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D E C R E T O S 

DECRETO No 8.835, DE 15 DE AGOSTO DE 2016 (DOU de 16/08/2016). 
Altera o Decreto no 4.050, de 12 de dezembro de 2001, que regulamenta o art. 
93 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, que dispõe sobre a cessão de 
servidores de órgãos e entidades da administração pública federal, direta, 
autárquica e fundacional.  
O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo de 
PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, 
caput, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 93 da Lei 
no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, 
DECRETA:  
Art. 1o O Decreto no 4.050, de 12 de dezembro de 2001, passa a vigorar com 
as seguintes alterações: 
“Art.11....................................................................................................................
............................................................................................................................... 
 
§ 5o É assegurado o reembolso à empresa pública ou sociedade de economia 
mista que não receba recursos do Tesouro Nacional para o custeio total ou 
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parcial da respectiva folha de pagamento de pessoal, pelas despesas relativas 
a empregado em exercício temporário determinado na forma do § 7o do art. 93 
da Lei no 8.112, de 1990." (NR)  
Art. 2o Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.  
Brasília, 15 de agosto de 2016; 195o da Independência e 128o da República.  
MICHEL TEMER  
Henrique Meirelles  
Dyogo Henrique de Oliveira 

P O R T A R I A S 

PORTARIA Nº 559, DE 3 DE AGOSTO DE 2016 (Dou de 05/08/2016). 
Determina a utilização do Sistema SESMT - Serviços Especializados em 
Segurança e Medicina do Trabalho - e dá outras providências. 
A SECRETÁRIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO, no uso das atribuições que 
lhe confere o Decreto n.º 5.063, de 3 de maio de 2004, resolve:  
Art. 1º Determinar que o registro previsto no item 4.17 da Norma 
Regulamentadora n.º 04 (NR- 4) - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM 
ENGENHARIA DE SEGURANÇA E EM MEDICINA DO TRABALHO - seja 
realizado por meio do Sistema SESMT, disponível no sítio da internet do 
Ministério do Trabalho.  
§1º As empresas que já possuem SESMT registrado nas unidades regionais do 
Ministério do Trabalho deverão providenciar o registro dos seus SESMT no 
sistema em até seis meses, contados da publicação desta Portaria. 
§2º É facultado às empresas protocolarem a solicitação de registro de SESMT 
diretamente nas unidades regionais do Ministério do Trabalho, juntamente com 
justificativa para a não utilização do sistema, durante o período de seis meses, 
contados da publicação desta Portaria. 
§3º É facultado às empresas protocolarem o registro de SESMT composto por 
mais de 30 estabelecimentos diretamente nas unidades regionais do Ministério 
do Trabalho. 
§4º O registro de SESMT do tipo comum, previsto no item 4.14 da NR-4, do 
SESTR (Serviço Especializado em Segurança e Saúde no Trabalho Rural), 
previsto no item 31.6 da NR-31 - SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO NA 
AGRICULTURA, PECUÁRIA SILVICULTURA, EXPLORAÇÃO FLORESTAL E 
AQUICULTURA - e do SESSTP (Serviço Especializado em Segurança e Saúde 
do Trabalhador Portuário), previsto no item 29.2.1 da NR-29 - Segurança e 
Saúde no Trabalho Portuário -, deve ser efetuado diretamente nas unidades 
regionais do Ministério do Trabalho, não devendo ser utilizado o sistema 
SESMT para esses casos.  
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.  
MARIA TERESA PACHECO JENSEN 
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R E S O L U Ç Õ E S 

RESOLUÇÃO N.º 21, de 23 de maio de 2006 (Republicada em cumprimento 

ao disposto no art. 2º da Resolução CSJT n.º 171/2016) (DEJT de 
03/08/2016). Regula o exercício do direito de remoção, a pedido, de Juiz do 
Trabalho Substituto, entre Tribunais Regionais do Trabalho. 
O PRESIDENTE DO CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO, 
no uso de suas atribuições regimentais e tendo em vista a decisão de caráter 
normativo constante no Processo n.º CSJT-56/2005-000-90-00.6,  
CONSIDERANDO que o art. 93 inciso VIII-A da Constituição Federal erige 
princípio dotado de eficácia plena e de aplicabilidade imediata, ao assegurar ao 
Juiz do Trabalho Substituto o direito de remoção entre Tribunais Regionais do 
Trabalho; CONSIDERANDO que a proteção à família é valor 
constitucionalmente consagrado (art. 226); 
CONSIDERANDO que há necessidade de regulamentar o exercício de tal 
direito no âmbito da Justiça do Trabalho; CONSIDERANDO que é imperativo 
compatibilizar os pedidos de remoção com o provimento dos cargos mediante 
concurso público;  
CONSIDERANDO, ainda, a necessidade de uniformizar os procedimentos 
atinentes à matéria, 
 R E S O L V E: 
 Art. 1º. É assegurada ao Juiz do Trabalho substituto, após obter vitaliciamento 
na Região de origem, a remoção a pedido para vincular-se a outro Tribunal 
Regional do Trabalho, observadas as normas constantes desta Resolução. 
 Art. 2º. A remoção a pedido é de exclusivo interesse do magistrado e somente 
será deferida para provimento de cargo vago idêntico. 
 Art. 3º. A remoção de Juiz do Trabalho Substituto de uma região para outra 
far-se-á com a anuência dos Tribunais Regionais interessados. Parágrafo 
único. O Tribunal Regional do Trabalho de origem avaliará a conveniência 
administrativa da remoção, podendo, em caso de carência de magistrados na 
Região ou de justificado risco de comprometimento na continuidade da outorga 
da prestação jurisdicional, a juízo do Tribunal, indeferir a remoção ou 
condicioná-la à conclusão de concurso público para o provimento dos cargos 
vagos. 
 Art. 4º. Não se deflagrará procedimento de remoção no Tribunal durante a 
realização de concurso público para o provimento do cargo de Juiz do Trabalho 
substituto, desde a publicação do edital convocatório do certame até a 
nomeação dos aprovados, salvo para vagas não referidas no edital ou para as 
que sobejarem do número de aprovados. Parágrafo único. Mesmo no curso do 
certame, é possível a remoção para as vagas incluídas no edital, se os 
candidatos aprovados nas fases já realizadas forem insuficientes para o 
provimento do total delas. 
Art. 5º. Verificada a vaga de Juiz do Trabalho Substituto, antes de ensejar 
provimento mediante concurso público, o Tribunal Regional do Trabalho fará 
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publicar edital no Diário Oficial da União, com prazo de trinta dias, para 
possibilitar, nesse prazo, pedidos de remoção pelos Juízes do Trabalho 
substitutos de outras regiões. 
 § 1º O edital explicitará o número de vagas de Juiz do Trabalho substituto na 
Região. 
 § 2º O Tribunal Regional do Trabalho não dará início a concurso público para 
provimento do cargo de Juiz do Trabalho substituto antes do término do 
procedimento de remoção.  
Art. 6º. O magistrado interessado deverá, no prazo a que se refere o artigo 
anterior: 
 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. 7º. 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 subseqüente. 
 Art. 8º. Se houver mais de um candidato à remoção, terá primazia aquele que 
ocupe a melhor posição no mapa de antiguidade. 
 Art. 9º. Aprovada a remoção, o Presidente do Tribunal comunicará incontinenti 
ao Tribunal de destino a decisão, remetendo-lhe cópia do processo de 
vitaliciamento.  
Art. 10. O Tribunal Regional do Trabalho pretendido, se houver mais 
candidatos inscritos que o número de vagas disponibilizadas, ao deliberar 
sobre o pleito de remoção, dará primazia àquele que for mais antigo na carreira 
no âmbito dos Tribunais de origem.  
§ 1º. Anuindo o Tribunal destinatário, caber-lhe-á fixar prazo razoável para 
trânsito do magistrado. 
 § 2º. Cumprirá ao Presidente expedir o ato administrativo correspondente e 
comunicar ao Tribunal de origem a decisão. 
 Art. 11. O efeito jurídico do ato de remoção será concomitante ao ato de 
posse.  
Art. 12. O Juiz removido será posicionado como o mais moderno de sua classe 
na lista de antiguidade. 
§ 1º Havendo dois ou mais candidatos, será posicionado em primeiro lugar 
aquele que for mais antigo na carreira. 
§ 2º. Em caso de empate, será considerado o mais antigo aquele que ocupe 
melhor posição no mapa de antiguidade de cada Tribunal. 
§ 3º. 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. (Incluído 
pela Resolução CSJT n.º 171, de 24 de junho de 2016) 
Art. 13. Não se deferirá a remoção:  
I – de Juiz que esteja respondendo a processo disciplinar; 
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 II – quando o juiz, sem justificativa, retiver autos em seu poder além do prazo 
legal (CF, art. 93, inciso II, alínea“e”).  
Art. 14. As despesas decorrentes da remoção constituem ônus do Juiz 
interessado. (Revogado pela Resolução CSJT n.º 112, de 31 de agosto de 
2012) 
 
 Art. 15. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
 Registre-se. Publique-se. Cumpra-se. 
 Brasília, 23 de maio de 2006.  
                                      Ministro RONALDO LOPES LEAL  
               Presidente do Conselho Superior da Justiça do Trabalho 

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 1843, DE 22 DE AGOSTO DE 2016. 

(DEJT de 24/08/2016). Altera a Resolução Administrativa nº 1825, de 23 de 
maio 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, 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, Augusto César Leite de 
Carvalho, José Roberto Freire Pimenta, Delaíde Alves Miranda Arantes, Hugo 
Carlos Scheuermann, Alexandre de Souza Agra Belmonte, Cláudio 
Mascarenhas Brandão, Douglas Alencar Rodrigues, Maria Helena Mallmann e 
a Excelentíssima Vice-Procuradora-Geral do Trabalho, Dr.ª Cristina Aparecida 
Ribeiro Brasiliano, 
Considerando a Resolução Administrativa nº. 1825 de 23 de maio de 2016, 
aprovada pelo Egrégio Pleno do Tribunal Superior do Trabalho, que instituiu o 
Concurso Nacional para ingresso na carreira da Magistratura do Trabalho, 
considerando a existência de cadastro de reserva de candidatos aprovados 
para os cargos de Juiz do Trabalho Substituto em Tribunais Regionais do 
Trabalho que promoveram seus concursos antes da Resolução acima referida, 
cujos prazos se encontram em vigor na presente data e que, inclusive, expiram 
em breve,  
Considerando que o instituto do aproveitamento de candidatos aprovados em 
concursos públicos para outros órgãos do Poder Judiciário da União há muito 
vem sendo utilizado pelos Tribunais Regionais do Trabalho em relação à 
carreira dos servidores públicos da União,  
Considerando que a referida prática se encontra respaldada pela jurisprudência 
do Tribunal de Contas da União (Acórdão AC-6764- 30/11-2 - TCU), que 
determina a observância integral dos requisitos chancelando o aproveitamento 
de aprovado que obedeceu: a) rigorosamente, a ordem de classificação dos 



                    PODER JUDICIÁRIO FEDERAL 

                   TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO 
 
 
 
 
candidatos devidamente aprovados em prova; b) provimento com iguais 
requisitos acadêmicos, denominação, atribuições e salários daquele do 
concurso aproveitado (AC-6764-30/11-2 - TCU), considerando que o Tribunal 
de Contas da União, nos autos do ACÓRDÃO Nº 2086/2009 – TCU – Plenário, 
entendeu que, ao lograr êxito no concurso público de provas e títulos ao qual 
se submeteu, o Bacharel em Direito ingressa não nos quadros deste ou 
daquele Tribunal Regional do Trabalho, mas sim no quadro único da 
magistratura trabalhista, hoje nacionalmente unificado,  
Considerando que, além da remoção, os Tribunais Regionais do Trabalho 
autorizam a permuta entre os seus magistrados, considerando que a Justiça do 
Trabalho teve o seu orçamento drasticamente afetado no exercício de 2016 e 
que o cenário orçamentário ainda não se encontra decidido para o exercício de 
2017, mormente no que tange à previsão de cargos para provimento,  
Considerando que as nomeações ficaram suspensas por aproximadamente 6 
(seis) meses no exercício de 2016, até que fosse apurado o saldo proveniente 
de 2015 e que viabilizou a autorização dos provimentos,  
Considerando a necessidade de racionalização dos recursos públicos com o 
aproveitamento dos atos administrativos, e de conferir maior segurança jurídica 
aos aprovados em concursos públicos,  
Considerando ser oportuno e conveniente que a Administração Pública, em 
atenção aos princípios da eficiência, economicidade, razoabilidade e, 
especialmente da supremacia do interesse público, promova o aproveitamento 
de candidatos já aprovados em certames regionais para os cargos de Juiz do 
Trabalho Substituto antes da realização do Concurso Nacional para ingresso 
na carreira,  
Considerando a identidade de Poder para o qual os cargos se destinam, bem 
como a identidade nos requisitos de habilitação acadêmica e profissional dos 
cargos a serem aproveitados e na nomenclatura, descrição, atribuições, 
competências, direitos e deveres dos cargos envolvidos no aproveitamento,  
Considerando o número aproximado de 251 vagas de juízes substitutos 
existentes nos 24 Tribunais Regionais da Federação e que o número atual de 
candidatos aprovados nos certames não se aproxima nem da metade desse 
quantitativo,  
Considerando que o aproveitamento do cadastro de reserva dos Tribunais 
Regionais do Trabalho evita que se agrave a situação da carência de juízes de 
primeiro grau, o que seria muito prejudicial ao jurisdicionado, mormente em 
face do aumento exponencial de reclamatórias trabalhistas,  

RESOLVE  

Art. 1º A Resolução Administrativa nº 1825, de 23 de maio de 2016, passa a 
vigorar acrescida do seguinte dispositivo:  

“Art. 99-A Os Tribunais Regionais do Trabalho ficam autorizados a preencher 
os cargos vagos de Juiz do Trabalho Substituto existentes em seus quadros de 
magistrados, por meio do aproveitamento dos candidatos aprovados em 
certames promovidos por outros Regionais, cujos prazos de validade estejam 
em vigor, desde que o aproveitamento seja precedido do processo de remoção 
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interna/externa de magistrados aprovados nos mesmos concursos e, em que 
seja, inclusive, excepcionada a exigência mínima de 2 anos de exercício do 
magistrado na respectiva entrância.  

§ 1º O aproveitamento do cadastro de reserva será observado em relação aos 
Tribunais Regionais do Trabalho que admitam a remoção, nos termos do 
disposto nesta Resolução, e obedecerá rigorosamente aos critérios 
cronológicos de homologação do certame, do mais antigo para o mais recente, 
e de classificação final do candidato no rol de origem.  

§ 2º O candidato que vier a ser nomeado para a vaga em aproveitamento 
poderá se recusar a tomar posse, mediante declaração por escrito, 
permanecendo no cadastro de reserva do Tribunal Regional originário na 
mesma posição constante da listagem final de classificação.  

§ 3º Na hipótese de haver mais de um Tribunal Regional do Trabalho 
interessado no cadastro de reserva do Tribunal cedente, o candidato aprovado 
poderá exercer o direito de opção à vaga existente em um dos referidos 
Tribunais, observados os critérios mencionados no §2º. 

” Art. 2º Esta Resolução Administrativa entra em vigor na data de sua 
publicação.  
Ministro IVES GANDRA DA SILVA MARTINS FILHO  
Presidente do Tribunal Superior do Trabalho 

RESOLUÇÃO Nº 211, DE 22 DE AGOSTO DE 2016 (DEJT de 24/08/2016, 

25/08/2016 e 26/08/2016). Altera a redação das Súmulas nos 299, 303, 395 e 
456. Altera a redação da Orientação Jurisprudencial no 151 da Subseção II 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, 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, 
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 ViceProcuradora-Geral do Trabalho, Dr.ª 
Cristina Aparecida Ribeiro Brasiliano,  
RESOLVE  

Art. 1º Alterar a redação das Súmulas nos 299, 303, 395 e 456, nos 
seguintes termos: 
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Nº 299. AÇÃO RESCISÓRIA. DECISÃO RESCINDENDA. TRÂNSITO EM 

JULGADO. COMPROVAÇÃO. EFEITOS. (nova redação do item II em 
decorrência do CPC de 2015)  
I - É indispensável ao processamento da ação rescisória a prova do trânsito em 
julgado da decisão rescindenda. (ex-Súmula nº 299 - Res 8/1989, DJ 14, 18 e 
19.04.1989)  
II - Verificando o relator que a parte interessada não juntou à inicial o 
documento comprobatório, abrirá prazo de 15 (quinze) dias para que o faça 
(art. 321 do CPC de 2015), sob pena de indeferimento. (ex-Súmula nº 299 - 
Res 8/1989, DJ 14, 18 e 19.04.1989)  
III - A comprovação do trânsito em julgado da decisão rescindenda é 
pressuposto processual indispensável ao tempo do ajuizamento da ação 
rescisória. Eventual trânsito em julgado posterior ao ajuizamento da ação 
rescisória não reabilita a ação proposta, na medida em que o ordenamento 
jurídico não contempla a ação rescisória preventiva. (ex-OJ nº 106 da SBDI-2 - 
DJ 29.04.2003)  
IV - O pretenso vício de intimação, posterior à decisão que se pretende 
rescindir, se efetivamente ocorrido, não permite a formação da coisa julgada 
material. Assim, a ação rescisória deve ser julgada extinta, sem julgamento do 
mérito, por carência de ação, por inexistir decisão transitada em julgado a ser 
rescindida. (ex-OJ nº 96 da SBDI-2 - inserida em 27.09.2002).  
 

Precedentes  

 

Item I  

 
ROAR 680/1981, Ac. TP 690/1984 Red. Min. Marco Aurélio Mello  
DJ 03.08.1984 Decisão por maioria 
 
ROAR 726/1980, Ac. TP 455/1982 Min. C. A. Barata Silva  
DJ 21.05.1982 Decisão unânime  
 
ROAR 779/1979, Ac. TP 2807/1980 Min. Antônio Alves de Almeida  
DJ 05.12.1980 Decisão unânime 
 

Item III  
 
AR 709498/2000 Juiz Conv. Vieira de Mello Filho  
DJ 27.09.2002 Decisão unânime  
 
AROAR 749520/2001 Min. Ives Gandra Martins Filho  
DJ 26.04.2002 Decisão unânime  
 
ROAR 717227/2000 Min. Ives Gandra Martins Filho DJ 22.03.2002  
Decisão unânime 
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Item IV  
 
ROAR 805613/2001 Min. Ives Gandra Martins Filho  
DJ 27.09.2002 Decisão unânime  
 
ROAR 79881/2001 Min. Barros Levenhagen  
DJ 06.09.2002 Decisão unânime  
 
ROAR 805619/2001 Min. José Simpliciano Fontes Fernandes  
DJ 02.08.2002 Decisão unânime  
 
ROAR 746572/2001 Min. Barros Levenhagen  
DJ 08.02.2002 Decisão unânime  
 
ROAR 643881/2000 Min. Ives Gandra Martins Filho  
DJ 17.08.2001 Decisão unânime 
 
ROAR 393619/1997 Min. Ives Gandra Martins Filho  
DJ 07.12.2000 Decisão por maioria 
 

Nº 303.FAZENDA PÚBLICA. REEXAME NECESSÁRIO (nova redação em 
decorrência do CPC de 2015)  
I - Em dissídio individual, está sujeita ao reexame necessário, mesmo na 
vigência da Constituição Federal de 1988, decisão contrária à Fazenda Pública, 
salvo quando a condenação não ultrapassar o valor correspondente a: a) 1.000 
(mil) salários mínimos para a União e as respectivas autarquias e fundações de 
direito público; b) 500 (quinhentos) salários mínimos para os Estados, o Distrito 
Federal, as respectivas autarquias e fundações de direito público e os 
Municípios que constituam capitais dos Estados; c) 100 (cem) salários mínimos 
para todos os demais Municípios e respectivas autarquias e fundações de 
direito público.  
II – Também não se sujeita ao duplo grau de jurisdição a decisão fundada em: 
a) súmula ou orientação jurisprudencial do Tribunal Superior do Trabalho; b) 
acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Tribunal Superior do 
Trabalho em julgamento de recursos repetitivos; c) entendimento firmado em 
incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de 
competência; d) entendimento coincidente com orientação vinculante firmada 
no âmbito administrativo do próprio ente público, consolidada em manifestação, 
parecer ou súmula administrativa.  
III - Em ação rescisória, a decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho 
está sujeita ao duplo grau de jurisdição obrigatório quando desfavorável ao 
ente público, exceto nas hipóteses dos incisos anteriores. (ex-OJ nº 71 da 
SBDI-1 - inserida em 03.06.1996)  
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IV - Em mandado de segurança, somente cabe reexame necessário se, na 
relação processual, figurar pessoa jurídica de direito público como parte 
prejudicada pela concessão da ordem. Tal situação não ocorre na hipótese de 
figurar no feito como impetrante e terceiro interessado pessoa de direito 
privado, ressalvada a hipótese de matéria administrativa. (ex-OJs nºs 72 e 73 
da SBDI-1 – inseridas, respectivamente, em 25.11.1996 e 03.06.1996).  
 

Precedentes  

 

Item III  

 
ROAR 97483/1993, Ac. 1156/1995 Red. Min. Guimarães Falcão  
DJ 09.06.1995 Decisão por maioria  
 
ROARRXOF 105570/1994, Ac. 465/1995 Min. Armando de Brito  
DJ 20.04.1995 Decisão por maioria 
 
AIRO 51063/92, Ac. 4293/1994 Min. José Luiz Vasconcellos  
DJ 24.02.1995 Decisão unânime  
 
AIRO 47074/92, Ac. 1608/1992 Min. Ermes Pedro Pedrassani  
DJ 28.08.1992 Decisão unânime  
 

Item IV  
 
RXOF 259867/1996, Ac. 804/1997 Min. José Luciano de C. Pereira  
DJ 16.05.1997 Decisão unânime  
 
RXOF 208570/1995, Ac. 1774/1996 Min. Leonaldo Silva  
DJ 21.02.1997 Decisão unânime 
 
 
RXOF 167099/1995, Ac. 1069/1996 Min. Francisco Fausto Medeiros  
DJ 07.02.1997 - Decisão unânime  
 
RXOF 222998/1995, Ac. 1553/1996 Min. Manoel Mendes de Freitas  
DJ 13.12.1996 Decisão unânime  
 
RXOF 208583/1995, Ac. 1540/1996 Min. Manoel Mendes de Freitas  
DJ 13.12.1996 Decisão unânime  
RXOF 190544/1995, Ac. 1092/1996 Min. João Oreste Dalazen DJ 14.11.1996 
Decisão unânime  
 
RXOF 106447/1994, Ac. 0003/1996 Min. Francisco F. P.Medeiros  
DJ 30.08.1996 Decisão unânime  
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RXOF 78192/1993, Ac. 3679/1996 Min. José Luiz Vasconcellos  
DJ 16.08.1996 Decisão unânime  
 
RXOF 74868/1993, Ac. 3315/1996 Red. Min. José Luciano de C. Pereira  
DJ 16.08.1996 Decisão por maioria  
 
RXOF 104206/1994, Ac. 3631/1996 Min. Vantuil Abdala  
DJ 02.08.1996 Decisão unânime 
 

Nº 395.MANDATO E SUBSTABELECIMENTO. CONDIÇÕES DE VALIDADE 
(nova redação dos itens I e II e acrescido o item V em decorrência do CPC de 
2015)  
I - Válido é o instrumento de mandato com prazo determinado que contém 
cláusula estabelecendo a prevalência dos poderes para atuar até o final da 
demanda (§ 4º do art. 105 do CPC de 2015) . (ex -OJ nº 312 da SBDI-1 - DJ 
11.08.2003)  
II – Se há previsão, no instrumento de mandato, de prazo para sua juntada, o 
mandato só tem validade se anexado ao processo o respectivo instrumento no 
aludido prazo. (ex-OJ nº 313 da SBDI-1 - DJ 11.08.2003)  
III - São válidos os atos praticados pelo substabelecido, ainda que não haja, no 
mandato, poderes expressos para substabelecer (art. 667, e parágrafos, do 
Código Civil de 2002). (ex-OJ nº 108 da SBDI- 1 - inserida em 01.10.1997)  
IV - Configura-se a irregularidade de representação se o substabelecimento é 
anterior à outorga passada ao substabelecente. (ex-OJ nº 330 da SBDI-1 - DJ 
09.12.2003)  
V – Verificada a irregularidade de representação nas hipóteses dos itens II e IV, 
deve o juiz suspender o processo e designar prazo razoável para que seja 
sanado o vício, ainda que em instância recursal (art. 76 do CPC de 2015). 
 

Precedentes 

 

Item I  
 
ERR 387419/1997 Min. Carlos Alberto Reis de Paula  
DJ 04.04.2003 Decisão unânime  
 
EAIRR 624556/2000 Juiz Conv. Darcy Carlos Mahle  
DJ 06.09.2002 Decisão unânime  
 
ERR 306378/1996 Min. Nelson Daiha DJ 20.11.1998  
Decisão unânime  
 
ERR 220766/1995 Min. Vantuil Abdala  
DJ 20.11.1998  Decisão unânime 
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ERR 310712/1996 Min. José Carlos Perret Schulte  
DJ 09.10.1998 Decisão unânime  
 
RR 32857/1991, Ac. 1ªT 2512/1992 Juiz Conv. Indalécio Gomes Neto  
DJ 16.10.1992 Decisão unânime  
 
RR 211306/1995, Ac. 3ªT 1615/1997 Min. Antônio Fábio Ribeiro  
DJ 16.05.1997 Decisão unânime  
 

Item II  
 
EAIRR 534674/1999 Min. José Luiz Vasconcellos DJ 17.11.2000 Decisão 
unânime  
 
EAIRR 573914/1999 Min. Vantuil Abdala 
DJ 27.10.2000 Decisão unânime  
 
EAIRR 568413/1999 Min. Milton de Moura França  
DJ 30.06.2000 Decisão unânime  
 
EAIRR 529658/1999 Min. Rider de Brito DJ 23.06.2000  
Decisão unânime  
 
EAIRR 401383/1997 Min. Milton de Moura França  
DJ 12.11.1999 Decisão unânime  
 
ERR 259945/1996 Min. Vantuil Abdala  
DJ 07.05.1999 Decisão unânime 
 
Item III  
 
EAI 173207/1995, Ac. 1065/1997 Min. Vantuil Abdala  
DJ 18.04.1997 Decisão unânime  
 
EAI 107301/1994, Ac. 2324/1996 Min. Vantuil Abdala  
DJ 14.11.1996 Decisão unânime  
 
ERR 5590/1988, Ac. 2354/1996 Min. José Luiz Vasconcellos  
DJ 07.06.1996 Decisão unânime  
 
AGERR 12090/1990, Ac. 1420/1993 Min. José Luiz Vasconcellos  
DJ 03.09.1993 Decisão unânime  
 
ROAR 30663/1991, Ac. 0304/1992 Min. Cnéa Moreira 
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DJ 30.04.1992 Decisão unânime 
 

Nº 456.REPRESENTAÇÃO. PESSOA JURÍDICA. PROCURAÇÃO. 

INVALIDADE. IDENTIFICAÇÃO DO OUTORGANTE E DE SEU 

REPRESENTANTE (inseridos os itens II e III em decorrência do CPC de 2015) 
I - É inválido o instrumento de mandato firmado em nome de pessoa jurídica 
que não contenha, pelo menos, o nome do outorgante e do signatário da 
procuração, pois estes dados constituem elementos que os individualizam.  
II – Verificada a irregularidade de representação da parte na instância 
originária, o juiz designará prazo de 5 (cinco) dias para que seja sanado o vício. 
Descumprida a determinação, extinguirá o processo, sem resolução de mérito, 
se a providência couber ao reclamante, ou considerará revel o reclamado, se a 
providência lhe couber (art. 76, § 1º, do CPC de 2015).  
III – Caso a irregularidade de representação da parte seja constatada em fase 
recursal, o relator designará prazo de 5 (cinco) dias para que seja sanado o 
vício. Descumprida a determinação, o relator não conhecerá do recurso, se a 
providência couber ao recorrente, ou determinará o desentranhamento das 
contrarrazões, se a providência couber ao recorrido (art. 76, § 2º, do CPC de 
2015). 
 
Precedentes 
 

Item I  
 
IUJ 85600-06.2007.5.15.0000 Red. Min. Ives Gandra Martins Filho  
DEJT 19.04.2011/J-16.11.2010 Decisão por maioria  
 

Art. 2º Alterar a redação da Orientação Jurisprudencial nº 151 da Subseção 
II da Seção Especializada em Dissídios Individuais, nos seguintes termos:  
 

Nº 151.AÇÃO RESCISÓRIA E MANDADO DE SEGURANÇA. 

PROCURAÇÃO. PODERES ESPECÍFICOS PARA AJUIZAMENTO DE 

RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO 

PROCESSUAL.FASE RECURSAL. VÍCIO PROCESSUAL SANÁVEL. (nova 

redação em decorrência do CPC de 2015) 
A procuração outorgada com poderes específicos para ajuizamento de 
reclamação trabalhista não autoriza a propositura de ação rescisória e 
mandado de segurança. Constatado, todavia, o defeito de representação 
processual na fase recursal, cumpre ao relator ou ao tribunal conceder prazo 
de 5 (cinco) dias para a regularização, nos termos da Súmula nº 383, item II, do 
TST.  
 
Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.  
 
Ministro IVES GANDRA DA SILVA MARTINS FILHO  
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Presidente do Tribunal Superior do Trabalho 

SÚMULA 

SÚMULA VINCULANTE (DOU de 08/08/2016). Em sessão de 29 de junho de 
2016, o Tribunal Pleno editou o seguinte enunciado de súmula vinculante, que 
se publica no Diário da Justiça Eletrônico e no Diário Oficial da União, nos 
termos do § 4º do artigo 2º da Lei 11.417/2006:  
Súmula vinculante nº 56 - A falta de estabelecimento penal adequado não 
autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, 
devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 
641.320/RS. 
Precedentes: RE 641.320/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno DJe de 
01/08/2016; HC 93.596/SP, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe de 
07/05/2010; HC 77.399/SP, Rel. Min. Maurício Corrêa, 2ª Turma, DJ 
19/02/1999; HC 94.829/SP, Rel. orig. Min. Cármen Lúcia, Rel. para acórdão 
Min. Menezes Direito, 1ª Turma, DJe 19/12/2008; HC 110.892/MG, Rel. Min. 
Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 18/05/2012; HC 110.772/SP, Rel. Min. Ricardo 
Lewandowski, 2ª Turma, DJe 03/05/2012; HC 123.267/DF, Rel. Min. Rosa 
Weber, 1ª Turma, DJe 02/02/2015. 
Legislação:  
Constituição Federal de 1988, artigos 1º, III e 5º, XLVI.  
Brasília, 4 de agosto de 2016. 
Ministro RICARDO LEWANDOWSKI Presidente 

ATOS 

ATO CONJUNTO TST.CSJT.GP.SG.SETIC Nº 25/2016 (DEJT de 08/09/2016). 
Altera disposições do Ato Conjunto TST.CSJT.GP.SG. n.º 19, de 13 de maio de 
2016. 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO E DO 
CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO, no uso de suas 
atribuições regimentais,  
Considerando a necessidade de aperfeiçoamento da Política de Suporte ao 
Sistema Processo Judicial Eletrônico na Justiça do Trabalho, instituída por 
meio do Ato Conjunto TST.CSJT.GP.SG n.º 19, de 13 de maio de 2016,  
R E S O L V E  
Art. 1º Alterar o § 3º do artigo 4º do Ato Conjunto TST.CSJT.GP.SG nº 19/2016, 
que passa a vigorar com a seguinte redação:  
“§ 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 
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poderão ser alterados pela Coordenação do Comitê Gestor Regional enquanto 
não iniciado o desenvolvimento da issue.”  
Art. 2º Inserir o § 7º no artigo 4º e o § 3º no artigo 8º do Ato Conjunto 
TST.CSJT.GP.SG nº 19/2016, com a seguinte redação:  
“Art. 4º ......................................  
§ 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 deva 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 do PJe instalado na Justiça do Trabalho.”  
“Art. 8º ......................................  
§ 3º Na 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 
conclusão bem sucedida da evolução da versão do PJe.  
Art. 3º O caput do artigo 17 do Ato Conjunto TST.CSJT.GP.SG nº 19/2016, 
passa a vigorar com a seguinte redação:  
“Art. 17. O Conselho Superior da Justiça do Trabalho prestará suporte apenas 
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.”  
Art. 4º Inserir o parágrafo único no artigo 21 do Ato Conjunto TST.CSJT.GP.SG 
nº 19/2016, com a seguinte redação:  
“Art. 21 ......................................  
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.”  
Art. 5º Republique-se o Ato Conjunto TST.CSJT.GP.SG nº 19, de 13 de maio 
de 2016, com as alterações promovidas por este Ato.  
Art. 6º Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.  
Publique-se.  
Brasília, 9 de agosto de 2016.  
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 19, DE 13 DE MAIO DE 2016 
(Republicado em virtude do disposto no artigo 5º do Ato Conjunto 
TST.CSJT.GP.SG.SETIC Nº 25, de 9 de agosto de 2016) (DEJT de 
09/08/2016).  Dispõe sobre a Política de Suporte ao Sistema Processo Judicial 
Eletrônico (PJe) na Justiça do Trabalho, institui o Manual de Gestão de 
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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 
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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. 
§ 1ºDeliberando 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.  
§ 2ºA 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, devendoobrigatoriamente 
anexar nas issues a ata do Comitê Gestor Regional que deliberou pelo seu 
encaminhamento ao Comitê Gestor Nacional do PJe na Justiça do Trabalho.  
§ 3ºNo 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 seus 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 nº 25/2016, de 09.08.2016.)  
§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.  
§ 5ºQuaisquer 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.  
§ 7ºCaso 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 deva 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 do PJe instalado na Justiça do Trabalho. (Redação dada pelo Ato 
Conjunto TST.CSJT.GP nº 25/2016, de 09.08.2016.)  
Art. 5ºA 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.  
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§ 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. 6ºO 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. 
§ 4ºAs 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.  
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§ 3° Na 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 
conclusão bem sucedida da evolução da versão do PJe. (Redação dada pelo 
Ato Conjunto TST.CSJT.GP nº 25/2016, de 09.08.2016.)  
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 



                    PODER JUDICIÁRIO FEDERAL 

                   TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO 
 
 
 
 
software Jira/CSJT como “Infraestrutura”, desde que não se enquadrem como 
“Crise”.  
§ 1ºCaberá 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”.  
§ 5ºPara 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 
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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.  
§ 3ºPara 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.  
§ 4ºO 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. 
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Seção X  
Das Disposições Finais  
Art. 17.O Conselho Superior da Justiça do Trabalho prestará suporte apenas 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 nº 25/2016, de 09.08.2016.)  
§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 



                    PODER JUDICIÁRIO FEDERAL 

                   TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO 
 
 
 
 
da Coordenadoria Técnica do Processo Judicial Eletrônico, em situações que 
demandem providências urgentes e excepcionais.(Redação dada pelo Ato 
Conjunto TST.CSJT.GP nº 25/2016, de 09.08.2016.)  
Art. 22Os 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 
Anexo 1 – Manual de Gestão de Demandas de Sistemas Satélites do PJe na 
Justiça do Trabalho 

ATO CSJT.GP.SG.SETIC Nº 162/2016 (DEJT de 09/08/2016). Define a 
estrutura de grupos e permissões de acesso para usuários na plataforma de 
gestão de demandas do Sistema Processo Judicial Eletrônico instalado na 
Justiça do Trabalho.  
O PRESIDENTE DO CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO, 
no uso de suas atribuições regimentais,  
Considerando o volume e complexidade das demandas de evolução e 
sustentação do Sistema Processo Judicial Eletrônico instalado na Justiça do 
Trabalho (PJe);  
Considerando a necessidade de aprimorar o processo de gerenciamento de 
demandas do Sistema PJe;  
Considerando a importância de reforçar a segurança da informação da 
plataforma de gestão das atividades de desenvolvimento e aperfeiçoamento do 
Sistema PJe;  
Considerando as disposições da Política de Suporte ao Sistema Processo 
Judicial Eletrônico na Justiça do Trabalho, instituída por meio do Ato Conjunto 
TST.CSJT.GP.SG n.º 19, de 13 de maio de 2016,  
R E S O L V E 
Art. 1º Definir a estrutura de grupos e permissões de acesso para usuários na 
plataforma de gestão de demandas do Sistema Processo Judicial Eletrônico 
instalado na Justiça do Trabalho, nos termos deste Ato.  
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Art. 2° O software Jira é a plataforma padrão do Conselho Superior da Justiça 
do Trabalho (CSJT) para gestão de demandas pertinentes ao Sistema 
Processo Judicial Eletrônico instalado na Justiça do Trabalho (PJe).  
Art. 3° Compete à Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação do 
Conselho Superior da Justiça do Trabalho providenciar o cadastramento de 
usuários e conceder-lhes acesso ao software Jira/CSJT, de acordo com as 
disposições deste Ato. Parágrafo único. Nas solicitações de cadastramento de 
usuários no Jira/CSJT, o órgão solicitante deverá informar o endereço da lista 
de e-mail da equipe responsável.  
Art. 4° O controle de acesso ao software Jira/CSJT, no contexto das ações de 
suporte ao Sistema PJe, seguirá a estrutura de grupos e permissões de 
usuários estabelecidos neste Normativo.  
Art. 5° Ficam definidos no software Jira/CSJT os seguintes grupos de usuários 
e respectivas descrições:  
I – CGN (Comitê Gestor Nacional do PJe);  
II - CNE (Coordenação Nacional Executiva do PJe);  
III - GNC (Grupo de Negócios do CSJT);  
IV - CGR (Comitê Gestor Regional);  
V - ANO (Área de Negócio do Órgão);  
VI - ITI (Infraestrutura de Tecnologia da Informação);  
VII - SUS (Sustentação);  
VIII - TSO (Time Satélite do Órgão);  
IX - TDR (Time de Desenvolvimento Remoto); e  
X - ETC (Equipe Técnica do Conselho Superior da Justiça do Trabalho). 
Parágrafo único. Os órgãos que mantêm Sistemas Satélites terão um usuário 
pertencente ao grupo “TSO” para cada Subsistema ou Módulo Satélite que 
esteja sob sua responsabilidade.  
Art. 6° Os usuários do software Jira/CSJT serão associados a um ou mais 
grupos especificados no artigo 5°.  
§ 1° A permissão de acesso de usuário em projeto do PJe dependerá do grupo 
ao qual se vincula, em conformidade com as regras estabelecidas no Anexo 
deste Ato.  
§ 2° A Coordenação Nacional Executiva do PJe poderá estabelecer Grupos 
adicionais de usuários em atendimento às solicitações de novos 
cadastramentos.  
Art. 7° Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.  
Publique-se.  
Brasília, 9 de agosto de 2016.  
Ministro IVES GANDRA DA SILVA MARTINS FILHO  
Presidente do Conselho Superior da Justiça do Trabalho 
 
 
Anexo 2 – Permissão de Grupo em Projeto 
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ATO CSJT.GP.SG Nº 170, DE 17 DE AGOSTO DE 2016 (DEJT de 

17/08/2016). Altera a Semana Nacional de Execução Trabalhista no âmbito do 
Judiciário do Trabalho.  
O PRESIDENTE DO CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO, 
no uso de suas atribuições regimentais,  
CONSIDERANDO a necessidade de fomentar medidas conjuntas, 
coordenadas de estímulo à espontaneidade de adesão à Semana Nacional da 
Execução Trabalhista, destinadas a imprimir maior efetividade à execução 
trabalhista, inclusive em conformidade com o NCPC; e  
CONSIDERANDO a necessidade de redução da recomendação de pauta não 
inferior a 12 (doze) por dia contida na original redação do art. 4º do ato 
CSJT.GP.SG 139/14, atendendo a política de priorização do primeiro grau de 
jurisdição, com valoração da magistratura e proteção da saúde dos 
magistrados.  
R E S O L V E:  
Art. 1º Alterar o artigo 4º do Ato CSJT.GP.SG nº 139, de 28 de abril de 2014, 
que passam a ter a seguinte redação:  
“Art. 4º. Na Semana Nacional da Execução Trabalhista sugere-se a elaboração 
de pauta, por Vara do Trabalho, de ao menos 06 (seis) processos por dia, 
exclusivamente formada com autos em fase de execução, liquidados e que não 
foram pagos.”  
Art. 2º Republique-se o Ato CSJT.GP.SG nº 139, de 28 de abril de 2014.  
Art. 3º. Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.  
Brasília, 17 de agosto de 2016.  
Ministro IVES GANDRA DA SILVA MARTINS FILHO Presidente do Conselho 
Superior da Justiça do Trabalho 

ATO CSJT.GP.SG Nº 139, DE 28 DE ABRIL DE 2014 (DEJT de 17/08/2016). 
Altera a Semana Nacional de Execução Trabalhista no âmbito do Judiciário do 
Trabalho e dá outras providências. 
O PRESIDENTE DO CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO, 
no uso de suas atribuições regimentais,  
Considerando os vetores constitucionais da efetividade jurisdicional, celeridade 
processual e eficiência administrativa (CF, artigos 5º, XXXV e LXXVIII, e 37, 
caput);  
Considerando que eficiência operacional, alinhamento e integração são temas 
estratégicos a serem perseguidos pela Justiça do Trabalho;  
Considerando a necessidade de fomentar medidas conjuntas e coordenadas 
destinadas a imprimir maior efetividade à execução trabalhista;  
Considerando as propostas da Comissão Nacional de Efetividade de Execução 
Trabalhista, do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, instituída pelos 
ATOS CSJT.GP.SG nº 114, de 31 de março de 2014 e Ato nº 
117/TST.CSJT.GP.SG, de 1º de abril de 2014,  
RESOLVE:  
Art. 1º A Semana Nacional da Execução Trabalhista ocorrerá anualmente no 
âmbito dos órgãos da Justiça do Trabalho de 1º e 2º graus, com o objetivo de 
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implementar medidas concretas e coordenadas com vistas a conferir maior 
efetividade à execução trabalhista, por intermédio da realização de audiências 
em processos em fase de execução, liquidados e não pagos, além de outras 
providências, tais como:  
I – pesquisas destinadas à identificação de devedores e seus bens, com uso 
prioritário das ferramentas eletrônicas disponíveis (BACENJUD, RENAJUD, 
INFOJUD etc);  
II – expedição de certidão de crédito, observadas as Recomendações da 
Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho;  
III – divulgação dos dados estatísticos referentes à execução, por unidade 
judiciária, especialmente quanto à lista dos dez maiores devedores da Justiça 
do Trabalho, por Regional;  
IV – informação, pelas Varas do Trabalho, diretamente para a Comissão 
Nacional de Efetividade de Execução Trabalhista, de boas práticasexecutórias 
identificadas no órgão judiciário, com vistas à formação de um Banco Nacional 
de Boas Práticas na Execução.  
Art. 2º Na Semana Nacional da Execução Trabalhista os Tribunais fomentarão 
o trabalho em regime de mutirão, com a participação de magistrados e 
servidores de 1º e 2º graus, das unidades judiciárias e administrativas, ativos e 
inativos.  
§1º O Tribunal Regional do Trabalho poderá disciplinar a forma mais adequada 
para a convocação dos maiores devedores.  
§2º Para os fins do caput, os Tribunais disciplinarão o trabalho voluntário de 
magistrados e servidores inativos.  
§3º Quanto à regulamentação do aproveitamento do trabalho voluntário no 
regime de mutirão, poderá o Tribunal Regional do Trabalho dispor sobre a 
formação de mesas extras para atender aos processos que excedam às pautas 
das Varas Trabalhistas, utilizando-se inclusive a estrutura dos núcleos de 
conciliação já existentes.  
Art. 3º A Semana Nacional da Execução Trabalhista realizar-se-á sempre na 
terceira semana de setembro de cada ano, de segunda à sexta. (alterado pelo 
ATO CSJT.GP.SG N.º 143/2016)  
Art. 4º Na Semana Nacional da Execução Trabalhista sugere-se a elaboração 
de pauta, por Vara do Trabalho, de ao menos 06 (seis) processos por dia, 
exclusivamente formada com autos em fase de execução, liquidados e que não 
foram pagos. (alterado pelo ATO CSJT.GP.SG N.º 170, DE 17 DE AGOSTO 
DE 2016.)  
Art. 5º Na eventualidade de restarem infrutíferas as tentativas de conciliação, o 
juízo adotará as medidas necessárias para a efetividade da execução em 
curso, valendo-se, inclusive, da pesquisa patrimonial previamente 
empreendida. (alterado pelo ATO CSJT.GP.SG N.º 143/2016)  
Parágrafo único. Caso necessário, além do cumprimento do caput deste artigo, 
o juízo expedirá mandado para protesto extrajudicial, em cartório, do título 
executivo não pago. (incluído pelo ATO CSJT.GP.SG N.º 143/2016)  
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Art. 6º Na Semana Nacional da Execução Trabalhista, na segunda instância 
dos Tribunais Regionais do Trabalho, recomenda-se a elaboração de pauta 
exclusivamente para julgamentos de agravos de petição e de incidentes de 
execução. Parágrafo único. Excepciona-se dessa recomendação o Tribunal 
Regional do Trabalho que tenha órgão fracionário especializado no julgamento 
de agravos de petição, sendo que, neste caso, recomenda-se que os demais 
órgãos de segunda instância promovam pautas para conciliação durante a 
mesma semana.  
Art. 7º Recomenda-se que as Corregedorias Regionais acompanhem a 
quantidade dos processos de execução inseridos nas pautas da Semana 
Nacional de Execução Trabalhista, bem assim os parâmetros utilizados para 
sua inserção, elaborando um relatório circunstanciado para a Presidência do 
Conselho Superior da Justiça do Trabalho, a ser enviado no prazo de 15 
(quinze) dias após o término da Semana Nacional de Execução Trabalhista. 
Art. 8º Compete à Presidência do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, 
com o auxílio da Comissão Nacional de Efetividade da Execução Trabalhista, 
coordenar as atividades da Semana Nacional da Execução Trabalhista.  
Art. 9º Este Ato entrará em vigor na data de sua publicação. 
Ministro ANTONIO JOSÉ DE BARROS LEVENHAGEN  
Presidente do Conselho Superior da Justiça do Trabalho  
*Republicado conforme disposto no artigo 2º do ATO CSJT.GP.SG N.º 170 DE 
17 DE AGOSTO DE 2016. 

PROVIMENTOS 

PROVIMENTO CONJUNTO Nº 11, DE 29 DE JULHO DE 2016. Define os 
critérios para aferição de atraso reiterado na prolação de sentenças, para fins 
de pagamento da Gratificação por Exercício Cumulativo de Jurisdição aos 
Juízes do Trabalho de 1º grau de jurisdição do Tribunal Regional do Trabalho 
da 4ª Região, 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 a Lei nº 13.095, de 12 de janeiro de 2015, que institui a 
Gratificação por Exercício Cumulativo de Jurisdição aos membros da Justiça do 
Trabalho; CONSIDERANDO que o artigo 7º, inciso VI, da Resolução CSJT nº 
155/2015 elenca o atraso reiterado na prolação de sentenças como impeditivo 
à percepção pelo magistrado da Gratificação por Exercício Cumulativo de 
Jurisdição – GECJ, sem definir os parâmetros dessa apuração; 
CONSIDERANDO a necessidade de definir e regulamentar os casos em que o 
magistrado incorrerá em atraso reiterado;  
CONSIDERANDO a defasagem no quadro de Juízes do Trabalho no âmbito da 
4ª Região, agravada pelas dificuldades orçamentárias impostas pelo 
Congresso Nacional, que inviabilizam a nomeação imediata de novos 
magistrados;  



                    PODER JUDICIÁRIO FEDERAL 

                   TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO 
 
 
 
 
CONSIDERANDO a crescente demanda processual trabalhista, que implica 
acréscimo superior a 50% no número de ações novas nos últimos anos; 
CONSIDERANDO que o controle estatístico-processual do movimento 
judiciário e da atuação jurisdicional dos órgãos e Juízes de primeiro grau é 
realizado por meio das informações mensais disponibilizadas nos sistemas 
informatizados deste Regional; 
RESOLVEM:  
Art. 1º Considera-se em atraso reiterado na prolação de sentenças o 
magistrado que figurar com número superior a 20 processos com prazo 
vencido ao mês, durante três meses consecutivos, nos relatórios extraídos do 
sistema e-Gestão. 
 § 1º A Secretaria da Corregedoria Regional apurará, com base nos relatórios, 
os processos com sentenças pendentes nas fases de conhecimento e 
execução, inclusive embargos de declaração. 
 § 2º Para efeitos da presente regulamentação, considera-se com prazo 
vencido a decisão não proferida nos 50 dias subsequentes à conclusão do 
processo.  
Art. 2º A referência para o pagamento da Gratificação por Exercício Cumulativo 
de Jurisdição – GECJ será a dos três meses imediatamente anteriores ao do 
mês do exercício do acúmulo. Parágrafo único. Excepcionalmente, a referência 
para o primeiro pagamento da Gratificação por Exercício Cumulativo de 
Jurisdição – GECJ considerará os 6 (seis) meses imediatamente anteriores ao 
exercício do acúmulo.  
Art. 3º É de inteira responsabilidade do Juiz a verificação dos processos que 
constarem em atraso nos relatórios extraídos do sistema e-Gestão em seu 
nome, podendo determinar à Secretaria da Vara do Trabalho a retificação dos 
casos em que identificar falha ou omissão no lançamento da decisão, com 
posterior comunicação à Corregedoria Regional.  
Parágrafo único. Casos excepcionais serão examinados pela Corregedoria 
Regional.  
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 
 
 
 

PROVIMENTO CONJUNTO Nº 12, DE 09 DE AGOSTO DE 2016. 
Regulamenta a Semana Nacional da Execução Trabalhista no âmbito do 
Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, disciplina os procedimentos 
aplicáveis, e dá outras providências.  
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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 139/2014, com alterações do Ato 
CSJT.GP.SG nº 143/2016, instituiu a Semana Nacional da Execução 
Trabalhista no período de 19 a 23 de setembro de 2016;  
CONSIDERANDO que o artigo 4° do Ato CSJT.GP.SG nº 139/2014, com as 
alterações promovidas pelo Ato CSJT.GP.SG nº 143/2016, estabelece: “a 
elaboração de pauta – por cada Vara do Trabalho – de no mínimo 06 (seis) 
processos por dia, exclusivamente formada com autos em fase de execução, 
liquidados e que não foram pagos”;  
CONSIDERANDO que a conciliação se trata de Política Pública Nacional para 
a eficiente solução dos conflitos judiciais.  
RESOLVEM:  
Art. 1º Recomendar a inclusão de pelo menos 6 (seis) processos por dia, em 
fase de execução, liquidados e que não tenham sido pagos, na pauta de 
audiências com a finalidade específica de tentativa de conciliação, mediante 
requerimento das partes, ou conforme triagem a ser realizada pela unidade 
judiciária e determinação judicial, levando em conta os processos com 
potencial conciliatório. Parágrafo único. Não conciliado, o processo retomará 
seu curso normal anterior à inclusão em pauta na Semana Nacional da 
Execução Trabalhista.  
Art. 2º No período de 12.08 a 06.09.2016 as partes e/ou seus procuradores 
poderão requerer a realização de audiência conciliatória, em processos que 
estejam na fase de execução, por intermédio de formulário disponível na 
página de internet deste Tribunal, em ícone específico e com o devido 
destaque.  
§ 1º Nos processos em que haja requerimento de qualquer das partes, 
mediante uso do meio citado no caput, deverá ser realizada a audiência com a 
finalidade de tentativa de conciliação na Semana Nacional da Execução 
Trabalhista.  
§ 2º Havendo justificativa ou motivo que aponte para a impossibilidade de 
conciliação, o magistrado deverá despachar neste sentido nos respectivos 
autos e com a respectiva intimação das partes. 
§ 3º Na hipótese de o Juiz vinculado ao processo em que requerida audiência 
conciliatória por intermédio do formulário previsto no caput não dispuser de 
horário para a realização da audiência, o processo poderá ser remetido para o 
JACEP – Juízo Auxiliar de Conciliação, Execução e Precatórios, a fim de 
inclusão em pauta, após a respectiva análise de potencial conciliatório.  
§ 4º Havendo opção de remessa ao JACEP – Juízo Auxiliar de Conciliação, 
Execução e Precatórios, 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.  

mailto:jacep.conciliacao@trt4.jus.br
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Art. 3º Na Semana Nacional da Execução Trabalhista, o JACEP – Juízo 
Auxiliar de Conciliação, Execução e Precatórios recepcionará as partes e/ou 
advogados que comparecerem espontaneamente e dispostos à conciliação, em 
processos que estejam na fase de execução, podendo solicitar os autos do 
processo ao juiz da causa e, caso verificado o potencial conciliatório, realizar 
audiência para a tentativa de conciliação.  
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 


