à prestação de serviços relacionados à infraestrutura, à 
organização e à promoção de eventos esportivos.  
Art. 2o O § 2o do art. 428 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), 
aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943, passa a vigorar 
com a seguinte redação:  
"Art.428................................................................................. 
.........................................................................................................  
§ 2o Ao aprendiz, salvo condição mais favorável, será garantido o salário 
mínimo hora. ..............................................................................................." (NR)  



Art. 3o ( V E TA D O ) .  
Art. 4o O art. 430 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo 
Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943, passa a vigorar com as 
seguintes alterações:  
"Art.430................................................................................. 
.........................................................................................................  
III - entidades de prática desportiva das diversas modalidades filiadas ao 
Sistema Nacional do Desporto e aos Sistemas de Desporto dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios. 
..........................................................................................................  
§ 3o O Ministério do Trabalho fixará normas para avaliação da competência 
das entidades mencionadas nos incisos II e III deste artigo. 
§ 4o As entidades mencionadas nos incisos II e III deste artigo deverão 
cadastrar seus cursos, turmas e aprendizes matriculados no Ministério do 
Trabalho.  
§ 5o As entidades mencionadas neste artigo poderão firmar parcerias entre si 
para o desenvolvimento dos programas de aprendizagem, conforme 
regulamento." (NR)  
Art. 5o O art. 431 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo 
Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943, passa a vigorar com a seguinte 
redação:  
"Art. 431. A contratação do aprendiz poderá ser efetivada pela empresa onde 
se realizará a aprendizagem ou pelas entidades mencionadas nos incisos II e 
III do art. 430, caso em que não gera vínculo de emprego com a empresa 
tomadora dos serviços. 
.............................................................................................." (NR)  
Art. 6o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.  
Brasília, 13 de março de 2017; 196o da Independência e 129o da República.  
MICHEL TEMER  
Ronaldo Nogueira de Oliveira 

PORTARIAS 

PORTARIA Nº 05, de 10 de março de 2017 (DEJT de 14/03/2017). Define, 

dentre as Varas do Trabalho com lotação singular, as que terão designação de 

Juiz Substituto para atendimento de audiências nas férias do Juiz Titular ou do 

Juiz Substituto no exercício da titularidade, no período de 17 de julho de 2017 a 

15 de julho de 2018, bem como os Postos Avançados da Justiça do Trabalho, 

no mesmo período, nas férias dos Juízes Substitutos lotados. 

A CORREGEDORA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª 

REGIÃO, no uso de suas atribuições legais e regimentais,  

CONSIDERANDO os dados referentes aos casos novos recebidos nas Varas 

do Trabalho e Postos Avançados da Justiça do Trabalho no ano de 2016,  

CONSIDERANDO o disposto nos artigos 4º, §7º e 18, ambos do Provimento nº 

250/2016, da Corregedoria Regional;  



CONSIDERANDO que os Postos Avançados da Justiça do Trabalho de Capão 

da Canoa, Marau, Nova Prata e Tramandaí receberam no ano de 2016 mais de 

1000 (mil) casos novos e são atendidos permanentemente por Juiz do Trabalho 

Substituto;  

CONSIDERANDO que no ano de 2016 a Vara do Trabalho de Osório recebeu 

1710 (mil setecentos e dez) casos novos, excluídos os recebidos no Posto 

Avançado de Tramandaí, bem como o fato de que o Juiz Substituto lotado atua 

exclusivamente naquele Posto,  

RESOLVE: 

Art 1º. Para as Varas do Trabalho com até 1000 (mil) casos novos recebidos no 

ano de 2016, abaixo nominadas, não será designado Juiz do Trabalho 

Substituto para atendimento de audiências nos períodos de férias do Juiz 

Titular ou do Juiz do Trabalho Substituto no exercício da titularidade:  

1. Vara do Trabalho de Alegrete;  

2. Vara do Trabalho de Arroio Grande;  

3. Vara do Trabalho de Cachoeira do Sul;  

4. Vara do Trabalho de Encantado;  

5. 1ª Vara do Trabalho de Esteio;  

6. 2ª Vara do Trabalho de Esteio;  

7. 1ª Vara do Trabalho de Estrela;  

8. 2ª Vara do Trabalho de Estrela;  

9. Vara do Trabalho de Lagoa Vermelha; 

10. Vara do Trabalho de Rosário do Sul;  

11. 1ª Vara do Trabalho de Santa Rosa;  

12. 2ª Vara do Trabalho de Santa Rosa;  

13. Vara do Trabalho de Santa Vitória do Palmar;  

14. Vara do Trabalho de Santana do Livramento;  

15. Vara do Trabalho de Santiago;  

16. Vara do Trabalho de São Borja (incluídos os casos novos recebidos no 

Posto Avançado de Itaqui);  

17. Vara do Trabalho de São Gabriel;  

18. Vara do Trabalho de Soledade;  

19. Vara do Trabalho de Vacaria.  



Art 2º. Para as Varas do Trabalho e Postos Avançados da Justiça do Trabalho 

cujo número de casos novos recebidos no ano de 2016 variou entre 1001 (mil e 

um) e 1200 (mil e duzentos), abaixo nominados, será designado Juiz do 

Trabalho Substituto para atendimento de audiências somente na metade de 

cada um dos períodos de férias fruídos pelo Juiz Titular ou pelo Juiz do 

Trabalho Substituto no exercício da titularidade, nas Varas do Trabalho e pelo 

Juiz Substituto lotado, nos Postos Avançados: 

1. Vara do Trabalho de Camaquã (incluídos os casos novos recebidos no Posto 

Avançado de São Lourenço do Sul);  

2. Posto Avançado da Justiça do Trabalho de Capão da Canoa;  

3. 1ª Vara do Trabalho de Erechim;  

4. 2ª Vara do Trabalho de Erechim;  

5. 3ª Vara do Trabalho de Erechim;  

6. Vara do Trabalho de Frederico Westphalen;  

7. 1ª Vara do Trabalho de Gramado; 8. 2ª Vara do Trabalho de Gramado;  

9. Vara do Trabalho de Ijuí;  

10. Posto Avançado da Justiça do Trabalho de Marau;  

11. Posto Avançado da Justiça do Trabalho de Nova Prata;  

12. 1ª Vara do Trabalho de Sapucaia do Sul;  

13. 2ª Vara do Trabalho de Sapucaia do Sul;  

14. Vara do Trabalho de Três Passos;  

15. Vara do Trabalho de Triunfo (incluídos os casos novos recebidos no Posto 

Avançado de Taquari).  

Art 3º. Para as Varas do Trabalho e Posto Avançado cujo número de casos 

novos recebidos no ano de 2016 excedeu a 1200 (mil e duzentos), abaixo 

nominados, será designado Juiz do Trabalho Substituto para atendimento de 

audiências na integralidade dos períodos de férias fruídos pelo Juiz Titular ou 

pelo Juiz do Trabalho Substituto no exercício da titularidade, nas Varas do 

Trabalho e pelo Juiz Substituto lotado, no Posto Avançado. 

1. Vara do Trabalho de Alvorada;  

2. Vara do Trabalho de Cruz Alta;  

3. Vara do Trabalho de Estância Velha;  

4. Vara do Trabalho de Farroupilha;  

5. 1ª Vara do Trabalho de Lajeado;  

6. 2ª Vara do Trabalho de Lajeado;  



7. Vara do Trabalho de Osório (excluídos os casos novos recebidos no Posto 

Avançado de Tramandaí);  

8. Vara do Trabalho de Palmeira das Missões (incluídos os casos novos 

recebidos no Posto Avançado de Panambi);  

9. Vara do Trabalho de São Jerônimo;  

10. Posto Avançado da Justiça do Trabalho de Tramandaí.  

Art. 4º. Nas localidades com mais de uma Vara do Trabalho, foi considerada a 

média dos processos novos recebidos.  

Art 5º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.  

MARIA DA GRAÇA RIBEIRO CENTENO  

Corregedora Regional do TRT da 4ª Região/RS Portaria Presidência 

PORTARIA N° 1.322 DE 22 DE MARÇO DE 2017 (DEJT de 23/03/2017). 
Institui o Núcleo de Gerenciamento de Precedentes – NUGEP – no âmbito do 
Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região. 
O VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 
4ªREGIÃO, NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA, no uso de suas atribuições 
legais e regimentais,  
CONSIDERANDO a Resolução nº 235/2016 do Conselho Nacional de Justiça 
(CNJ), que dispõe sobre a padronização de procedimentos administrativos 
decorrentes de julgamentos de repercussão geral, de casos repetitivos e de 
incidente de assunção de competência previstos na Lei 13.105, de 16 de março 
de 2015 (Código de Processo Civil);  
CONSIDERANDO o disposto no artigo 979, §§ 1º e 3º, do Novo Código de 
Processo Civil, que fixa a necessidade dos tribunais manterem banco 
eletrônico de dados que permita a ampla consulta às informações para 
otimização do sistema de julgamento de casos repetitivos e de formação 
concentrada de precedentes obrigatórios;  
CONSIDERANDO a necessidade de uniformização dos procedimentos 
administrativos decorrentes de sobrestamento de processos afetados em 
virtude de julgamento de repercussão geral, casos repetitivos e incidente de 
uniformização de jurisprudência (IUJ);  
CONSIDERANDO o disposto nos artigos 896, 896-B e 896-C da Consolidação 
das Leis do Trabalho (CLT), com a redação que lhes foi dada pela Lei 13.015 
de 21 de julho de 2014;  
CONSIDERANDO o que consta no Processo Administrativo n° 0008438-
23.2016.5.04.0000,  
RESOLVE: 
Art. 1° Instituir, como unidade permanente, no âmbito do Tribunal Regional do 
Trabalho da 4ª Região, o Núcleo de Gerenciamento de Precedentes (NUGEP), 
vinculado à Vice-Presidência.  
§ 1° O NUGEP será supervisionado por uma Comissão Gestora, composta 
pelo Vice-Presidente do Tribunal, que a coordenará, pelo Presidente da 
Comissão de Jurisprudência e pelo Desembargador Presidente da Seção 
Especializada em Execução.  



§ 2º O NUGEP será composto por, no mínimo, 04 (quatro) servidores 
ocupantes de cargos de provimento efetivo do quadro de pessoal deste 
Tribunal, nominados no Anexo Único desta Portaria, dos quais pelo menos 
75% (setenta e cinco por cento) devem possuir graduação em Direito, com 
representantes das seguintes unidades:  
I – Secretaria-Geral Judiciária;  
II – Assessoria de Recurso de Revista;  
III – Assessoria de Gestão Estratégica.  
§ 3° Serão convidados a participar das reuniões da Comissão Gestora de que 
trata o § 1° um representante da Ordem dos Advogados do Brasil, indicado 
pelo Conselho Seccional do Rio Grande do Sul, e um representante do 
Ministério Público do Trabalho, indicado pela Procuradoria Regional do 
Trabalho da 4ª Região.  
Art. 2° Além das atribuições previstas no artigo 7° da Resolução n° 235/2016 
do Conselho Nacional de Justiça, compete ao NUGEP:  
I – disponibilizar, no sítio deste Tribunal na internet, banco de dados 
pesquisável com os registros eletrônicos dos temas para consulta pública, com 
informações padronizadas de todas as fases percorridas dos incidentes de 
resolução de demandas repetitivas, de uniformização de jurisprudência e de 
assunção de competência, na forma dos artigos 8° e 11 da Resolução CNJ n° 
235/2016;  
II – criar grupo de representativos, para monitoramento dos recursos que 
tipifiquem a controvérsia, encaminhados ao Supremo Tribunal Federal e ao 
Tribunal Superior do Trabalho, por força dos artigos 1.036, § 1°, do Código de 
Processo Civil e 896-C, § 4°, da CLT, de acordo com as diretrizes fixadas no 
artigo 9° da Resolução CNJ n° 235/2016;  
III – remeter os formulários eletrônicos de que trata o artigo 14 da Resolução 
CNJ n° 235/2016 Art. 3° Incumbe à Secretaria de Tecnologia da Informação e 
Comunicações as adequações das ferramentas tecnológicas necessárias ao 
cumprimento, no âmbito deste Tribunal, da Resolução CNJ n° 235/2016, bem 
como prestar suporte técnico, na sua área de competência, para o NUGEP 
executar suas atribuições.  
Art. 4° Os casos omissos serão resolvidos pela Vice-Presidência.  
Art. 5° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação 

 
JOÃO PEDRO SILVESTRIN  

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

ANEXO ÚNICO 
- ONÉLIO LUÍS SOARES DOS SANTOS, Secretário-Geral Judiciário;  
- ALDO DA SILVA JARDIM, Assessor da Secretaria-Geral Judiciária;  
- FABIANE PAIXÃO CORTOPASSI, Assessora-Chefe da Assessoria de 
Recurso de Revista;  
- CAROLINA DA SILVA FERREIRA, Assessora-Chefe da Assessoria de 
Gestão Estratégica.  



RESOLUÇÕES 

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 1879, DE 6 DE MARÇO DE 2017 (DEJT 

de 08/03/2017). Referenda atos administrativos praticados pela Presidência do 

Tribunal Superior do Trabalho. 

O EGRÉGIO ÓRGÃO ESPECIAL 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, João Oreste Dalazen, Antonio José de 

Barros Levenhagen, João Batista Brito Pereira, Maria Cristina Irigoyen Peduzzi, 

Maurício Godinho Delgado, Kátia Magalhães Arruda, Augusto César Leite de 

Carvalho, José Roberto Freire Pimenta, Delaíde Alves Miranda Arantes, Hugo 

Carlos Scheuermann, Cláudio Mascarenhas Brandão e a Excelentíssima 

Subprocuradora-Geral do Trabalho, Drª Sandra Lia Simon,  

RESOLVE  

Referendar os seguintes atos administrativos praticados pela Presidência do 

Tribunal Superior do Trabalho:  

“ATO CDEP.SEGPES.GDGSET.GP Nº 67, DE 14 DE FEVEREIRO DE 2017 - 

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, no uso de suas 

atribuições legais e regimentais estabelecidas nos incisos XXI e XXXIII do art. 

35 do Regimento Interno, considerando o disposto no art. 76-A da Lei nº 

8.112/1990, ad referendum do colendo Órgão Especial, RESOLVE - Art. 1º O 

anexo único do ATO.CDEP.SEGPES.GDGSET.GP.Nº 733, de 4 de dezembro 

de 2007, passa a ser o constante do anexo deste Ato. Art. 2º Este Ato entra em 

vigor na data de sua publicação. Publique -se.”;  

“ATO GDGSET.GP.Nº 76, DE 20 DEFEVEREIRODE2017 - O PRESIDENTE 

DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, no uso de suas atribuições legais 

e regimentais, ad referendum do Órgão Especial, e considerando a 

necessidade de adequar a estrutura do Tribunal à demanda de serviços, bem 

assim o disposto no art. 24 da Lei nº 11.416/2006, RESOLVE - Art. 1º São 

transformadas funções comissionadas, sem aumento de despesas, conforme o 

Anexo Único. Parágrafo único. Para o cômputo do valor das funções 

comissionadas a serem transformadas é utilizado o saldo constante do 

processo TST n.º 500.583/2010-0, que trata de resíduo de transformações 

anteriores. Art. 2º Este Ato entra em vigor na data de sua publicação. Publique-

se.” 

 “ATO TST.GP Nº94, DE 2 DE MARÇO DE 2017 - O PRESIDENTE DO 

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, no uso de suas atribuições legais e 

regimentais, estabelecidas nos incisos XI e XXXIII do artigo 35 do Regimento 

Interno, ad referendum do eg. Órgão Especial, RESOLVE - Art. 1º Alterar o art. 

19 do ATO SEGP.GP Nº 478, de 27 de agosto de 2015, que passa a vigorar 



com a seguinte redação: ‘Art. 19 Compete à Comissão de Ética do Tribunal 

Superior do Trabalho: [...] VIII – analisar as questões que envolvem denúncias 

relacionadas a assédio moral individual ou organizacional (mobbing), no âmbito 

do TST.’ Art. 2º Republique-se o ATO.SEGP.GP Nº 478, de 27 de agosto de 

2015, consolidando as alterações introduzidas”. 

 Ministro IVES GANDRA DA SILVA MARTINS FILHO                          

Presidente do Tribunal Superior do Trabalho 

RESOLUÇÃO Nº 216, de 6 de março de 2017 (DEJT de 08/03/2017). Altera a 

Instrução Normativa nº 36/2012, editada pela Resolução nº 188/2012, de 14 de 

novembro de 2012. 

O EGRÉGIO ÓRGÃO ESPECIAL 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, João Oreste Dalazen, Antonio José de 

Barros Levenhagen, João Batista Brito Pereira, Maria Cristina Irigoyen Peduzzi, 

Maurício Godinho Delgado, Kátia Magalhães Arruda, Augusto César Leite de 

Carvalho, José Roberto Freire Pimenta, Delaíde Alves Miranda Arantes, Hugo 

Carlos Scheuermann, Cláudio Mascarenhas Brandão e a Excelentíssima 

Subprocuradora-Geral do Trabalho, Drª Sandra Lia Simon,  

RESOLVE  

Art. 1º O art. 16 da Resolução nº 188, de 14 de novembro de 2012, passa a 

vigorar acrescido do § 2º, renumerando-se o parágrafo único, nos seguintes 

termos:  

“Art. 16. [...]  

§ 1º [...]  

§ 2º No caso de o juízo fazer uso da faculdade prevista no ‘caput’, deverá 

intimar previamente o patrono da causa, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, 

junte o contrato de honorários, para que seja reservado o valor nele previsto no 

montante depositado em favor do exequente beneficiário.”  

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

Ministro IVES GANDRA DA SILVA MARTINS FILHO                         

Presidente do Tribunal Superior do Trabalho 

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 1860, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2016 

(*) (DEJT de 09/03/2017). Regulamenta o julgamento em ambiente eletrônico, 

por meio do Plenário Virtual, em todos os órgãos judicantes do Tribunal 

Superior do Trabalho – TST. 

O EGRÉGIO TRIBUNAL PLENO DO TRIBUNAL SUPERIOR DO 

TRABALHO, em sessão ordinária hoje realizada, sob a Presidência do 



Excelentíssimo Ministro Ives Gandra da Silva Martins Filho, Presidente do 

Tribunal, presentes os Excelentíssimos Ministros Emmanoel Pereira, Vice-

Presidente do Tribunal, João Oreste Dalazen, Antonio José de Barros 

Levenhagen, João Batista Brito Pereira, Maria Cristina Irigoyen Peduzzi, 

Aloysio Corrêa da Veiga, 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, Alexandre de Souza Agra Belmonte, Douglas Alencar, Maria Helena 

Mallmann e a Excelentíssima Subprocuradora-Geral do Trabalho, Dr.ª Maria 

Guiomar Sanches de Mendonça,  

considerando a necessidade de se aperfeiçoarem os procedimentos internos 

no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho para maximizar o julgamento de 

temas e a uniformização da jurisprudência trabalhista,  

considerando o princípio da razoável duração do processo, que dá concreção 

ao do efetivo acesso à justiça,  

considerando a necessidade de aprimorar e racionalizar o tempo despendido 

durante as sessões de julgamento e de se otimizar a função jurisdicional,  

considerando a possibilidade da adoção de medidas alternativas voltadas à 

desburocratização e racionalização de atos para uma tutela jurisdicional 

efetiva, inclusive por meio eletrônico, como já realizado pelo STF e CNJ,  

considerando que os avanços tecnológicos permitem a implantação de 

ferramentas de trabalho com maior grau de automação, o que imprime mais 

agilidade e qualidade no processamento dos feitos,  

RESOLVE  

Art. 1º Os processos de competência jurisdicional desta Corte poderão, a 

critério do Ministro Relator, ser submetidos a julgamento em ambiente 

eletrônico não presencial, por meio de sessões realizadas em Plenário Virtual, 

observadas as respectivas competências dos órgãos judicantes e o que dispõe 

o art. 6º desta Resolução.  

§ 1º O Presidente de cada órgão judicante poderá indicar à secretaria judiciária 

à qual vinculado as classes processuais em que, preferencialmente, o 

julgamento ocorrerá em ambiente de Plenário Virtual, determinando que os 

processos sejam distribuídos com esse marcador, excetuados aqueles em que, 

a critério do Ministro Relator, serão encaminhados à pauta presencial.  

§ 2º Ficam excluídos do Plenário Virtual os processos a serem apreciados pela 

Seção de Dissídios Coletivos.  

Art. 2º As sessões presenciais e virtuais dos órgãos judicantes poderão ser 

publicadas na mesma pauta, respeitado o prazo de no mínimo 5 (cinco) dias 

entre a data da sua publicação no Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho e o 

início do julgamento.  



§ 1º Na publicação da pauta no Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho haverá 

a distinção dos processos que serão julgados em meio eletrônico daqueles que 

serão julgados na sessão presencial.  

§ 2º Ainda que publicados em pauta única, as sessões virtuais terão 

encerramento à 0 (zero) hora do dia útil anterior ao da sessão presencial 

correspondente.  

§ 3º Quando a pauta for composta apenas por processos indicados a 

julgamento em sessão virtual, as partes serão cientificadas no Diário Eletrônico 

da Justiça do Trabalho sobre a data e o horário de início e de encerramento da 

sessão.  

§ 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 Em ambiente eletrônico próprio, denominado Plenário Virtual, serão 

lançados os votos do relator e dos demais Ministros.  

§ 1º O sistema liberará automaticamente os votos dos processos 

encaminhados para julgamento em ambiente virtual, assegurandose aos 

demais Ministros componentes do órgão judicante, no Plenário Virtual, o 

período de 7 (sete) dias corridos anteriores ao encerramento da votação 

previsto no art. 2º, § 2º desta Resolução, para análise e manifestação até o 

encerramento da sessão virtual.  

§ 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.  

§ 3º As opções de voto serão as seguintes:  

I - convergente com o Ministro Relator;  

II - convergente com o Ministro Relator, com ressalva de entendimento;  

III - divergente do Relator.  

§ 4º Eleita qualquer das opções do parágrafo anterior, o Ministro poderá inserir 

em campo próprio do plenário virtual destaque pela relevância do tema, razões 



de divergência ou de ressalva de entendimento e o sistema emitirá aviso 

automático aos demais gabinetes componentes do órgão judicante; § 5º Serão 

automaticamente excluídos do ambiente eletrônico e remetidos à sessão 

presencial: 

I – os processos com destaque ou pedido de vista por um ou mais integrantes 

do Colegiado para julgamento presencial;  

II – os processos com registro de voto divergente ao do Ministro Relator;  

III – os destacados pelo membro do Ministério Público do Trabalho até o fim do 

julgamento virtual;  

IV – os processos que tiverem pedido de sustentação oral ou preferência, 

desde que requerido em até 24 horas antes do início da sessão virtual;  

V – nas hipóteses da alínea a, § 2º, do art. 3º.  

§ 6º Considerar-se-á que acompanhou o Ministro Relator o Ministro que não se 

pronunciar no prazo previsto no § 1º, hipótese em que a decisão proferida será 

considerada unânime, independentemente de eventual ressalva de 

entendimento.  

§ 7º O Ministro Relator e os demais componentes poderão a qualquer tempo, 

mesmo com a votação iniciada, independentemente de ter votado em meio 

eletrônico, remeter o processo para julgamento presencial.  

§ 8º O Ministério Público, na condição de custos legis, terá assegurado o direito 

de acesso aos votos dos processos encaminhados para julgamento em meio 

eletrônico.  

§ 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. 4º Na hipótese de conversão de processo publicado para julgamento em 

pauta virtual para julgamento presencial, os Ministros poderão renovar ou 

modificar seus votos.  

Art. 5º O portal de acompanhamento dos julgamentos em meio eletrônico não 

disponibilizará os votos do relator ou razões de divergência ou convergência. 

Os votos somente serão tornados públicos depois de concluído seu 

julgamento, com a publicação do acórdão.  



Art.6º As classes processuais que podem ser objeto de julgamento em Plenário 

Virtual ficam inicialmente limitadas a agravos de instrumento, agravos internos 

e embargos de declaração. Parágrafo único. Após 6 (seis) meses de 

implantação do Plenário Virtual no âmbito desta Corte, o Tribunal poderá 

autorizar a extensão a outras classes processuais.  

Art. 7º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Ministro IVES GANDRA DA SILVA MARTINS FILHO  

Presidente do Tribunal Superior do Trabalho 

(*) Republicada em razão do art. 3º do ATO.TST.GP Nº 101, de 9 de março de 2017. 

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

13/03/2017). 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 

ConselheirosRenato 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 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, 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 - 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 

A T O S 

ATO.TST.GP Nº 101, DE 9 DE MARÇO DE 2017 (DEJT de 10/03/2017). Altera 

a Resolução Administrativa nº 1860, de 28/11/2016, que regulamenta o 

julgamento em ambiente eletrônico, por meio do Plenário Virtual, em todos os 

órgãos judicantes do Tribunal Superior do Trabalho – TST 

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 



 

ATO CONJUNTO TST.CSJT.GP.SG Nº 19, DE 13 DE MAIO DE 2016 (DEJT 

de 13/05/2017). 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 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. 1ºA política estabelece regras, elementos, papéis e procedimentos que 

devem ser observados pelos Tribunais Regionais do Trabalho nas interações 

mantidas com as unidades do Conselho Superior da Justiça do Trabalho para 

obtenção de suporte técnico ao Sistema PJe na Justiça do Trabalho.  

Art. 2°A Coordenadoria Técnica do PJe na Justiça do Trabalho é responsável 

por informar aos Coordenadores e Administradores Regionais do PJe na 

Justiça do Trabalho, acerca de eventuais problemas e soluções de contorno 

para o uso regular do Sistema nos Tribunais.  

Art. 3ºO registro de ocorrências para fins de suporte ao Sistema PJe na Justiça 

do Trabalho deve ser feito por meio do software Jira/CSJT, no Projeto PJEJT, 



mantido pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho, obedecendo a 

seguinte a classificação:  

I-problema na instalação;  

II-defeito em homologação;  

III–dúvida;  

IV-infraestrutura;  

V–incidente;  

VI-crise  

Art. 4ºAs sugestões de melhoria e acréscimo de funcionalidades no Sistema 

PJe na Justiça do Trabalho, identificadas pelos Tribunais Regionais do 

Trabalho, devem ser encaminhadas ao Comitê Gestor Regional, conforme 

disposto no art. 43, VI, da Resolução CSJT nº 136, de 25 de abril de 2014.  

§ 1º Deliberando favoravelmente quanto às sugestões apresentadas, os 

Comitês Gestores Regionais 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 Regional deverá utilizar o 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 Regional que deliberou pelo seu 

encaminhamento ao Comitê Gestor Nacional do PJe na Justiça do Trabalho.  

§3º No momento de registro da issue de melhoria e acréscimo de 

funcionalidades no Sistema PJe instalado na Justiça do Trabalho, a 

Coordenação do Comitê Gestor Regional deverá informar o grau de urgência 

de seu desenvolvimento e os requisitos, fluxos, especificações e regras de 

negócio que fazem parte da melhoria e acréscimo de funcionalidade, os quais 

poderão ser alterados pela Coordenação do Comitê Gestor Regional enquanto 

não iniciado o desenvolvimento da issue. (Redação dada pelo Ato Conjunto 

TST.CSJT.GP.SG.SETIC Nº 25, de 9.8.2016) § 4ºUma 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.  

§ 5º Quaisquer sugestões de melhoria e acréscimo de funcionalidades no 

Sistema PJe na Justiça do Trabalho que não observem o procedimento 

regulamentado por este Ato serão desconsideradas de plano.  

§ 6ºAprovada a sugestão, a issue será vinculada ao Projeto PJEJT do software 

Jira/CSJT, para desenvolvimento e implementação no Sistema PJe na Justiça 

do Trabalho, observando-se as regras e fluxos de tramitação ali estipulados, 

bem como a urgência definida pela Coordenação do Comitê Gestor Regional.  



§ 7º Caso a Coordenação Técnica do PJe instalado na Justiça do Trabalho 

conclua que a issue de melhoria e acréscimo de funcionalidade inserida pelo 

Comitê Gestor Regional deve ser tratada como projeto, ela 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 Coordenação 

Técnica instalado na Justiça do Trabalho. (Redação dada pelo Ato Conjunto 

TST.CSJT.GP.SG.SETIC Nº 25, de 9.8.2016)  

Art. 5º A representação do Colégio de Presidentes e Corregedores dos 

Tribunais Regionais do Trabalho (COLEPRECOR), do Ministério Público do 

Trabalho (MPT) e da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), sem prejuízo da 

prerrogativa de encaminhamento de solicitações à deliberação dos Comitês 

Gestores Regionais, também poderão encaminhar ao CSJT sugestões de 

melhoria e acréscimo de funcionalidades para o Sistema PJe na Justiça do 

Trabalho.  

§ 1ºA análise e deliberação acerca das sugestões de melhoria encaminhadas 

pelos representantes do COLEPRECOR, MPT e OAB junto ao Comitê Gestor 

Nacional do PJe na Justiça do Trabalho, seguirão o mesmo 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 

Art. 4º, § 2º deste Ato.  

§ 2ºPara 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 e da OAB.  

§ 3ºO registro e acompanhamento de issues no Projeto MelhoriaPJe é de 

responsabilidade exclusiva dos representantes do COLEPRECOR, MPT e 

OAB.  

Art. 6º O Conselho Superior da Justiça do Trabalho somente analisará 

demandas ou solicitações de suporte pertinentes ao Sistema PJe na Justiça do 

Trabalho se registradas em conformidade com as normas e disposições 

previstas nesta Política.  

§ 1ºSomente serão analisadas as ocorrências abertas e classificadas em 

conformidade com as normas e disposições previstas nesta Política.  

§ 2°As solicitações feitas por telefone, e-mail ou outro modo não previsto neste 

Ato, serão desconsideradas de plano.  

§ 3°As ocorrências realizadas por meio de comentários feitos em registros de 

liberação de versão no software Jira/CSJT serão desconsideradas de plano.  

§ 4º 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 nº 342/CSJT.GP.SG, de 14 de novembro de 

2014.  



Art. 7ºAs issues referentes à integração do Sistema PJe na Justiça do Trabalho 

com outros módulos/subsistemas deverão ser cadastradas por meio do 

software Jira/CSJT, no Projeto PJEJT, necessariamente indicando o respectivo 

Módulo 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.  

§ 1°O lançamento de novas versões do PJe na Justiça do Trabalho será 

divulgado pela Coordenadoria Técnica do PJe na Justiça do Trabalho, por meio 

do software Jira/CSJT.  

§ 2°A Coordenadoria Técnica do PJe na Justiça do Trabalho 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.  

§ 3ºNa implantação de novas versões do Sistema 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 a 

conclusão bem sucedida da evolução da versão do PJe. (Redação dada pelo 

Ato Conjunto TST.CSJT.GP.SG.SETIC Nº 25, de 9.8.2016)  

Seção III  

Dos Problemas de Instalação de Versão  

Art. 9ºAs solicitações para solução de problemas detectados durante o 

processo de instalação ou atualização do Sistema PJe na Justiça do Trabalho 

devem ser abertas e categorizadas no software Jira/CSJT como “Problema na 

Instalação”. Parágrafo único.Registrada a issue para tratamento de problema 

na instalação, a equipe técnica do Tribunal deverá interagir com a 

Coordenadoria Técnica do PJe na Justiça do Trabalho, adotando todas as 

providências necessárias até a solução.  

Seção IV  

Da Homologação de Versões  

Art. 10°A implantação de novas versões do Sistema PJe na Justiça do 

Trabalho está condicionada à homologação prévia por parte dos Comitês 

Regionais do PJe na Justiça do Trabalho, da Coordenadoria Técnica do PJe na 

Justiça do Trabalho e da Coordenação Nacional Executiva do PJe na Justiça 

do Trabalho.  



Parágrafo único.O Comitê Gestor Regional deverá juntar o seu relatório de 

homologação, de acordo com o padrão definido pela Coordenação Técnica do 

PJe na Justiça do Trabalho, contendo as evidências dos testes, na respectiva 

subtarefa da issue de liberação da versão.  

Art. 11.Na hipótese do surgimento de problemas originados da versão, durante 

o respectivo período de homologação pelos Tribunais, as solicitações devem 

ser abertas e categorizadas no software Jira/CSJT como “Defeito em 

Homologação”.  

Parágrafo único.Somente serão analisadas as demandas deste tipo abertas 

durante o período de homologação.  

Seção V  

Das Dúvidas e Esclarecimentos  

Art. 12.As dúvidas relativas ao uso e a configuração do Sistema PJe na Justiça 

do Trabalho 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 

 Dos Problemas Relativos à Infraestrutura  

Art. 13.As solicitações para solução de problemas relacionados à infraestrutura 

do Serviço PJe na Justiça do Trabalho devem ser abertas e categorizadas no 

software Jira/CSJT como “Infraestrutura”, desde que não se enquadrem como 

“Crise”.  

§ 1º Caberá preliminarmente à Secretaria de Informática do Tribunal 

empreender os esforços iniciais no sentido de tentar resolver os problemas que 

afetem à infraestrutura do Sistema, inclusive adotando medidas de 

contingência ou contorno necessárias ao pronto restabelecimento do Sistema 

PJe na Justiça do Trabalho.  

§ 2ºAs equipes do Tribunal envolvidas na solução do problema deverão 

verificar previamente se as configurações de ambiente do PJe na Justiça do 

Trabalho estão de acordo com as definições e parâmetros estabelecidos no 

Guia de Infraestrutura Recomendada, instituído por meio do Ato nº 

342/CSJT.GP.SG, de 14 de novembro de 2014.  

§ 3ºCaso o Sistema PJe na Justiça do Trabalho não seja restabelecido com 

brevidade, o Tribunal deverá abrir a respectiva issue no software Jira/CSJT, em 

conformidade com o caput desse artigo e, em seguida, contatar a 



Coordenadoria Técnica do PJe na Justiça do Trabalho para as providências 

pertinentes ao suporte.  

§ 4ºCaberá 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 

o problema a ser verificado pela Coordenadoria Técnica do PJe na Justiça do 

Trabalho, assim como os esforços iniciais empreendidos pelas equipes do 

Tribunal.  

Seção VII  

Dos Incidentes Relativos ao Sistema PJe na Justiça do Trabalho  

Art. 14.As solicitações para solução de problemas ocorridos em ambiente de 

produção do PJe na Justiça do Trabalho deverão ser registradas e 

categorizadas no software Jira/CSJT como “Incidente”.  

§ 1ºCaberá 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.  

§ 2ºOs 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.  

§ 3ºOs problemas que possuem uma causa identificada devem ser registrados 

como uma sub-tarefa do tipo "Análise de Defeito", vinculada ao Incidente 

inicialmente registrado no software Jira/CSJT.  

Seção VIII  

Do Suporte e Manutenção de Sistemas Satélites sob Responsabilidade de 

Tribunal  

Art. 15.Define-se como Sistema Satélite todo sistema periférico ao PJe na 

Justiça do Trabalho que tenha relação e/ou integração negocial, funcional ou 

técnica com este e que tenha sido homologado e distribuído pelo Conselho 

Superior da Justiça do Trabalho para funcionamento em conjunto com o PJe na 

Justiça do Trabalho.  

§ 1ºO 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 Conselho Superior da Justiça do 

Trabalho.  

§ 2ºA gestão de demandas de melhoria, correção e sustentação de Sistema 

Satélite será feita em conformidade com o Manual que consta do Anexo I deste 

Ato.  



§ 3ºA relação de Sistemas Satélites homologados pelo Conselho Superior da 

Justiça do Trabalho e suas respectivas versões constarão da issue de 

liberação de nova versão do Sistema PJe na Justiça do Trabalho.  

Seção IX  

Dos Problemas Relativos à Crise  

Art. 16.As solicitações para solução de situações críticas de indisponibilidade 

presenciadas pelo Tribunal devem ser abertas e categorizadas no software 

Jira/CSJT como “Crise”.  

§ 1ºEnquadram-se nessa categoria problemas 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.  

§ 2ºA análise do problema por parte da Coordenadoria Técnica do PJe na 

Justiça do Trabalho 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 nº 

342/CSJT.GP.SG, de 14 de novembro de 2014.  

§ 4º O Tribunal deverá fornecer todas as informações solicitadas pela 

Coordenadoria Técnica do PJe na Justiça do Trabalho, de forma imediata, 

sempre que solicitado.  

§ 5ºCaso as solicitações da Coordenadoria Técnica do PJe na Justiça do 

Trabalho não sejam atendidas em até 12(doze) horas corridas, a ocorrência 

será fechada de plano.  

§ 6ºA equipe do Tribunal envolvida na Crise deverá identificar a causa raiz do 

problema e fornecer subsídios à Coordenadoria Técnica do PJe na Justiça do 

Trabalho para a respectiva solução.  

§ 7ºCaso o Tribunal não consiga identificar a causa raiz do problema, a 

ocorrência será encaminhada, juntamente com a comprovação dos esforços e 

compatibilidade constantes do § 3º deste artigo, à deliberação da Coordenação 

Nacional Executiva do PJe na Justiça do Trabalho.  

Seção X  

Das Disposições Finais  



Art. 17.O Conselho Superior da Justiça do Trabalho prestará suporte à versão 

mais recente liberada para implantação em produção nos Tribunais e dará 

suporte à versão imediatamente anterior, em caráter transitório, nos 30 (trinta) 

dias corridos posteriores à data de liberação para implantação em produção 

nos Tribunais da versão mais recente. (Redação dada pelo Ato Conjunto 

TST.CSJT.GP.SG.SETIC Nº 25, de 9.8.2016)  

§ 1ºOs eventos que afetem a disponibilidade do Sistema PJe na Justiça do 

Trabalho detectados em Tribunal que opere com versão desatualizada do 

Sistema, serão de responsabilidade exclusiva do próprio Órgão.  

§2ºA Coordenadoria Técnica do PJe na Justiça do Trabalho manterá página no 

website do CSJT, contendo o histórico de versões e alterações do Sistema PJe 

na Justiça do Trabalho.  

Art. 18.Na solução dos problemas relacionados à indisponibilidade do Sistema 

PJe na Justiça do Trabalho, 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 Coordenação 

Técnica do PJe na Justiça do Trabalho.  

Parágrafo único. O Tribunal será responsável pela demora ou atraso no 

restabelecimento do Sistema PJe na Justiça do Trabalho, decorrente de 

dificuldade ou restrição imposta ao acesso remoto dos técnicos do Conselho à 

sua infraestrutura.  

Art. 19.O Tribunal, após receber atendimento da Coordenação Técnica do PJe 

na Justiça do Trabalho e tiver ciência das providências que deverão ser 

adotadas, deverá aplicá-las imediatamente.  

Parágrafo único. Caso o cumprimento das orientações dadas pela 

Coordenação Técnica do PJe na Justiça do Trabalho 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. 20.Nos casos de indisponibilidade total ou parcial do Sistema, ouvida a 

Coordenação Nacional Executiva do PJe na Justiça do Trabalho, 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 Sistema PJe na Justiça do Trabalho.  

Art. 21.Não haverá prestação do serviço de suporte ao Tribunal caso sejam 

verificadas divergências em relação:  

I–Ao código-fonte da aplicação distribuído pelo CSJT;  

II-À estrutura de banco de dados definida pelo CSJT;  



III–À compatibilidade da infraestrutura dedicada ao PJe instalado no Tribunal 

com o Guia de Infraestrutura Recomendada, instituído por meio do Ato nº 

342/CSJT.GP.SG, de 14 de novembro de 2014;  

IV – A sistemas satélites homologados pelo CSJT.  

Parágrafo único Não se aplica o disposto no caput, se a infraestrutura do 

Tribunal tornar-se incompatível com o Guia de Infraestrutura Recomendada 

(GIR), por orientação da Coordenadoria Técnica do Processo Judicial 

Eletrônico, em situações que demandem providências urgentes e excepcionais. 

(Redação dada pelo Ato Conjunto TST.CSJT.GP.SG.SETIC Nº 25, de 

9.8.2016)  

Art. 22 Os registros de ocorrências mencionados no Art. 3º, exceto “Crise”, 

quando estiverem pendentes de manifestação do Tribunal e não houver 

resposta, no prazo de até 7 (sete) dias corridos, acerca de questionamento ou 

sugestão registrada pela Coordenadoria Técnica do PJe na Justiça do 

Trabalho, por meio de interação no software Jira/CSJT, serão fechados de 

plano.  

Art. 23.A Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação do CSJT 

manterá a Política de Suporte ao Sistema PJe na Justiça do Trabalho, a fim de 

aprimorá-la e adequá-la às necessidades de evolução do Sistema, promovendo 

sua ampla divulgação.  

Art. 24.Os casos excepcionais deverão ser encaminhados à Coordenação 

Nacional Executiva do PJe na Justiça do Trabalho para análise e deliberação, 

sem prejuízo da submissão do evento à Presidência do CSJT, se necessário.  

Art. 25.Ficam revogados os Atos CSJT.GP.SG n.º 20/2015 e CSJT.GP.SG n.º 

130/2015.  

Art. 26.Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.  

Ministro IVES GANDRA DA SILVA MARTINS FILHO  

Presidente do Tribunal Superior do Trabalho e do Conselho Superior da Justiça 

do Trabalho 

ATO CONJUNTO TST.CSJT.GP.SG. Nº 9/2017 (DEJT de 13/03/2017). 

Acrescenta dispositivo ao art. 7º do Anexo I do Ato Conjunto 

TST.CSJT.GP.SG. nº 19/2016, dispondo sobre a priorização de demandas 

para sistemas satélites do PJe. 

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO e do 

CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO, no uso de suas 

atribuições regimentais,  

R E S O L V E:  



Art. 1º O art. 7º do Anexo I do Ato Conjunto TST.CSJT.GP.SG nº 19/2016 - 

CSJT.GP.SE, de 13 de maio de 2016, passa a vigorar acrescido do parágrafo 

único, com a seguinte redação:  

“Art. 7º ..................................... ..............................................  

Parágrafo único. A Coordenação Nacional Executiva do PJe priorizará as 

issues partindo de uma lista ordenada de prioridades, elaborada pelo próprio 

Tribunal responsável pelo Satélite, que deverá observar o grau de urgência de 

cada correção/melhoria registrada pelos Tribunais que utilizam determinado 

satélite.”  

Art. 2º Ficam mantidas as demais disposições.  

Art. 3º Republique-se o Ato Conjunto TST.CSJT.GP.SG nº 19, de 13 de maio 

de 2016, consolidando a alteração introduzida.  

Art. 4º Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.  

Publique-se.  

Brasília, 13 de março de 2017.  

Ministro IVES GANDRA DA SILVA MARTINS FILHO  

Presidente do Tribunal Superior do Trabalho e do  

Conselho Superior da Justiça do Trabalho 

ATO CONJUNTO TST.CSJT.GP.SG Nº 15/2016 (DEJT de 20/03/2017). 

Designa a Comissão Nacional de Promoção à Conciliação. 

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO e do 

CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO, no uso de suas 

atribuições regimentais,  

Considerando o constante do ATO CONJUNTO TST.CSJT.GP N.° 9, de março 

de 2016;  

Considerando o OFÍCIO.TST.GVP N.° 51, de 16 de março de 2016,  

R E S O L V E:  

Art. 1º Designar para compor a Comissão Nacional de Promoção à 

Conciliação:  

I – Ministro EMMANOEL PEREIRA, Vice-Presidente do Conselho Superior da 

Justiça do Trabalho, que a coordenará;  

II – Ministra MARIA HELENA MALLMANN, do Tribunal Superior do Trabalho;  

III – Desembargador JOSÉ ANTÔNIO PARENTE DA SILVA, do Tribunal 

Regional do Trabalho da 7ª Região, representando a Região Nordeste; 

(Redação dada pelo Ato Conjunto TST.CSJT.GP.SG Nº 10, de 17.3.2017)  



IV – Desembargadora MARIA INÊS CORREA DE CERQUEIRA CESAR 

TARGA, do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, representando a 

Região Sudeste;  

V – Juíza do Trabalho EDNA MARIA FERNANDES BARBOSA, do Tribunal 

Regional do Trabalho da 11ª Região, representando a Região Norte;  

VI – Juiz do Trabalho LUÍS HENRIQUE BISSO TATSCH, do Tribunal Regional 

do Trabalho da 4ª Região, representando a Região Sul; (Redação dada pelo 

Ato Conjunto TST.CSJT.GP.SG Nº 10, de 17.3.2017)  

VII – Juiz do Trabalho ROGÉRIO NEIVA PINHEIRO, do Tribunal Regional do 

Trabalho da 10ª Região, representado a Região Centro-Oeste.  

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

Brasília, 29 de março de 2016.  

Ministro IVES GANDRA DA SILVA MARTINS FILHO  

Presidente do Tribunal Superior do Trabalho e do Conselho Superior da Justiça 

do Trabalho  

*Republicado em virtude do disposto no artigo 2º do Ato Conjunto 

TST.CSJT.GP.SG nº 10, de 17.3.2017. 

ATO CONJUNTO TST.CSJT.GP.SG Nº 12/2017 (DEJT de 20/03/2017). Altera 

o Ato Conjunto n°. 11/TST.CSJT.GP, de 3 de maio de 2011, que institui o 

Programa Nacional de Resgate da Memória da Justiça do Trabalho.  

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO E DO 

CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO, no exercício das 

atribuições legais e regimentais,  

R E S O L V E  

Art. 1º O preâmbulo do Ato Conjunto n°. 11/TST.CSJT.GP, de 3 de maio de 

2011, fica acrescido dos seguintes considerandos:  

“Considerando o disposto no inciso IV do art. 216 da Constituição Federal de 

1988, que estabelece ser patrimônio cultural brasileiro as obras e documentos, 

bens de natureza material, tomados individualmente ou em conjunto, 

portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos 

formadores da sociedade brasileira;” 

“Considerando o disposto no art. 1º do Decreto-Lei 25, de 30 de novembro de 

1937, que estabelece ser patrimônio histórico e artístico nacional o conjunto 

dos bens móveis e imóveis existentes no país e cuja conservação seja de 

interesse público, quer por sua vinculação a fatos memoráveis da história do 

Brasil, quer por seu excepcional valor bibliográfico;” 

Art. 2º O artigo 1º do Ato Conjunto n°. 11/TST.CSJT.GP, de 3 de maio de 2011, 

fica acrescido do inciso V, com a seguinte redação:  



“Art. 1° ................................... 

V – desenvolver, preservar e disponibilizar coleções bibliográficas impressas e 

digitais, formadoras do patrimônio bibliográfico da Justiça do Trabalho.” (NR) 

Art. 3º O art. 3° do Ato Conjunto n°. 11/TST.CSJT.GP, de 3 de maio de 2011, 

passa a vigorar com a seguinte redação:  

“Art. 3° O disposto no presente Ato Conjunto não prejudica a continuidade dos 

programas análogos em funcionamento nos Tribunais Regionais do Trabalho”. 

(NR)  

Art. 4º Republique-se o Ato Conjunto n°. 11/TST.CSJT.GP, de 3 de maio de 

2011, com redação atualizada até a alteração introduzida pelo presente Ato.  

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

Brasília, 17 de fevereiro de 2017. 

Ministro IVES GANDRA DA SILVA MARTINS FILHO  

Presidente do Tribunal Superior do Trabalho e do Conselho Superior da Justiça 

do Trabalho 

* Republicado em virtude do disposto no artigo 4º do Ato Conjunto 

TST.CSJT.GP.SG nº 12, de 17.3.2017. 

ATO CONJUNTO TST.CSJT.GP Nº 13/2017 (DEJT de 20/03/2017). Altera o 

Ato Conjunto TST.CSJT.GP nº 37, de 25 de novembro de 2011, que instituiu o 

Comitê Gestor do Programa Nacional de Resgate da Memória da Justiça do 

Trabalho – CGMNac-JT.  

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO E DO 

CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO, no uso de suas 

atribuições legais e regimentais,  

R E S O L V E  

Art. 1º O inciso I do art. 4° do Ato Conjunto TST.CSJT.GP n°. 37, de 25 de 

novembro de 2011, passa a vigorar com a seguinte redação:  

“Art. 4º ...................................... I – auxiliar na formulação de políticas e planos 

estratégicos voltados ao resgate da memória da Justiça do Trabalho, 

pertinentes a acervos arquivísticos, bibliográficos e museográficos; 

.........................................” (NR)  

Art. 2º O art. 5° do Ato Conjunto TST.CSJT.GP n°. 37, de 25 de novembro de 

2011, fica acrescido de parágrafo único, com a seguinte redação:  

“Art. 5º ......................................  

Parágrafo único. O assessoramento técnico ao CGMNac-JT será exercido: 

I - pela Coordenadoria de Gestão Documental e Memória do Tribunal Superior 

do Trabalho ou pela Coordenaria de Gestão Documental do Conselho Superior 



da Justiça do Trabalho quanto aos assuntos relativos aos acervos arquivísticos 

e museográficos;  

II - pela Coordenadoria de Documentação do Tribunal Superior do Trabalho 

quanto aos assuntos relativos aos acervos bibliográficos.” (NR)  

Art. 3º O art. 8° do Ato Conjunto TST.CSJT.GP n°. 37, de 25 de novembro de 

2011, fica acrescido de parágrafo único, e passa a vigorar com a seguinte 

redação:  

“Art. 8º Os trabalhos do CGMNac-JT serão secretariados pelo Coordenador de 

Gestão Documental e Memória do Tribunal Superior do Trabalho, ou pelo 

Coordenador de Gestão Documental do Conselho Superior da Justiça do 

Trabalho, ou pelo Coordenador de Documentação do Tribunal Superior do 

Trabalho.  

Parágrafo único. O secretariado será exercido, alternadamente, a cada 2 (dois) 

anos, pelos Coordenadores referidos no caput.” (NR)  

Art. 4º Republique-se o Ato Conjunto TST.CSJT.GP nº 37, de 25 de novembro 

de 2011, com redação atualizada até a alteração introduzida pelo presente Ato. 

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

Brasília, 17 de fevereiro de 2017.  

Ministro IVES GANDRA DA SILVA MARTINS FILHO  

Presidente do Tribunal Superior do Trabalho e do Conselho Superior da Justiça 

do Trabalho 

ATO CONJUNTO TST.CSJT.GP Nº 10/2017 (DEJT de 20/03/2017). Altera a 

composição da Comissão Nacional de Promoção à Conciliação.  

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO e do 

CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO, no uso de suas 

atribuições regimentais,  

Considerando o constante do ATO CONJUNTO TST.CSJT.GP Nº 9, de 11 de 

março de 2016;  

Considerando o OFÍCIO.TST.GVP N.° 20, de 9 de março de 2017,  

R E S O L V E:  

Art. 1º Alterar os incisos III e VI do artigo 1º do Ato Conjunto TST.CSJT.GP.SG 

nº 15, de 29 de março de 2016, que passam a vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 1º. Designar para compor a Comissão Nacional de Promoção à 

Conciliação:  

(...)  

(...)  



III – Desembargador JOSÉ ANTÔNIO PARENTE DA SILVA, do Tribunal 

Regional do Trabalho da 7ª Região, representando a Região Nordeste;  

(...)  

(...)  

VI – Juiz do Trabalho LUÍS HENRIQUE BISSO TATSCH, do Tribunal Regional 

do Trabalho da 4ª Região, representando a Região Sul; (...)”  

Art. 2º Republique-se o Ato Conjunto TST.CSJT.GP.SG nº 15, de 29 de março 

de 2016.  

Art. 3º. Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.  

Brasília, 17 de março de 2017.  

Ministro IVES GANDRA DA SILVA MARTINS FILHO  

Presidente do Tribunal Superior do Trabalho e do Conselho Superior da Justiça 

do Trabalho 

ATO CONJUNTO TST.CSJT.GP.SG Nº 11/2017 (DEJT de 20/03/2017). 

Designa a composição do Laboratório de Tecnologia para Recuperação de 

Ativos e Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro no âmbito da Justiça do 

Trabalho (LAB-CSJT), de que trata o art. 2º, da Resolução nº 179, de 24 de 

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

O PRESIDENTE DO CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO, 

no uso de suas atribuições regimentais,  

R E S O L V E:  

Art. 1º O Laboratório de Tecnologia para Recuperação de Ativos e Combate à 

Corrupção e Lavagem de Dinheiro no âmbito da Justiça do Trabalho (LAB-

CSJT) de que trata o artigo 2º da Resolução nº 179, de 24 de fevereiro de 

2017, do Conselho Superior da Justiça do Trabalho é constituído pelos 

seguintes integrantes:  

I – Maximiliano Pereira de Carvalho, Juiz Auxiliar da Presidência do TST, que o 

coordenará (art. 2º, I, da Resolução CSJT nº 179/2017);  

II – Flávio Bretas Soares, Juiz do Trabalho no TRT da 2ª Região, coordenador 

executivo do LAB-CSJT (art. 2º, I, da Resolução CSJT nº 179/2017);  

III – Marcos Vinicius Barroso, Juiz do Trabalho no TRT da 3ª Região, 

coordenador executivo do LAB-CSJT (art. 2º, I, da Resolução CSJT nº 

179/2017);  

IV – Cláudio Fontes Feijó, Secretário de Tecnologia da Informação e 

Comunicação do CSJT, coordenador técnico do LAB-CSJT (art. 2º, V, da 

Resolução CSJT nº 179/2017);  



V – Ana Carolina Pereira Rocha, servidora do Conselho Superior da Justiça do 

Trabalho (art. 2º, V, da Resolução CSJT nº 179/2017);  

VI – Lívia Antônia Guimarães de Matos, servidora do Conselho Superior da 

Justiça do Trabalho (art. 2º, II, da Resolução CSJT nº 179/2017);  

VII – Euler Cruz de Souza, servidor do Conselho Superior da Justiça do 

Trabalho (art. 2º, III, da Resolução CSJT nº 179/2017);  

VIII – André Silva de Queiroz, servidor do Tribunal Superior do Trabalho (art. 

2º, IV, da Resolução CSJT nº 179/2017).  

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

Publique-se.  

Brasília, 17 de março de 2017. 

Ministro IVES GANDRA DA SILVA MARTINS FILHO  

Presidente do Tribunal Superior do Trabalho e do Conselho Superior da Justiça 

do Trabalho 

ATO CSJT.GP.SG.CGDOC Nº 53/2017 (DEJT de 20/03/2017). Aprova a 

Orientação Técnica para Implantação de Programa de Arranjo e Descrição 

Arquivística de Processos Históricos da Justiça do Trabalho de 1º e 2º graus. 

O PRESIDENTE DO CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO, 

no uso de suas atribuições legais e regimentais,  

CONSIDERANDO que a Constituição Federal, no art. 216, define como 

patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, tomados 

individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, 

à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, incluindo 

entre eles os documentos;  

CONSIDERANDO que a Lei 8.159, de 08 de janeiro de 1991, no art. 8° § 3°, 

dispõe que os documentos de valor histórico, probatório e informativo são 

permanentes e devem ser definitivamente preservados;  

CONSIDERANDO que o vasto acervo histórico preservado pelos Tribunais 

Regionais do Trabalho ainda carece de ações estruturadas que visem a 

promover sua plena organização, preservação e acesso por longo prazo; e  

CONSIDERANDO a necessidade de estabelecer uma lógica simples e objetiva 

de organização de documentos que permita o funcionamento interdependente 

das atividades de arranjo e descrição no âmbito dos arquivos históricos da 

Justiça do Trabalho de 1º e 2º graus,  

R E S O L V E  

Art. 1º Fica aprovada a Orientação Técnica para Implantação de Programa de 

Arranjo e Descrição Arquivística de Processos Históricos da Justiça do 

Trabalho de 1º e 2º graus, nos termos do anexo deste Ato.  



Art. 2º A Orientação Técnica prevista neste ato será revisada e atualizada 

periodicamente por Ato da Presidência do Conselho Superior da Justiça do 

Trabalho.  

Art. 3º O Conselho Superior da Justiça do Trabalho e os Tribunais Regionais 

do Trabalho disponibilizarão, nos respectivos portais na internet, versão 

atualizada desta Orientação Técnica.  

Art. 4º As dúvidas decorrentes da aplicação da Orientação objeto deste Ato 

serão dirimidas pela Coordenadoria de Gestão Documental do CSJT (CGDOC) 

com apoio do Grupo de Trabalho de Gestão Documental.  

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

Publique-se.  

Brasília, 17 de março de 2017.  

Ministro IVES GANDRA DA SILVA MARTINS FILHO  

Presidente do Conselho Superior da Justiça do Trabalho 

ATO. Orientação Jurisprudencial da SBDI-1 (DEJT de 29/03/2017, 

30/03/2017 e 31/03/2017). A COMISSÃO DE JURISPRUDÊNCIA E DE 

PRECEDENTES NORMATIVOS do Tribunal Superior do Trabalho, em 

cumprimento ao disposto no art. 175 do Regimento Interno, REPUBLICA a 

Orientação Jurisprudencial de n.º 379 da Subseção I Especializada em 

Dissídios Individuais desta Corte em razão de erro material no registro da 

referência legislativa:  

 
Nº 379. EMPREGADO DE COOPERATIVA DE CRÉDITO. BANCÁRIO. 
EQUIPARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Os empregados de cooperativas de 
crédito não se equiparam a bancário, para efeito de aplicação do art. 224 da 
CLT, em razão da inexistência de expressa previsão legal, considerando, 
ainda, as diferenças estruturais e operacionais entre as instituições financeiras 
e as cooperativas de crédito. Inteligência das Leis n.os 4.595, de 31.12.1964, e 
5.764, de 16.12.1971. 
 
ERR 4400-94.2004.5.03.0006-Min. Maria Cristina Irigoyen Peduzzi DEJT 
16.10.2009 - Decisão unânime  
EEDRR 1138000-53.2002.5.12.0900- Min. João Batista Brito Pereira DEJT 
18.09.2009 - Decisão por maioria  
EEDRR 769429-43.2001.5.12.5555- Min. Maria Cristina Irigoyen Peduzzi DEJT 
15.05.2009 - Decisão unânime  
ERR 123300-67.2001.5.03.0062- Min. Aloysio Corrêa da Veiga DEJT 
13.02.2009 - Decisão unânime  
EEDRR 122100-23.2006.5.12.0022- Min. Lelio Bentes Corrêa DEJT 
06.02.2009 - Decisão unânime  
ERR 42240-16.2005.5.14.0001- Min. Vieira de Mello Filho DEJT 14.11.2008 - 
Decisão unânime  



EEDRR 79400-60.2003.5.03.0063- Min. Maria Cristina Irigoyen Peduzzi DEJT 
14.11.2008 - Decisão por maioria  
EEDRR 144900-93.2003.5.03.0024- Min. Maria Cristina Irigoyen Peduzzi DEJT 
31.10.2008 - Decisão unânime  
EEDRR 101400-49.2000.5.17.0005- Min. Maria Cristina Irigoyen Peduzzi DEJT 
31.10.2008 - Decisão unânime  
EEDRR 158000-09.2002.5.03.0103- Min. Aloysio Corrêa da Veiga DEJT 
24.10.2008 - Decisão por maioria  
ERR 71200-50.2004.5.04.0403- Min. Horácio Raymundo de Senna Pires DJ 
19.09.2008 - Decisão por maioria  
EEDRR 26900-98.2006.5.03.0099- Min. Maria Cristina Irigoyen Peduzzi DJ 
11.04.2008 - Decisão unânime  
EEDRR 14000-70.2005.5.03.0050- Min. Maria Cristina Irigoyen Peduzzi DJ 
19.10.2007 - Decisão por maioria  
ERR 9240-79.2005.5.03.0082- Min. Aloysio Corrêa da Veiga DJ 13.04.2007 - 
Decisão unânime  
RR 91000-89.2004.5.03.0048, 1ªT - Red. Min. Vieira de Mello Filho DEJT 
24.10.2008 - Decisão por maioria  
RR 153200-92.2007.5.23.0009, 3ªT - Min. Alberto Luiz Bresciani de Fontan 
Pereira DEJT 18.09.2009 - Decisão por maioria  
RR 100100-52.2007.5.03.0084, 4ªT - Min. Fernando Eizo Ono DEJT 
18.09.2009 - Decisão unânime  
RR 110400-81.2002.5.03.0041,4ªT - Min. Maria de Assis Calsing 
DEJT28.11.2008 - Decisão unânime  
RR 720811-46.2001.5.02.5555, 4ªT - Min. Antônio José Barros Levenhagen DJ 
27.09.2002 - Decisão unânime  
RR 50300-39.2007.5.03.0057, 6ªT - Min. Aloysio Corrêa da Veiga DEJT 
06.02.2009 - Decisão por maioria  
RR 130640-25.2003.5.23.0001, 6ªT - Red. Min. Aloysio Corrêa da Veiga DEJT 
03.10.2008 - Decisão por maioria  
RR 130400-73.2007.5.23.0008, 7ªT - Min. Ives Gandra Martins Filho DEJT 
20.02.2009 - Decisão unânime  
RR 125600-15.2007.5.12.0038, 8ªT -Min. Márcio Eurico Vitral Amaro DEJT 
02.02.2009 - Decisão unânime  
RR 32900-58.2002.5.03.0066, 8ªT - Min. Dora Maria da Costa DJ 22.08.2008 - 
Decisão unânime 
 

ATO CONJUNTO TST.CSJT.GP.SG N.º 18/2012 (DEJT de 29/03/2017). 
Institui o Comitê Gestor Nacional e a equipe executiva do Programa Trabalho 
Seguro. 
 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO E DO 
CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO, no uso de suas 
atribuições legais e regimentais, e  
Considerando os termos da Resolução nº 96/2012 do Conselho Superior da 
Justiça do Trabalho, que estabelece a competência da Presidência do 
Conselho para coordenar as atividades do Programa Nacional de Prevenção 
de Acidentes de Trabalho – Programa Trabalho Seguro, com o auxílio de 
Comitê Gestor Nacional;  



Considerando a necessidade, igualmente prevista na referida Resolução, de 
designação de equipe executiva para desenvolvimento das atividades técnicas 
e operacionais do Programa;  
Considerando a necessidade de institucionalizar, sistematizar e conferir maior 
eficiência às ações de prevenção de acidentes de trabalho desenvolvidas pelo 
Programa;  
R E S O L V E:  
Art. 1º É instituído o Comitê Gestor Nacional do Programa Trabalho Seguro, 
composto pelos magistrados relacionados no Anexo I, com as seguintes 
atribuições:  
I – auxiliar a Presidência do Conselho Superior da Justiça do Trabalho na 
coordenação das atividades do Programa;  
II – sugerir medidas, projetos, planos de ação, metas e prazos para alcance 
dos objetivos, bem como acompanhar a sua consecução;  
III - manter interlocução com os Gestores Regionais do Programa e demais 
representantes de instituições públicas e privadas parceiras e colaboradoras; 
IV – coordenar a atuação do gerente e da equipe executiva do Programa. 
Parágrafo único. O Comitê Gestor Nacional apresentará semestralmente, ou 
sempre que requerido, os resultados das atividades ao Ministro Presidente do 
TST e do CSJT.  
Art. 2º Para realização das atividades técnicas e operacionais, o Programa 
Trabalho Seguro contará com a Equipe Executiva relacionados no Anexo II. 
Art. 3º Eventuais alterações dos membros do Comitê Gestor Nacional e da 
Equipe Executiva do Programa Trabalho Seguro serão materializadas em Ato 
próprio.  
Art. 4º Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.  
Brasília, 16 de julho de 2012.  
 

Ministro JOÃO ORESTE DALAZEN  
Presidente Tribunal Superior do Trabalho e do Conselho Superior da Justiça do 
Trabalho  
(republicado em virtude do disposto no artigo 3º do Ato Conjunto 
TST.CSJT.GP.SG nº 15, de 28 de março de 2017.) 

PROVIMENTOS 

PROVIMENTO CONJUNTO Nº 02, DE 06 DE MARÇO DE 2017 (DEJT de 

06/03/2017). Dispõe sobre a fixação de regras gerais visando à liberação de 

valores no âmbito da Justiça do Trabalho da 4ª Região. 

A PRESIDENTE E A CORREGEDORA REGIONAL DO TRIBUNAL REGIONAL 

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

regimentais,  

CONSIDERANDO a competência da Justiça do Trabalho, nos termos do art. 

114 da Constituição Federal;  

CONSIDERANDO que o advogado é indispensável à administração da justiça, 

conforme art. 133 da Constituição Federal;  



CONSIDERANDO que o artigo 105 do Código de Processo Civil de 2015 

estabelece que os poderes especiais de receber e dar quitação não estão 

incluídos na procuração geral para o foro outorgada pela parte, devendo 

constar em cláusula específica do documento;  

CONSIDERANDO que tanto os créditos trabalhistas quanto os honorários 

advocatícios são dotados de natureza alimentar, conforme disposto noartigo 

100, § 1º, da Constituição Federal de 1988 e no artigo 85, § 14, do Código de 

Processo Civil de 2015, constituindo direito de seus respectivos titulares;  

CONSIDERANDO que o § 4º do artigo 22 da Lei nº 8.906/1994 estabelece que, 

se o advogado juntar aos autos o seu contrato de honorários antes da 

expedição do mandado de levantamento ou precatório, o Juiz determinará que 

lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo 

constituinte, salvo se este provar que já os pagou;  

CONSIDERANDO que o alvará judicial consiste em ordem emitida pelo 

magistrado por meio do qual autoriza o titular do direito a levantar quantia em 

dinheiro ou a praticar determinado ato,  

RESOLVEM:  

Art. 1º Havendo procuração nos autos conferindo ao advogado poderes 

especiais para receber e dar quitação, o alvará destinado à liberação de 

valores em favor do seu constituinte será expedido em nome da parte e do seu 

procurador.  

§ 1º Quando o magistrado destacar os honorários advocatícios do valor devido 

ao reclamante, deverá expedir os respectivos alvarás em separado, bastando a 

informação do procurador relativa ao valor ou percentual de honorários, ou a 

apresentação de cópia do contrato de honorários.  

§ 2º Constatada a cobrança de honorários contratuais em valores abusivos ou 

em desconformidade com a legislação pertinente, caberá a comunicação do 

fato à Ordem dos Advogados do Brasil.  

Art. 2º Nas homologações de acordo, as disposições anteriores também 

deverão ser observadas, permitida a indicação de conta bancária para 

realização de depósito.  

Art. 3º O advogado pode requerer que o pagamento dos honorários que lhe 

caibam seja efetuado em favor da sociedade de advogados, nos termos do art. 

85, § 15º, do Código de Processo Civil. Art.  

4º 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 


