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P O R T A R I A S

PORTARIA Nº 594, DE 28 DE ABRIL DE 2014 (DOU de 02/05/2014). Altera a 
Norma Regulamentadora n.º 13 - Caldeiras e Vasos de Pressão.
O  MINISTRO  DE  ESTADO  DO  TRABALHO  E  EMPREGO,  no  uso  das 
atribuições  que  lhe  conferem  o  inciso  II  do  parágrafo  único  do  art.  87  da 
Constituição  Federal  e  os  arts.  155  e  200  da  Consolidação  das  Leis  do 
Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei n.º 5.452, de 1º de maio de 1943, 
resolve:
Art. 1º A Norma Regulamentadora n.º 13 (NR-13), aprovada pela Portaria n.º 
3214, de 8 de junho de 1978, sob o título Caldeiras e Vasos de Pressão, passa 
a vigorar com a redação constante no Anexo desta Portaria.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, exceto quanto 
aos itens abaixo discriminados, que entrarão em vigor nos prazos consignados, 
contados da publicação deste ato:
Itens Prazo

13.6.1.1 12 meses

13.6.1.4, alínea “a” 12 meses

13.6.2.3 12 meses

13.6.3.2 24 meses

Art. 3º Caso o empregador não possa atender, mediante justificativa técnica, 
aos  prazos  fixados  no  Art.  2º,  deve  elaborar  um  plano  de  trabalho  com 
cronograma de implantação  para  adequação  aos itens  contidos  no referido 
artigo, considerando um prazo máximo de quatro anos, contados a partir da 
data de publicação desta Portaria.
Parágrafo único. O plano de trabalho com cronograma de implantação deve 
estar arquivado no estabelecimento e disponível à fiscalização do trabalho e à 
representação sindical dos trabalhadores predominante no estabelecimento.
Art.  4º  A  obrigatoriedade  do  atendimento  aos  itens  13.4.1.4,  alínea  "e",  e 
13.5.1.4, alínea "e", referentes ao registro do teste hidrostático de fabricação 
em  placas  de  identificação  de  equipamentos,  é  válida  para  equipamentos 
novos instalados a partir da data da publicação desta Portaria.
Art. 5º A obrigatoriedade do atendimento ao item 13.6.3.1, referente à inspeção 
de segurança inicial, é válida para tubulações instaladas a partir  da data da 
publicação desta Portaria.
MANOEL DIAS
(vide anexo DOU de 02/05/2014, págs. 72/77)
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PORTARIA  CONJUNTA  Nº  2.417,  DE  06  DE  MAIO  DE  2014.  (DEJT  de 
12/05/2014) Dispõe sobre a utilização do Sistema Processo Judicial Eletrônico 
da Justiça do Trabalho – PJe-JT nas Varas do Trabalho de Cachoeirinha (1ª e
2ª) e Alvorada a partir de 23 de maio de 2014.
A PRESIDENTE E A CORREGEDORA REGIONAL DO TRIBUNAL REGIONAL 
DO  TRABALHO  DA  4ª  REGIÃO,  no  uso  de  suas  atribuições  legais  e 
regimentais,
CONSIDERANDO o que dispõe a Lei nº 11.419/2006, que disciplina o uso de 
meio eletrônico na tramitação de processos judiciais;
CONSIDERANDO o que dispõe a Resolução CSJT nº 136/2014, que institui o 
Sistema Processo Judicial Eletrônico da Justiça do Trabalho – PJe-JT como 
sistema de processamento  de informações e prática  de atos  processuais e 
estabelece os parâmetros para sua implementação e funcionamento;
CONSIDERANDO a implantação do Sistema Processo Judicial Eletrônico da 
Justiça do Trabalho – PJe-JT nas Varas do Trabalho de Cachoeirinha (1ª e 2ª) 
e Alvorada a partir de 23 de maio de 2014, 
RESOLVEM:
Art. 1º A tramitação do processo judicial, a prática dos atos processuais e sua 
representação por meio eletrônico,  nos termos da Lei nº 11.419/2006, e da 
Resolução CSJT nº 136/2014, serão feitas exclusivamente por intermédio do 
Sistema Processo Judicial  Eletrônico  da Justiça  do  Trabalho  –  PJe-JT nas 
Varas do Trabalho de Cachoeirinha (1ª e 2ª) e Alvorada a partir de 23 de maio 
de 2014.
§1º A regra prevista no caput não se aplica às ações ajuizadas até 22 de maio 
de 2014.
§2º Aos processos que tramitarem por intermédio do Sistema Processo Judicial 
Eletrônico da Justiça do Trabalho – PJe-JT não se aplica o art.  2º, caput e 
parágrafo  único,  do  Provimento  Conjunto  nº  05/2012,  da  Presidência  e  da 
Corregedoria Regional do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região.
Art. 2º Os casos omissos serão resolvidos pela Corregedoria Regional.
Art. 3º Esta Portaria Conjunta entra em vigor na data de sua publicação.
CLEUSA REGINA HALFEN, Presidente do TRT da 4ª Região/RS
BEATRIZ RENCK, Corregedora do TRT da 4ª Região/RS

PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 2.638,  DE 15 DE MAIO DE 2014 (DEJT de 
15/05/2014). Dispõe sobre as medidas a serem adotadas em decorrência da 
greve dos servidores do TRT da 4ª Região.
A  VICE-PRESIDENTE  DO  TRIBUNAL  REGIONAL  DO  TRABALHO  DA  4ª 
REGIÃO,  no  exercício  da  Presidência  e  no  uso  das  atribuições  legais  e 
regimentais,
CONSIDERANDO que o Sindicato dos Trabalhadores do Judiciário Federal no 
Rio  Grande  do  Sul  –  Sintrajufe/RS,  por  intermédio  de  seu  Secretário  de 
Organização  Política  e  Sindical,  informa  que,  em  assembleia  geral,  foi 
aprovada greve por tempo indeterminado a partir do dia 15 de maio de 2014 
(Of. SOPS n° 051/2014, de 28.04.2014);
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CONSIDERANDO  a  necessidade  de  manutenção  mínima  dos  serviços 
prestados pela Justiça do Trabalho na 4ª Região e os precedentes normativos 
e jurisprudenciais sobre o exercício de greve no serviço público, 
RESOLVE:
Art. 1º Em cada uma das unidades judiciárias e administrativas desta Justiça 
do Trabalho da 4ª Região, deve ser mantida a presença mínima de 30% dos 
servidores nelas lotados e em efetivo exercício, no período em que perdurar a 
greve, para a manutenção das atividades essenciais, especialmente quanto às 
medidas judiciais urgentes, dando-se prioridade ao protocolo, às audiências e 
aos procedimentos pertinentes aos alvarás, de modo a reduzir os prejuízos aos 
jurisdicionados.
Art. 2º Para efeito de acompanhamento do disposto no artigo anterior, ficam 
obrigadas as chefias a enviar à Diretoria-Geral, por meio eletrônico, declaração 
inicial do percentual de servidores que efetivamente compareceram ao serviço.
Parágrafo único. Nova declaração deverá ser enviada sempre que se modificar 
a situação anteriormente informada.
Art. 3º A Comissão de Negociação da Greve, instituída por meio da Portaria nº 
1.462/2014,  acompanhará  e  encaminhará  soluções  de  eventuais  incidentes 
decorrentes do movimento grevista.
Art. 4º A presente Portaria deverá ser afixada nos locais de costume, a fim de 
que  lhe  seja  dada  ampla  publicidade,  e  entrará  em vigor  na  data  de  sua 
publicação.
ANA LUIZA HEINECK KRUSE, Vice-Presidente do TRT da 4ª Região/RS, no 
exercício da Presidência

PORTARIA Nº 732, DE 22 DE MAIO DE 2014 (DOU de 26/05/2014) Altera a 
Norma  Regulamentadora  n.º  22  -  Segurança  e  Saúde  Ocupacional  na 
Mineração. O MINISTRO DE ESTADO DO TRABALHO E EMPREGO, no uso 
das  atribuições  conferidas  pelo  art.  87,  parágrafo  único,  inciso  II,  da 
Constituição Federal e pelo art. 13 da Lei n.º 5.889, de 8 de junho de 1973, 
resolve:
Art.  1º  A  Norma  Regulamentadora  n.º  22  -  NR  22  –  Segurança  e  Saúde 
Ocupacional  na Mineração,  aprovada pela Portaria  MTb n.º  3.214,  de 8 de 
junho de 1978, passa a vigorar com as seguintes alterações:
.................................................................
22.3.3.1 A empresa ou Permissionário de Lavra Garimpeira deve registrar, por 
meio de livro ou fichas próprias, as atividades de supervisão técnica da mina, 
efetuadas pelo Profissional Legalmente Habilitado, bem como as observações 
e intervenções propostas e realizadas, que devem ficar no estabelecimento à 
disposição dos órgãos fiscalizadores.
..................................................................
22.3.7.1
..................................................................
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g) análise crítica do programa, pelo menos uma vez ao ano, contemplando a 
evolução do cronograma, com registro das medidas de controle implantadas e 
programadas.
..................................................................
22.24.3 Todas as frentes de trabalho, em desenvolvimento e lavra, devem ser 
ventiladas por uma corrente de ar que previna a exposição dos trabalhadores a 
contaminantes acima dos Limites de Tolerância legais.
..................................................................
22.24.7.3 No caso da utilização de veículos e equipamentos a óleo diesel que 
operem com diesel com teor de enxofre máximo de 50 ppm e motores que 
tenham padrões de emissão aceitáveis pela fase P7 do Proconve - Programas 
de Controle da Poluição do Ar por Veículos Automotores, a vazão de ar fresco 
na  frente  de  trabalho  deve  ser  aumentada  em  2,65  m3/min  (dois  vírgula 
sessenta  e  cinco  metros  cúbicos  por  minuto)  para  cada  cavalo-vapor  de 
potência instalada.
22.24.7.3.1 No caso da utilização de veículos e equipamentos a óleo diesel 
com teor de enxofre acima de 50 ppm ou que operem com motores diesel que 
não  tenham  padrões  de  emissão  aceitáveis  pela  fase  P7  do  Proconve  - 
Programas de Controle da Poluição do Ar por Veículos Automotores, a vazão 
de ar fresco na frente de trabalho deve ser aumentada em 3,5 m3/min (três e 
meio metros cúbicos por minuto) para cada cavalo-vapor de potência instalada. 
(nova redação)
22.24.7.3.2 No caso de uso simultâneo de mais de um veículo ou equipamento 
a diesel que operem com diesel com teor de enxofre máximo de 50 ppm e 
motores que tenham padrões de emissão aceitáveis pela fase P7 do Proconve, 
em frente de desenvolvimento,  deve ser adotada a seguinte fórmula para o 
cálculo da vazão de ar fresco na frente de trabalho:
QT = 2,65 (P1 + 0,75 x P2 + 0,5 x Pn ) [m³/min]
Onde:
QT = vazão total de ar fresco em metros cúbico por minuto 
P1  =  potência  em  cavalo-vapor  do  equipamento  de  maior  potência  em 
operação 
P2 = potência em cavalo-vapor do equipamento de segunda maior potência em 
operação
Pn = somatório da potência em cavalo-vapor dos demais equipamentos em 
operação
22.24.7.3.3 No caso de uso simultâneo de mais de um veículo ou equipamento 
a  óleo  diesel  com teor  de  enxofre  acima de 50  ppm ou  que operem com 
motores diesel que não tenham padrões de emissão aceitáveis pela fase P7 do 
Proconve  -  Programas  de  Controle  da  Poluição  do  Ar  por  Veículos 
Automotores,  em  frente  de  desenvolvimento,  deve  ser  adotada  a  seguinte 
fórmula para o cálculo da vazão de ar fresco na frente de trabalho:
QT = 3,50 (P1 + 0,75 x P2 + 0,5 x Pn ) [m³/min]
Onde:
QT = vazão total de ar fresco em metros cúbico por minuto
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P1  =  potência  em  cavalo-vapor  do  equipamento  de  maior  potência  em 
operação
P2 = potência em cavalo-vapor do equipamento de segunda maior potência em 
operação
Pn = somatório da potência em cavalo-vapor dos demais equipamentos em 
operação
22.24.7.3.4  No  caso  de  desenvolvimento  sem  uso  de  veículos  ou 
equipamentos a óleo diesel, a vazão de ar fresco deverá ser dimensionada à 
razão de quinze metros cúbicos por minuto por metro quadrado da área da 
frente em desenvolvimento.
..................................................................
22.26.1  Os  depósitos  de  estéril,  rejeitos,  produtos,  barragens  e  áreas  de 
armazenamento, assim como as bacias de decantação devem ser construídas 
em  observância  aos  estudos  hidrogeológicos  e,  ainda,  atender  às  normas 
ambientais,  às  normas  reguladoras  de  mineração  e  às  especificações  das 
normas técnicas da ABNT aplicáveis, especialmente a ABNT NBR 11682:2009 
e suas alterações.
..................................................................
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
MANOEL DIAS

R E S O L U Ç Õ E S

RESOLUÇÃO CSJT N.º 136/2014* *(Republicada em razão de erro material) 
(DEJT  de  13/05/2014).  Institui  o  Sistema  Processo  Judicial  Eletrônico  da 
Justiça do Trabalho – PJe-JT como sistema de processamento de informações
e  prática  de  atos  processuais  e  estabelece  os  parâmetros  para  sua 
implementação e funcionamento.
O  CONSELHO  SUPERIOR  DA  JUSTIÇA  DO  TRABALHO,  em  sessão 
ordinária  hoje  realizada,  sob  a  presidência  do  Exmo  Ministro  Conselheiro 
Antonio  José  de  Barros  Levenhagen,  presentes  os  Ex.mos  Ministros 
Conselheiros João Batista Brito Pereira, Aloysio Corrêa da Veiga, Luiz Philippe 
Vieira de Mello Filho e Maria de Assis Calsing, os Ex.mos Desembargadores 
Conselheiros David Alves de Mello Júnior, Elaine Machado Vasconcelos, Maria 
Doralice  Novaes,  Carlos  Coelho  de  Miranda  Freire  e  Altino  Pedrozo  dos 
Santos,  o  Ex.mo  Vice-Procurador-Geral  do  Trabalho,  Dr.  Eduardo  Antunes 
Parmeggiani, e o Exmo Presidente da Associação Nacional dos Magistrados da 
Justiça do Trabalho - ANAMATRA, Juiz Paulo Luiz Schmidt,
Considerando as diretrizes contidas na Lei n.º 11.419, de 19 de dezembro de 
2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, especialmente o 
disposto  no  art.  18,  que  autoriza  os  órgãos  do  Poder  Judiciário  a 
regulamentarem-na;
Considerando  a  regulamentação  do  PJe-JT  pelo  Conselho  Nacional  de 
Justiça por meio da Resolução nº 185, de 18 de dezembro de 2013;
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Considerando os benefícios advindos da substituição da tramitação de autos 
em meio  impresso pelo  meio  eletrônico,  como instrumento  de celeridade e 
qualidade da prestação jurisdicional;
Considerando  a  necessidade  de  racionalização  da  utilização  dos  recursos 
orçamentários pelos Tribunais Regionais do Trabalho;
Considerando  o contido no Acórdão TCU nº  1094/2012,  que,  entre outras 
diretrizes,  recomenda  a  realização  de  fiscalização  no  CSJT,  mormente  de 
modo a “evitar o desperdício de recursos no desenvolvimento de soluções a 
serem descartadas quando da implantação dos projetos nacionais, orientando 
acerca da estrita observância dos termos do Ato Conjunto CSJT.TST.GP.SE 
9/2008, especialmente em seus arts. 9º e 11, zelando pela compatibilidade das 
soluções de TI  adotadas no âmbito  da  Justiça  do Trabalho,  bem como se 
abstendo  da  prática  de  contratações  cujo  objeto  venha  a  ser  rapidamente 
descartado,  podendo  resultar  em  atos  de  gestão  antieconômicos  e 
ineficientes”;
Considerando a necessidade de regulamentar a implantação e funcionamento 
do sistema de processo judicial eletrônico na Justiça do Trabalho;
Considerando  a atual  multiplicidade de sistemas de tramitação processual, 
seja  em meio  físico,  seja  em meio  eletrônico,  o  que  implica  replicação  de 
gastos e investimentos pelos Tribunais e em dificuldades de aprendizado para 
os usuários, notadamente os advogados e procuradores que atuam perante 
vários Tribunais diferentes;
Considerando as atribuições previstas na Constituição Federal, art. 111-A, § 
2º,  II,  especialmente  no  que  concerne  à  supervisão  administrativa, 
orçamentária,  financeira e patrimonial  da Justiça do Trabalho de primeiro e 
segundo graus;
Considerando  as  sugestões  apresentadas  pelos  Tribunais  Regionais  do 
Trabalho  para  alterações  na  Resolução  Administrativa  nº  94/2012,  deste 
Conselho;
Considerando a experiência adquirida após mais de dois anos de implantação 
do PJe na Justiça do Trabalho e a necessidade de adaptá-lo às necessidades 
apresentadas pelos Tribunais Regionais do Trabalho; e
Considerando  os  termos  da  decisão  proferida  pelo  Conselho  Superior  da 
Justiça do Trabalho, objeto do Processo CSJT-AN-7304 -40.2014.5.90.0000,
R E S O L V E:
Instituir o Sistema Processo Judicial Eletrônico da Justiça do Trabalho - PJe-JT 
como  sistema  informatizado  de  processo  judicial  na  Justiça  do  Trabalho  e 
estabelecer  os  parâmetros  para  a  sua implementação  e  funcionamento,  na 
forma a seguir:
CAPÍTULO I
DO PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO DA JUSTIÇA DO TRABALHO
Seção I
Das Disposições Gerais
Art. 1º  A tramitação do processo judicial no âmbito da Justiça do Trabalho, a 
prática  de  atos  processuais  e  sua  representação  por  meio  eletrônico,  nos 
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termos  da  Lei  11.419,  de  19  de  dezembro  de  2006,  serão  realizadas 
exclusivamente  por  intermédio  do  Sistema  Processo  Judicial  Eletrônico  da 
Justiça do Trabalho – Pje-JT regulamentado por esta Resolução.
Art. 2º  O PJe-JT compreenderá o controle do sistema judicial trabalhista nos 
seguintes aspectos:
I – a tramitação do processo;
II  –  a  padronização  de todos os  dados e informações compreendidas pelo 
processo judicial;
III – a produção, registro e publicidade dos atos processuais; e
IV – o fornecimento de dados essenciais à gestão das informações necessárias 
aos  diversos  órgãos  de  supervisão,  controle  e  uso  do  sistema  judiciário 
trabalhista.
Art. 3º Para o disposto nesta Resolução, considera-se:
I  – certificado digital:  meio eletrônico de identificação de seu titular,  pessoa 
física ou jurídica, destinado a identificá-lo eletronicamente em todos os acessos 
ao meio eletrônico (Internet), nos termos da Lei nº 11.419, de dezembro de 
2006;
II – assinatura eletrônica, que compreende as seguintes formas de identificação 
inequívoca do signatário:
a)  assinatura  digital:  baseada  em certificado  digital,  emitido  por  Autoridade 
Certificadora credenciada, na forma de lei ou regulamentação específica;
b) usuário(nome de login)e senha, mediante cadastro no PJe-JT.
III - autos do processo eletrônico ou autos digitais: conjunto de metadados e 
documentos  eletrônicos  correspondentes  a  todos  os  atos,  termos  e 
informações do processo;
IV  –  digitalização:  processo  de  reprodução  ou  conversão  de  fato  ou  coisa 
produzido originalmente em meio não digital para o formato digital;
V - documento digital: documento originalmente produzido em meio digital;
VI  –  documento digitalizado:  reprodução digital  de documento originalmente 
físico;
VII - meio eletrônico: ambiente de armazenamento ou tráfego de informações 
digitais;
VIII  -  transmissão eletrônica: toda forma de comunicação à distância com a 
utilização  de  redes  de  comunicação,  preferencialmente  a  rede  mundial  de 
computadores;
IX – usuários internos: magistrados e servidores da Justiça do Trabalho, bem 
como  outros  a  que  se  reconhecer  acesso  às  funcionalidades  internas  do 
sistema  de  processamento  em  meio  eletrônico,  tais  como  estagiários  e 
prestadores de serviço; e
X  –  usuários  externos:  todos  os  demais  usuários,  incluídas  as  partes,  os 
advogados, os membros do Ministério Público do Trabalho, os auxiliares da 
justiça e os terceiros intervenientes.
Art.  4º  Os  atos  processuais  terão  sua  produção,  registro,  visualização, 
tramitação, controle e publicação exclusivamente em meio eletrônico e serão 
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assinados digitalmente, contendo elementos que permitam identificar o usuário 
responsável pela sua prática.
§ 1º A cópia de documento extraída dos autos digitais deverá conter elementos 
que permitam verificar a sua autenticidade no endereço referente à consulta 
pública  do  PJe-JT,  cujo  acesso  também  será  disponibilizado  nos  sítios  do 
Conselho Superior da Justiça do Trabalho, do Tribunal Superior do Trabalho e 
dos Tribunais Regionais do Trabalho na rede mundial de computadores.
§ 2º O usuário é responsável pela exatidão das informações prestadas, quando 
de  seu  credenciamento,  assim  como  pela  guarda,  sigilo  e  utilização  da 
assinatura digital, não sendo oponível, em qualquer hipótese, alegação de uso 
indevido,  nos termos da Medida Provisória  nº 2.200-2,  de 24 de agosto de 
2001.
Seção II
Do Acesso ao Sistema
Art. 5º Para acesso ao PJe-JT é obrigatória a utilização de assinatura digital a 
que se refere o inciso II, alínea “a”, do artigo 3º desta Resolução, nas seguintes 
hipóteses:
I – assinatura de documentos e arquivos;
II – serviços com a exigência de identificação ou certificação digital; e
III – consultas e operações que tramitem em sigilo ou em segredo de justiça.
Parágrafo único.  Excetuados os casos previstos no  caput  deste artigo, será 
possível acesso ao sistema por meio de utilização de usuário (login) e senha, 
na forma prevista no artigo 7o da Resolução nº 185, de 18 de dezembro de 
2013, do Conselho Nacional de Justiça.
Art. 6º O acesso ao sistema PJe-JT mediante identificação de usuário (login) e 
senha, será exclusivamente para visualização de autos,exceto nas hipóteses 
de sigilo ou segredo de justiça. 
§  1°  Partes  ou terceiros  interessados  desassistidos  de advogados  poderão 
apresentar  peças  processuais  e  documentos  em papel,  segundo as  regras 
ordinárias, nos locais competentes para recebêlos, que serão digitalizados e 
inseridos no processo pela Unidade Judiciária.
§ 2º A regra prevista no parágrafo anterior também pode ser estendida aos 
advogados e membros do Ministério Público do Trabalho, em casos urgentes, 
devidamente  comprovados,  em  que  não  for  possível  a  prática  de  atos 
diretamente pelo sistema, ou em qualquer outra hipótese de justo impedimento 
de acesso, a critério do magistrado.
Art. 7º Constitui responsabilidade do usuário:
I  -  o  acesso ao seu provedor  da  internet  e  a  configuração do computador 
utilizado nas transmissões eletrônicas;
II - a aquisição, por si ou pela instituição à qual está vinculado, do certificado 
digital, padrão ICP-Brasil, tipo A-3 ou A-4, emitido por Autoridade Certificadora 
credenciada, e respectivo dispositivo criptográfico portável;
III – o acompanhamento do regular recebimento das petições e documentos 
transmitidos eletronicamente.
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Art. 8ºO credenciamento de advogados no sistema dar-se-á pelaidentificação 
do  usuário  por  meio  de  seu  certificado  digital  e  remessa  do  formulário 
eletrônico  disponibilizado  no  portal  de  acesso  ao  PJe-JT,  devidamente 
preenchido e assinado digitalmente.
§  1º  As  alterações  de  dados  cadastrais  poderão  ser  feitas  pelos  próprios 
usuários, a qualquer momento, utilizando a funcionalidade específica do PJe-
JT para este fim,salvo as informações cadastrais obtidas de bancos de dados 
credenciados, como Receita Federal, Justiça Eleitoral e OAB, que deverão ser 
atualizadas diretamente nas respectivas fontes.
§ 2º O credenciamento implica a aceitação das normas estabelecidas nesta 
Resolução, assim como nas demais normas que vierem a regulamentar o uso 
do  processo  eletrônico  no  âmbito  dos  Tribunais  e  a  responsabilidade  do 
credenciado pelo uso indevido da assinatura digital.
§  3º  O  credenciamento  de  advogados  na  forma  prevista  neste  artigo  não 
dispensa a juntada de mandato, para fins do disposto no art. 37 do Código de 
Processo Civil.
Art. 9º  As Presidências do Conselho Superior da Justiça do Trabalho e dos 
Tribunais Regionais do Trabalho adotarão as providências necessárias para 
fornecer,  pelo  menos,  2  (dois)  certificados  digitais  para  cada  magistrado, 
preferencialmente  de  autoridades  certificadoras  diferentes,  e  pelo  menos  1 
(um) para os demais usuários internos do sistema.
Art. 10. Os órgãos da Justiça do Trabalho manterão instalados equipamentos à 
disposição  das  partes,  advogados  e  interessados  para  consulta  aos  autos 
digitais, digitalização e envio das peças processuais e documentos em meio 
eletrônico.
§ 1º Para fins do caput, os órgãos da Justiça do Trabalho devem providenciar 
auxílio técnico presencial às pessoas com deficiência ou que comprovem idade 
igual ou superior a 60 (sessenta anos). 
§ 2º Aos peticionários, inclusive advogados, com deficiência física impeditiva 
do uso adequado do sistema,  será  assegurado o direito  de peticionamento 
físico,  devendo  as  peças  e  documentos  serem digitalizados  e  juntados  ao 
sistema PJe-JT por servidor da unidade judiciária competente.
§  3º  Os órgãos da Justiça  do Trabalho poderão celebrar  convênios  com a 
Ordem dos  Advogados  do  Brasil  ou  outras  associações  representativas  de 
advogados,  bem  como  com  outros  órgãos  públicos,  para  compartilhar 
responsabilidades na disponibilização de tais espaços, equipamentos e auxílio 
técnico presencial.
Subseção I
Dos Perfis de Usuário no Sistema PJe-JT
Art.  11.  Os usuários terão acesso às funcionalidades do PJe-JT, de acordo 
com o perfil que lhes for atribuído no sistema e definido em ato da Presidência 
do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, observada a natureza de sua 
atuação na relação jurídicoprocessual.
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Art. 12. A criação de novos perfis de usuários no sistema é atribuição exclusiva 
do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, ouvida a Gerência Técnica do 
PJe-JT.
Art. 13.  Caberá ao magistrado gestor da Unidade Judiciária definir os perfis 
dos servidores usuários nela lotados, vedada a designação, para o estagiário, 
de perfil diverso daquele existente no sistema.
Subseção II
Da Disponibilidade do Sistema
Art.  14.  O  PJe-JT  estará  disponível  24  horas  por  dia,  ininterruptamente, 
ressalvadas as hipóteses previstas nesta Resolução.
Art. 15. Considera-se indisponibilidade do sistema PJe-JT a falta de oferta ao 
público externo, diretamente ou por meio de WebService, de qualquer um dos 
seguintes serviços:
I - consulta aos autos digitais;
II - transmissão eletrônica de atos processuais;
III - acesso a citações, intimações ou notificações eletrônicas feitas via sistema; 
ou
IV  -  impossibilidade  de  utilização  de  equipamentos  disponibilizados  pelos 
Tribunais  Regionais  do  Trabalho  para  acesso  dos  usuários  externos  ao 
sistema.
§  1º  As  manutenções  programadas  do  sistema  serão  ostensivamente 
comunicadas aos usuários internos e externos, com antecedência mínima de 5 
(cinco) dias, e realizadas, preferencialmente, no período das 0h de sábado às 
22h de domingo, ou entre 0h e 6h nos demais dias da semana.
§ 2º  Não caracterizam indisponibilidade as falhas de transmissão de dados 
entre as estações de trabalho do público externo e a rede de comunicação 
pública,  assim  como  a  impossibilidade  técnica  que  decorra  de  falhas  nos 
equipamentos ou programas dos usuários.
Art. 16. A indisponibilidade definida no artigo anterior será aferida na forma do 
artigo 10 da Resolução nº 185,  de 18 de dezembro de 2013,  do Conselho 
Nacional de Justiça e também pelos Tribunais Regionais do Trabalho, devendo 
ser registrada em relatório de interrupções de funcionamento e divulgada ao 
público em seus sítios na rede mundial de computadores.
Parágrafo único. O relatório de que trata o caput  deste artigo deverá conter, 
pelo menos, as seguintes informações:
I - data, hora e minuto de início da indisponibilidade;
II - data, hora e minuto de término da indisponibilidade;
III - serviços que ficaram indisponíveis; e
IV  -  assinatura  digital  do  responsável  pela  unidade  de  Tecnologia  da 
Informação ou Informática do Tribunal  Regional  do Trabalho,  com efeito  de 
certidão, devendo estar acessível, preferencialmente, em tempo real, ou, no 
máximo, até às 12h do dia seguinte ao da indisponibilidade.
Art.  17.  Os prazos que vencerem no dia da ocorrência de indisponibilidade 
serão  prorrogados  para  o  dia  útil  seguinte  à  retomada  de  funcionamento, 
quando:
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I  –  a  indisponibilidade  for  superior  a  60  minutos,  ininterruptos  ou  não,  se 
ocorrida entre 6h e 23h; ou
II – ocorrer indisponibilidade entre 23h e 23h59.
§  1º  As  indisponibilidades  ocorridas  entre  0h e  6h dos dias  de expediente 
forense e as ocorridas em feriados e finais de semana, a qualquer hora, não 
produzirão o efeito do caput.
§ 2º Os prazos fixados em hora ou minuto serão prorrogados até às 24 horas 
do dia útil seguinte quando:
I – ocorrer indisponibilidade superior a 60 (sessenta) minutos, ininterruptos ou 
não, nas últimas 24 (vinte e quatro) horas do prazo; ou
II – ocorrer indisponibilidade nos 60 (sessenta) minutos anteriores ao término.
Seção III
Do Funcionamento do Sistema
Art. 18. O sistema receberá arquivos com tamanho máximo de 1,5 megabyte, 
com resolução máxima de 300 dpi e formatação A4. 
§ 1º Faculta-se o peticionamento inicial e incidental mediante a utilização do 
editor de texto do sistema ou da juntada de arquivo eletrônico, tipo  Portable 
Document Format (.pdf), de padrão “PDFA”.
§ 2º Os documentos juntados deverão ter o formato Portable Document Format  
(.pdf), podendo ou não ter o padrão “PDF-A”.
§  3º  O  sistema  de  armazenamento  dos  documentos  digitais  deverá  conter 
funcionalidades  que  permitam  identificar  o  usuário  que  promover  exclusão, 
inclusão e alteração de dados, arquivos baixados, bem como o momento de 
sua ocorrência.
§ 4º É atribuição típica dos magistrados de primeiro e segundo graus, se for o 
caso, tornar indisponíveis peças e documentos assinados no sistema.
§  5º  A  parte  ou  o  advogado  poderá  juntar  quantos  arquivos  se  fizerem 
necessários à ampla e integral defesa de seus interesses, desde que cada um 
desses arquivos observe o limite de tamanho máximo fixado no  caput  deste 
artigo.
Art.  19.  Os documentos produzidos eletronicamente, os extratos digitais,  os 
documentos  digitalizados  e  juntados  aos  autos  pelos  órgãos  da  Justiça  do 
Trabalho e seus auxiliares, pelos membros do Ministério Público do Trabalho, 
pelas  procuradorias  e  por  advogados  têm  a  mesma  força  probante  dos 
originais, ressalvada a alegação motivada e fundamentada de adulteração.
§  1º  Incumbirá  àquele  que  produzir  o  documento,  digital  ou  digitalizado,  e 
realizar  a  sua juntada aos autos  zelar  pela qualidade deste,  especialmente 
quanto à sua legibilidade.
§ 2º Os originais dos documentos digitalizados, mencionados no  caput  deste 
artigo, deverão ser preservados pelo seu detentor até o trânsito em julgado da 
sentença ou, quando admitida, até o final do prazo para propositura de ação 
rescisória.
§  3º  A  arguição  de  falsidade  do  documento  original  será  processada 
eletronicamente na forma da lei processual em vigor.
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§ 4º Os documentos cuja digitalização mostre-se tecnicamente inviável devido 
ao grande volume, tamanho/formato ou por motivo de ilegibilidade deverão ser 
apresentados em secretaria no prazo de 10 (dez) dias, contados do envio de 
petição eletrônica comunicando o fato. Após o trânsito em julgado, os referidos 
documentos serão devolvidos, incumbindo-se à parte preservá-los até o final 
do prazo para propositura de ação rescisória, quando admitida.
§ 5º O usuário deve assegurar que os arquivos eletrônicos que enviar ao PJe-
JT estejam livres de artefatos maliciosos (vírus, spyware, trojan horses, worms, 
etc). Em quaisquer dessas hipóteses, os arquivos poderão ser rejeitados de 
plano, informandose ao usuário as razões da rejeição, com efeito de certidão.
Art. 20.  Excetuando-se os documentos referidos no artigo anterior, todos os 
demais documentos apresentados deverão ser retirados pelos interessados, no 
prazo de 45 (quarenta e cinco)dias, para os efeitos do artigo 11, § 3º, da Lei nº 
11.419/2006.
Parágrafo único. Findo o prazo estabelecido no caput deste artigo, a Unidade 
Judiciária correspondente poderá inutilizar os documentos mantidos sob sua 
guarda em meio impresso.
Art.  21.  Os  documentos  juntados  eletronicamente  em  autos  digitais  e 
reputados  manifestamente  impertinentes  pelo  Juízo  poderão  ter  sua 
visualização  tornada  indisponível  por  expressa  determinação  judicial, 
observado o contraditório. 
Art. 22. Os documentos digitalizados e anexados às petições eletrônicas serão 
adequadamente classificados e organizados por quem os juntar, de forma a 
facilitar o exame dos autos eletrônicos.
§  1º  Os  arquivos  a  serem  juntados  aos  autos  eletrônicos  devem  utilizar 
descrição que identifique, resumidamente, os documentos neles contidos e, se 
for  o caso,  os períodos a que se referem; e,  individualmente considerados, 
devem trazer os documentos da mesma espécie, ordenados cronologicamente.
§ 2º O preenchimento dos campos “Descrição” e “Tipo de Documento”, exigido 
pelo sistema para anexação de arquivos à respectiva petição, deve guardar 
correspondência com a descrição conferida aos arquivos.
§ 3º Quando a forma de apresentação dos documentos puder ensejar prejuízo 
ao  exercício  do  contraditório  e  da  ampla  defesa,  deverá  o  magistrado 
determinar nova apresentação e tornar indisponível os anteriormente juntados.
§  4º  A falta  de  cumprimento  da determinação contida  no  caput  ensejará  a 
retirada da visibilidade do documento, e em se tratando de petição inicial, será 
observada a regra prevista no art. 284 e parágrafo único do CPC.
Seção IV
Dos Atos Processuais
Art. 23.  No processo eletrônico, todas as citações, intimações e notificações, 
inclusive as destinadas à Fazenda Pública, far-se-ão por meio eletrônico.
§ 1º As citações, intimações, notificações e remessas que viabilizem o acesso 
à  íntegra  do processo correspondente serão consideradas vista  pessoal  do 
interessado para todos os efeitos legais.
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§ 2º Quando, por motivo técnico, for inviável o uso do meio eletrônico para a 
realização  de  citação,  intimação  ou  notificação,  ou  ainda  nas  hipóteses  de 
urgência/determinação  expressa  do  magistrado,  esses  atos  processuais 
poderão ser praticados segundo as regras ordinárias.
§  3º  Na  ocorrência  de  ato  urgente  em que  o  usuário  externo  não  possua 
certificado  digital  para  o  peticionamento,  ou  em  se  tratando  da  hipótese 
prevista no artigo 791 da Consolidação das Leis do Trabalho, a prática será 
viabilizada  por  intermédio  de servidor  da  Unidade Judiciária  destinatária  da 
petição ou do setor responsável pela redução a termo e digitalização de peças 
processuais. 
§ 4º As intimações endereçadas aos advogados nos módulos de primeiro e 
segundo graus, cuja ciência não exija vista pessoal, as inclusões em pauta de 
órgão  julgador  colegiado,  a  publicação  de  acórdãos  e  de  decisões 
monocráticas, deverão ser feitas por meio do Diário Eletrônico da Justiça do 
Trabalho,  hipótese  em  que  a  contagem  dos  prazos  reger-se-á  na  forma 
prevista nos §§ 3º e 4º do artigo 4º da Lei nº 11.419/2006.
Art. 24. No instrumento de notificação ou citação constará indicação da forma 
de acesso ao inteiro teor da petição inicial no endereço referente à consulta 
pública  do  PJe-JT,  cujo  acesso  também  será  disponibilizado  nos  sítios  do 
Conselho  Superior  da  Justiça  do  Trabalho  e  dos  Tribunais  Regionais  do 
Trabalho na Rede Mundial de Computadores.
Art. 25.  Para efeito da contagem do prazo de 10 (dez) dias corridos de que 
trata o art. 5º, § 3º, da Lei nº 11.419/2006, sendo a intimação feita pelo sistema 
do processo judicial eletrônico:
I  -  o dia inicial  da contagem é o seguinte ao da disponibilização do ato de 
comunicação  no  sistema,  independentemente  de  esse  dia  ser,  ou  não,  de 
expediente no órgão comunicante;
II - o dia da consumação da intimação ou comunicação é o décimo a partir do 
dia inicial, caso seja de expediente judiciário, ou o primeiro dia útil seguinte, 
conforme previsto no art. 5º, § 2º, da Lei nº 11.419/2006.
Parágrafo único.  A intercorrência  de feriado,  interrupção de expediente  ou 
suspensão de prazo entre  o  dia  inicial  e  final  do  prazo para  conclusão  da 
comunicação  não  terá  nenhum  efeito  sobre  sua  contagem,  excetuada  a 
hipótese do inciso II.
Art. 26.  A distribuição da ação e a juntada da resposta, dos recursos e das 
petições em geral, todos em formato digital, nos autos de processo eletrônico, 
serão feitas diretamente por aquele que tenha capacidade postulatória,  sem 
necessidade  da  intervenção  da  secretaria  judicial,  de  forma  automática, 
mediante  recibo  eletrônico  de  protocolo,  disponível  permanentemente  para 
guarda do peticionante.
§ 1° A petição inicial conterá, além dos requisitos referidos no art. 840, § 1º, da 
CLT, a indicação do CPF ou CNPJ da parte autora, conforme determinação 
contida no art. 15, caput, da Lei nº 11.419, de 19 de dezembro de 2006.
§  2º  O  sistema  fornecerá,  por  ocasião  da  distribuição  da  ação,  o  número 
atribuído ao processo, o Órgão Julgador para o qual foi distribuída e, se for o 

16



 PODER JUDICIÁRIO FEDERAL

 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO

caso, olocal, a data e o horário de realização da audiência, da qual estará o 
autor imediatamente intimado.
§ 3º Os dados da autuação automática deverão ser conferidos pela Unidade 
Judiciária, que procederá a sua alteração em caso de desconformidade com os 
documentos apresentados, com o devido registro no sistema.
Art. 27. Poderão ser criadas outras funcionalidades no sistema que indiquem a 
ocorrência  de possível  prevenção,  suspeição e impedimento,  bem como de 
litispendência e coisa julgada.
Parágrafo  único.  O  alerta  do  sistema  quanto  à  ocorrência  de  possível 
prevenção, suspeição, impedimento, litispendência e coisa julgada não afastará 
a livre distribuição do feito e o magistrado, sempre que acolher tal indicativo, 
proferirá decisão fundamentada.
Art. 28.  Em regra, a distribuição de ações, a interposição de recursos e de 
incidentes  serão  unicamente  por  meio  eletrônico,  salvo  na  hipótese  de 
embargos de terceiros,  ações cautelares,  agravos de instrumento  e demais 
incidentes, quando ajuizados ou interpostos em processos que tramitam em 
meio físico.
Art.  29.  Os  advogados  credenciados  deverão  encaminhar  eletronicamente 
contestação,  reconvenção ou exceção,  e  respectivos  documentos,  antes da 
realização da audiência
designada para recebimento da defesa.
§ 1º A parte reclamada poderá, justificadamente, atribuir sigilo à contestação, 
reconvenção ou exceção e aos respectivos documentos juntados.
§  2º  Fica  facultada a  apresentação de defesa oral,  por  20  (vinte)  minutos, 
conforme o disposto no art. 847 da CLT.
Art. 30. A comprovação da entrega de expedientes por Oficiais de Justiça será 
feita por certidão circunstanciada acerca do cumprimento da diligência.
Parágrafo  único.  Haverá  opção  de  digitalizar  a  contrafé  subscrita  pelos 
destinatários e juntá-la aos autos, ou realizar a guarda desta em meio físico até 
o trânsito em julgado da sentença ou decurso do prazo para ação rescisória, 
quando cabível.
Art. 31.  Os avisos de recebimento (AR) serão digitalizados e os respectivos 
arquivos juntados aos autos eletrônicos, a critério do Juiz ou a requerimento da 
parte.
Art. 32. As atas e os termos de audiência serão assinados digitalmente apenas 
pelo Juiz do Trabalho.
Parágrafo  único.  Na  hipótese  de  celebração  de  acordo  e  havendo 
requerimento da parte, a ata deverá ser impressa pela Secretaria da Vara do 
Trabalho e assinada manualmente e, então, digitalizada para inserção no PJe-
JT.
Art.  33.  A  postulação  encaminhada  será  considerada  tempestiva  quando 
enviada,  integralmente,  até às 24 (vinte e quatro)  horas do dia  em que se 
encerra o prazo processual, considerado o horário do Município sede do órgão 
judiciário ao qual é dirigida a petição.
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§ 1º A suspensão dos prazos processuais não impedirá o encaminhamento de 
petições e a movimentação de processos eletrônicos, podendo a apreciação 
dos  pedidos  decorrentes  desses  prazos  ocorrer,  a  critério  do  Juiz,  após  o 
término do período de suspensão, ressalvados os casos de urgência.
§ 2º O sistema fornecerá ao usuário externo recibo eletrônico da prática do ato 
processual,  disponível  permanentemente  para  guarda  do  peticionante, 
contendo:
I – data e horário da prática do ato;
II – a identificação do processo;
III  –  o  nome  do  remetente  ou  do  usuário  que  assinou  eletronicamente  o 
documento; e
IV – o assunto, o órgão destinatário da petição e as particularidades de cada 
arquivo eletrônico, conforme informados pelo remetente, se houver.
§ 3º Será de integral responsabilidade do remetente a equivalência entre os 
dados informados para o envio e os constantes da petição remetida.
§ 4º Não serão considerados, para fins de tempestividade, o horário inicial de 
conexão  do  usuário  à  internet,  o  horário  de  acesso  do  usuário  ao  sítio 
eletrônico do Tribunal ou ao PJe-JT, tampouco os horários registrados pelos 
equipamentos do remetente.
§ 5º A não obtenção de acesso ao PJe-JT, e eventual defeito de transmissão 
ou recepção de dados não-imputáveis à indisponibilidade ou impossibilidade 
técnica do sistema, não servirão de escusa para o descumprimento de prazo 
processual, salvo deliberação expressa da autoridade judiciária competente.
Seção V
Dos Atos Processuais nos Tribunais
Art. 34. A partir da implantação do PJe-JT no segundo grau de jurisdição dos 
Tribunais  Regionais  do  Trabalho,  será  dispensada  a  formação  de  autos 
suplementares em casos de exceção de impedimento ou suspeição, agravos 
de instrumento, agravos regimentais e agravo previsto no art. 557 do Código de 
Processo Civil.
Art. 35.  As atas de sessões, quando necessárias para registros passíveis de 
publicidade, deverão ser lavradas pela secretaria e aprovadas pela Presidência 
do respectivo Órgão colegiado, com envio posterior para publicação no Diário 
Eletrônico da Justiça do Trabalho – DEJT.
CAPITULO II
DA CONSULTA
Art. 36. A consulta ao inteiro teor dos documentos juntados ao PJe-JT somente 
estará disponível pela rede mundial  de computadores, nos termos da Lei nº 
11.419, de 19 de dezembro de 2006 e da Resolução nº 121, de 5 de outubro 
de 2010, do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, para as partes, advogados, 
Ministério  Público  do  Trabalho  e  para  os  magistrados,  sem  prejuízo  da 
possibilidade de visualização nas Secretarias dos Órgãos Julgadores.
Parágrafo  único.  Para  a  consulta  de  que  trata  o  caput  deste  artigo,  será 
exigido o credenciamento no sistema.
Seção I
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Do Segredo de Justiça e do Sigilo
Art. 37.  Na propositura da ação, o autor poderá requerer segredo de justiça 
para  o  processo  ou  sigilo  para  petição  oudocumentos,  por  intermédio  de 
indicação em campo próprio, vedada a atribuição de sigilo à petição inicial.
Parágrafo  único.  A  utilização  da  funcionalidade  para  solicitação  de  sigilo, 
disponível no sistema, quando da juntada de petições e documentos aos autos 
dos  processos  que  tramitam  no  Pje-JT,  deve  ser  justificada  na  respectiva 
petição, deferida ou não pelo magistrado.
Seção II
Do Uso Inadequado do Sistema
Art. 38. O uso inadequado do sistema que cause redução significativa de sua 
disponibilidade poderá ensejar o bloqueio total do usuário, de forma preventiva 
ou temporária.
§ 1º Considera-se uso inadequado do sistema, para fins do caput deste artigo, 
as  atividades  que  configurem  ataques  ou  uso  desproporcional  dos  ativos 
computacionais, devidamente comprovados.
§  2º  Na  hipótese  do  caput,  deverá  ser  procedido  imediato  contato  com  o 
usuário bloqueado para identificação da causa do problema e reativação no 
sistema e, em caso de advogado, a comunicação à respectiva Seccional da 
Ordem dos Advogados do Brasil.
§  3º  A  automatização  de  consultas  ao  sistema  deve  ser  feita  mediante 
utilização  do  modelo  nacional  de  interoperabilidade,  previsto  na  Resolução 
Conjunta CNJ/CNMP nº 3, de 16 de abril de 2013.
CAPÍTULO III
DA ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA
Seção I
Dos Comitês Gestores
Art.  39.  A administração  do  PJe-JT caberá  ao  Comitê  Gestor  Nacional  da 
Justiça  do  Trabalho  e  aos  Comitês  Gestores  Regionais,  compostos  por 
usuários internos e externos do sistema, de acordo com as diretrizes fixadas 
nesta Resolução.
Subseção I
Do Comitê Gestor Nacional
Art.  40.  O Comitê Gestor Nacional da Justiça do Trabalho supervisionará o 
gerenciamento, a especificação, o desenvolvimento, a implantação, o suporte, 
a  manutenção  corretiva  e  evolutiva,  bem  como  a  divulgação  do  Processo 
Judicial Eletrônico da Justiça do Trabalho – PJe-JT.
Art. 41. São atribuições do Comitê Gestor Nacional da Justiça do Trabalho:
I – garantir a adequação do PJe-JT aos requisitos legais e às necessidades da 
Justiça do Trabalho;
II  –  definir  as  premissas  e  as  estratégias  utilizadas  para  a  especificação, 
desenvolvimento, testes, homologação, implantação e integridade de operação 
do PJe-JT;
III - garantir a padronização do PJe-JT nos órgãos da Justiça do Trabalho;
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IV – definir o escopo do sistema no que concerne às particularidades da Justiça 
do Trabalho;
V - promover a integração com os demais órgãos e entidades necessários ao 
desenvolvimento e implantação do PJe-JT;
VI – colaborar com as áreas de Gestão de Pessoas do Tribunal Superior do 
Trabalho,  do  Conselho  Superior  da  Justiça  do  Trabalho  e  dos  Tribunais 
Regionais  do  Trabalho  para  a  capacitação  necessária  dos  servidores  da 
Justiça do Trabalho nas competências afetas a este projeto;
VII  -  interagir  com as áreas de comunicação social  do Tribunal Superior do 
Trabalho,  do  Conselho  Superior  da  Justiça  do  Trabalho  e  dos  Tribunais 
Regionais do Trabalho, dando ciência a todos os magistrados,  servidores e 
demais usuários, de qualquer questão pertinente ao PJe-JT;
VIII – priorizar e deliberar sobre as necessidades de manutenção do sistema e 
encaminhá-las às áreas competentes; 
IX – analisar,  para fins de aprovação prévia, os cronogramas dos Tribunais 
Regionais  do  Trabalho  para  novas  implantações  do  sistema  PJe-JT  nas 
Unidades Judiciárias;
X  –  propor  a  criação  de  grupos  de  trabalho  com o  objetivo  de  avaliar  as 
propostas  de  desenvolvimento  de  projetos  afetos  ao  PJe-JT,  com vistas  a 
possível aproveitamento;
XI – divulgar, no Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho - DEJT e nos sítios do 
Tribunal Superior do Trabalho e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, 
o cronograma de implantação do PJe-JT; e
XII  –  receber  e  avaliar  as  demandas  relacionadas  ao  PJe-JT  que  forem 
encaminhadas pelos Comitês Gestores Regionais.
Art. 42. O Comitê Gestor Nacional da Justiça do Trabalho será composto por:
I – Ministro Presidente do Conselho Superior da Justiça do Trabalho;
II  -  três  magistrados  do  trabalhodesignados  pelo  Presidente  do  Conselho 
Superior da Justiça do Trabalho;
III – um magistrado indicado pelo Colégio de Presidentes e Corregedores de 
Tribunais Regionais do Trabalho – COLEPRECOR;
IV  –  um  Secretário  ou  Diretor  de  Tecnologia  da  Informação  de  Tribunal 
Regional  do Trabalho designado pela Presidência do Conselho Superior  da 
Justiça do Trabalho;
V – Secretário Especial de Integração Tecnológica do Conselho Superior da 
Justiça do Trabalho;
VI – Secretário de Tecnologia da Informação do Tribunal Superior do Trabalho;
VII – um advogado indicado pelo Presidente do Conselho Federal da Ordem 
dos Advogados do Brasil - OAB; e
VIII – um membro do Ministério Público do Trabalho indicado pelo Procurador-
Geral do Trabalho. 
Parágrafo único.  O Ministro Presidente do Conselho Superior da Justiça do 
Trabalho  presidirá  os  trabalhos  do  Comitê  Gestor  Nacional  da  Justiça  do 
Trabalho  e  designará,  nas  suas  ausências  ou  impedimentos,  um  dos 
magistrados indicados no inciso II para substituí-lo.
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Subseção II
Dos Comitês Gestores Regionais
Art.  43.  Compete  aos Comitês  Gestores  Regionais,  a  serem criados pelos 
Tribunais Regionais do Trabalho, nos termos do art. 48 desta Resolução, as 
seguintes atribuições:
I  –  administrar  a  estrutura,  implementação e funcionamento  do sistema,  de 
acordo com as diretrizes fixadas pelo Comitê Gestor Nacional da Justiça do 
Trabalho;
II – avaliar as necessidades de manutenção corretiva e evolutiva do sistema e 
encaminhá-las ao Comitê Gestor Nacional;
III  –  organizar  a  estrutura  de  atendimento  às  demandas  de  seus  usuários 
internos e externos;
IV – determinar  auditorias no sistema, especialmente no que diz respeito  à 
integridade das suas informações e segurança;
V – garantir a integridade do sistema, no que diz respeito à sua taxonomia e 
classes processuais;
VI  –  propor  ao  Comitê  Gestor  Nacional  da  Justiça  do  Trabalho  alterações 
visando ao aprimoramento do sistema;
VII  –  observar  as  normas  expedidas  pelo  Conselho  Nacional  de  Justiça, 
Conselho Superior da Justiça do Trabalho e Comitê Gestor Nacional da Justiça 
do Trabalho;
VIII – divulgar as ações para a implantação do PJe-JT no sítio do respectivo 
Tribunal Regional do Trabalho e no Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho – 
DEJT;
IX - apresentar proposta de plano de ação regional para a implantação do PJe-
JT;
X – acompanhar a execução do plano de ação regional, após a aprovação do 
Desembargador Presidente do Tribunal Regional do Trabalho, verificando se as 
atividades  desenvolvidas  estão  adequadas  e  em  consonância  com  o 
planejamento traçado;
XI – monitorar e avaliar periodicamente os resultados do plano de implantação, 
com vistas a melhorar a sua qualidade, eficiência e eficácia, aprimorando a 
execução e corrigindo eventuais falhas; e
XII – avaliar demandas dos usuários e, se for o caso, encaminhá-los ao Comitê 
Gestor Nacional da Justiça do Trabalho.
Art. 44. Cada Comitê Gestor Regional será composto, pelo menos, por:
I – um Desembargador do Tribunal Regional do Trabalho;
II – um Juiz do Trabalho, preferencialmente titular de Vara do Trabalho;
III – dois servidores da área judiciária, compreendendo cada grau de jurisdição;
IV – um servidor da área de tecnologia da informação e comunicação;
V – um advogado indicado pela Ordem dos Advogados do Brasil, da Secção 
respectiva,  ou pelo Conselho Federal  em caso de atuação em mais de um 
Estado;
VI – um membro do Ministério Público do Trabalho, indicado pela Procuradoria 
Regional do Trabalho.
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§ 1º Os membros dos Comitês Gestores Regionais serão designados por ato 
da Presidência do Tribunal Regional do Trabalho.
§ 2º O Desembargador do Tribunal Regional Trabalho coordenará os trabalhos 
do Comitê Gestor Regional e designará, nas suas ausências ou impedimentos, 
seu substituto.
§ 3º Os Presidentes dos Regionais encaminharão à Presidência do Conselho 
Superior  da  Justiça  do  Trabalho  cópias  dos  atos  de  constituição  de  seus 
respectivos  Comitês  Regionais,  informando,  inclusive,  sobre  eventuais 
alterações em suas composições.
Subseção III
Do Administrador do Sistema
Art.  45.  Compete ao Presidente do Tribunal  Regional  do Trabalho designar 
servidores que exercerão a função de Administrador do Sistema, no 1º e no 2º 
graus de jurisdição, observadas as seguintes regras:
I – dois servidores da área de Tecnologia da Informação para, com o apoio da 
área de infraestrutura, exercer as atividades relacionadas à configuração de 
novas  versões  disponibilizadas  pelo  CSJT,  atualização  de  fluxos, 
parametrização, testes preliminares e correções no sistema;
II  –  dois  servidores  da  área  judiciária,  para  o  módulo  de  2º  grau,  com 
experiência  de  atuação  em  áreas  como  a  Presidência,  Vice-Presidência, 
Corregedoria,  Vice-Corregedoria,  Gabinetes  e  Secretarias  de  órgãos 
colegiados;
III  -  dois  servidores  da  área  judiciária,  para  o  módulo  de  1º  grau,  com 
experiência de atuação em áreas como secretarias de varas e gabinetes de 
juízes.
§ 1º A critério do Desembargador Presidente do Tribunal Regional do Trabalho 
poderá  ser  ampliado  o  número  de  administradores  de  sistema,  além  dos 
quantitativos indicados nos incisos anteriores.
§  2º  Além  dos  servidores  indicados  pelo  Presidente  do  Tribunal,  também 
deverão  exercer  a  função  de  Administrador  do  Sistema  os  magistrados 
integrantes do Comitê Regional do PJE-JT.
Subseção IV
Da Equipe de Testes
Art.  46.  Os  Tribunais  Regionais  do  Trabalho  deverão  constituir  equipe 
específica de testes,  composta por  servidores da área judiciária,  para,  com 
apoio  da  área  de  Tecnologia  da  Informação,  realizar  todos  os  testes  e 
experimentos  necessários  à  verificação  do  pleno  funcionamento  das  novas 
versões disponibilizadas pelo CSJT.
Parágrafo  único.  A  migração  para  as  novas  versões  do  Pje-JT  somente 
deverá ocorrer  após a realização dos testes de homologação em ambiente 
próprio nos respectivos Tribunais Regionais do Trabalho.
CAPÍTULO IV
DA IMPLANTAÇÃO
Art. 47. A implantação do PJe-JT poderá ocorrer:
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I  -  A  partir  da  fase  de  conhecimento,  hipótese  em que  implicará,  para  os 
processos novos, a superação dos atuais sistemas de gestão das informações 
processuais mantidos pelos Tribunais; 
II – A partir das fases de liquidação ou execução, após o trânsito em julgado do 
título, inclusive cartas precatórias executórias, execução de termo de ajuste de 
conduta e execuções fiscais.
Art. 48.  Os Tribunais encaminharão à Presidência do Conselho Superior da 
Justiça do Trabalho, no prazo de 30 (trinta) dias, cópias do ato constitutivo do 
Comitê Gestor Regional, do plano e do cronograma de implantação do PJe-JT, 
para o respectivo ano civil, para análise e prévia aprovação do Comitê Gestor 
Nacional das instalações nas Unidades Judiciárias remanescentes, em tempo
adequado ao plano e à dimensão do cronograma.
Parágrafo único. O plano deve descrever as ações e contemplar informações 
sobre  os  requisitos  necessários  à  implantação,  como  infraestrutura  de 
tecnologia da informação e capacitação de usuários.
Art. 49.  O Tribunal Regional do Trabalho deverá divulgar, na página principal 
de seu sítio na internet e no respectivo veículo de comunicação oficial dos atos 
processuais, a ampliação do Pje-JT para outras competências ou órgãos com 
antecedência mínima de 30 (trinta) dias.
Art. 50. A partir da implantação do PJe-JT em unidade judiciária, fica vedada a 
utilização do e-DOC ou qualquer outro sistema de peticionamento eletrônico 
para o envio de petições relativas aos processos que tramitam no PJe-JT.
Parágrafo  único.  O  descumprimento  da  determinação  constante  do  caput 
implicará  no  descarte  dos  documentos  recebidos,  que  não  constarão  de 
nenhum registro e não produzirão qualquer efeito legal.
Seção I
Do Cadastramento da Liquidação e Execução - CLE
Art.  51.  Para  o  cadastramento  do  processo  físico  no  PJe-JT  no  módulo 
Cadastramento da Liquidação e Execução - CLE, deverão ser digitalizados os 
seguintes documentos,  além de outros que,  a  critério  do magistrado,  forem 
necessários  para  a  liquidação  e  execução  do  feito,  sendo  dispensada  a 
digitalização das demais peças processuais:
I  -  título  executivo  judicial  ou  extrajudicial,  ainda  que  contenham  apenas 
obrigações de fazer ou não fazer;
II - cálculos homologados, se houver; e 
III - instrumentos procuratórios.
Parágrafo único. Após a inserção do processo no CLE, os autos físicos serão 
remetidos  ao  arquivo  definitivo,  com baixa  na  distribuição,  prosseguindo-se 
com o processo pelo meio eletrônico.
Art.  52.  Não  deverão  ser  cadastrados  no  módulo  CLE  os  processos  que 
estejam em execução provisória.
Art. 53. A digitalização de autos físicos será precedida de publicação de editais 
de intimações ou da intimação pessoal das partes e de seus procuradores, 
para  que,  no  prazo  preclusivo  de  30  (trinta)  dias,  se  manifestem  sobre  o 
interesse  de  manterem  pessoalmente  a  guarda  de  algum dos  documentos 
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originais presentes nos autos físicos, nos termos do art. 12, § 5º, da Lei nº 
11.419, de 19 de dezembro de 2006.
Parágrafo  único.  Na hipótese  do  caput  deste  artigo,  o  magistrado  deverá 
conceder prazo de 30 (trinta) dias para que a parte que se encontre assistida 
por advogado adote as providências necessárias à regular tramitação do feito 
no meio eletrônico, inclusive o seu prévio credenciamento no sistema, caso 
ainda não haja ocorrido, sob pena de extinção do processo, sem resolução do 
mérito, nos termos do art. 267, III, do Código de Processo Civil.
CAPÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS
Art. 54. O desenvolvimento de novas funcionalidades no PJe-JT e a correção 
de  problemas  identificados  na  sua  utilização  observarão  as  regras  de 
Desenvolvimento  de  Novas  Funcionalidades  no  Sistema  Processo  Judicial 
Eletrônico da Justiça do Trabalho – PJe- JT. 
Art.  55.  As  intervenções  que  impliquem  alterações  estruturais  do  sistema 
somente  poderão  ser  promovidas  quando  autorizadas  pela  Presidência  do 
Conselho Superior da Justiça do Trabalho. 
Art.  56.  Os Tribunais  Regionais  do Trabalho manterão,  no  âmbito  de suas 
unidades judiciárias, estruturas de atendimento e suporte aos usuários do PJe-
JT.
Art.  57.  As  cartas  precatórias  e  de  ordem  expedidas  para  as  unidades 
judiciárias  nas  quais  tenha  sido  implantado  o  sistema  Processo  Judicial 
Eletrônico  -  PJe-JT  tramitarão  também  em  meio  eletrônico  e,  quando  da 
devolução ao juízo deprecante, será encaminhada certidão constando o seu 
cumprimento,  com  a  materialização  apenas  de  peças  essenciais  à 
compreensão dos atos realizados.
§ 1º Caso somente a unidade deprecante ou deprecada esteja integrada ao 
sistema  Processo  Judicial  Eletrônico  -  PJe-JT,  as  cartas  precatórias  e  de 
ordem deverão ser encaminhadas e
devolvidas via Malote Digital, observado o tamanho máximo de cada um dos 
arquivos de 1,5MB.
§ 2º Havendo na localidade mais de uma Vara do Trabalho com a mesma 
competência  territorial,  as  cartas  precatórias  e  de  ordem  recebidas  serão 
cadastradas pelo setor de distribuição respectivo.
§ 3º O acompanhamento da carta precatória deverá ser realizado através da 
“consulta de processos de terceiros” ou “usuário (nome de login) e senha” para 
utilização do sistema Processo Judicial Eletrônico – PJe-JT, evitando, sempre 
que possível, a emissão de comunicação para este fim, bastando registrar nos 
autos principais o procedimento e o estágio atualizado da Carta Precatória.
Art. 58. É vedada a criação de novas soluções de informática para o processo 
judicial e realização de investimentos nos sistemas eventualmente existentes 
nos Tribunais, bem como a respectiva implantação em unidades judiciárias de 
primeiro e segundo graus.
§ 1º A vedação contida no  caput  deste artigo não se aplica às manutenções 
necessárias ao funcionamento dos sistemas já implantados.
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§ 2º O Comitê Gestor Nacional do PJe-JT poderá, a requerimento do Tribunal, 
relativizar as regras previstas no  caput  deste artigo, bem como do artigo 49 
desta  Resolução,  quando  entender  justificado  pelas  circunstâncias  ou 
especificidades locais.
Art. 59. Os Tribunais Regionais do Trabalho promoverão investimentos para a 
formação  dos  usuários  internos,  com  o  objetivo  de  prepará-los  para  o 
aproveitamento adequado do Pje-JT. 
Art. 60.  As Varas do Trabalho criadas por lei poderão ser instaladas sem a 
concomitante  implantação  do  Processo  Judicial  Eletrônico  da  Justiça  do 
Trabalho, respeitado o princípio do Juiz natural pelo quantitativo de órgãos com 
competência  territorial  concorrente,  mediante  autorização da Presidência  do 
Conselho Superior da Justiça do Trabalho.
Art. 61. O Juiz da causa resolverá todas as questões relativas à utilização e ao 
funcionamento do PJe-JT em cada caso concreto, inclusive as hipóteses não 
previstas neste regramento.
Art. 62. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogando-
se as disposições em contrário,em especial a Resolução CSJT nº 94/2012.
Brasília, 25 de abril de 2014.
Ministro ANTONIO JOSÉ DE BARROS LEVENHAGEN
Presidente do Conselho Superior da Justiça do Trabalho

RESOLUÇÃO Nº 194, DE 19 DE MAIO DE 2014 (DEJT de 21/05/2014). Altera 
o  item  II  da  Súmula  nº  262.  Converte  em  Súmulas  as  Orientações 
Jurisprudenciais  de  n.os  372,  386,  390,  404,  406  e  414da  Subseção  I 
Especializada em Dissídios Individuais, sem alteração de texto. Converte em 
Súmulas as Orientações Jurisprudenciais de nºs 4, 353, 373, 387 e 405 da 
Subseção  I  Especializada  em  Dissídios  Individuais,  com  modificações  de 
redação.  Converte  em  Orientações  Jurisprudenciais  Transitórias  as 
Orientações Jurisprudenciais de n.os 294 e 295 da Subseção I Especializada 
em  Dissídios  Individuais,  com  modificações  de  redação.  Cancela  as 
Orientações Jurisprudenciais de n.os 4, 294, 295, 353, 372, 373, 386, 387, 390, 
404, 405, 406 e 414 da Subseção I Especializada em Dissídios Individuais.
O EGRÉGIO PLENO DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, em sessão 
extraordinária  hoje  realizada,  sob  a  Presidência  do  Excelentíssimo  Senhor 
Ministro  Antonio  José  de  Barros  Levenhagen,  Presidente  do  Tribunal, 
presentes os Excelentíssimos Senhores Ministros Ives Gandra da Silva Martins 
Filho, Vice-Presidente do Tribunal, João Batista Brito Pereira, Corregedor-Geral
da  Justiça  do  Trabalho,  João  Oreste  Dalazen,  Renato  de  Lacerda  Paiva, 
Emmanoel Pereira, Lelio Bentes Corrêa, Aloysio Silva Corrêa da Veiga, Luiz 
Philippe Vieira de Mello Filho, Alberto Luiz Bresciani de Fontan Pereira, Maria 
de  Assis  Calsing,  Dora  Maria  da  Costa,  Fernando  Eizo  Ono,  Guilherme 
Augusto Caputo Bastos, Márcio Eurico Vitral Amaro, Walmir Oliveira da Costa, 
Maurício Godinho Delgado, Kátia Magalhães Arruda, Augusto César Leite de 
Carvalho, José Roberto Freire Pimenta, Delaíde Alves Miranda Arantes, Hugo 
Carlos  Scheuermann,  Alexandre  de  Souza  Agra  Belmonte,  Cláudio 
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Mascarenhas  Brandão,  Douglas  Alencar  Rodrigues  e  o  Excelentíssimo 
Procurador-Geral do Trabalho, Dr. Luís Antônio Camargo de Melo,
RESOLVE
Art. 1º Alterar o item II da Súmula nº 262, nos seguintes termos:
SÚMULA N.º  262.  PRAZO JUDICIAL.  NOTIFICAÇÃO OU INTIMAÇÃO EM 
SÁBADO. RECESSO FORENSE. (redação do item II alterada na sessão do 
Tribunal Pleno realizada em 19.05.2014)
I  -  Intimada ou notificada a parte no sábado,  o início  do prazo se dará no 
primeiro dia útil imediato e a contagem, no subsequente. 
II - O recesso forense e as férias coletivas dos Ministros do Tribunal Superior 
do Trabalho suspendem os prazos recursais.
Precedentes
Item I
RR 6376-03.1984.5.55.5555, 1ªT Min. Marco Aurélio Mendes de Farias Mello 
DJ 19.12.1985/J-08.11.1985 Decisão unânime
RR 4309-65.1982.5.55.5555, 1ªT Min. Marco Aurélio Mendes de Farias Mello 
DJ 06.05.1983/J-25.02.1983 Decisão por maioria
RR  1742-61.1981.5.55.5555,  1ªT  Min.  Fernando  Franco  DJ  15.10.1982/J-
14.09.1982 Decisão unânime
EAI  1608-34.1977.5.55.5555  Min.  Raymundo  de  Souza  Moura  DJ 
07.03.1980/J-12.12.1979 Decisão por maioria
RR  6855-93.1984.5.55.5555,  3ªT  Min.  Antônio  Alves  de  Almeida  DJ 
18.10.1985/J-25.09.1985 Decisão unânime 
RR  1568-52.1979.5.55.5555,  3ªT  Min.  Expedito  Amorim  DJ  18.04.1980/J-
20.11.1979 Decisão unânime
Item II
ERR 162772-31.1995.5.09.5555 Min. Milton de Moura França DJ 18.04.1997/J-
10.03.1997 Decisão unânime
ERR  42807-75.1992.5.05.5555  Min.  Vantuil  Abdala  DJ  03.11.1995/J-
25.09.1995 Decisão unânime
ERR 3732-18.1989.5.02.5555  Min.  Hylo  Gurgel  DJ  12.05.1995/J-30.03.1995 
Decisão unânime
ERR 4769-58.1989.5.10.5555 Min. Ermes Pedro Pedrassani DJ 11.12.1992/J-
25.11.1992 Decisão unânime
RR  158085-86.1995.5.17.5555,  1ªT  Juiz  Conv.  Euclides  Alcides  Rocha  DJ 
25.08.1995/J-02.08.1995 Decisão unânime
RR  94944-81.1993.5.02.5555,  2ªT  Min.  Vantuil  Abdala  DJ  26.08.1994  /J-
23.06.1994 Decisão unânime
RR  13562-44.1990.5.03.5555,  3ªT  Min.  José  Luiz  Vasconcellos  DJ 
13.11.1992/J-10.09.1992 Decisão unânime
RR 118782-19.1994.5.02.5555, 5ªT Min. Armando de Brito DJ 16.12.1994/J-
10.11.1994 Decisão unânime
Art. 2º  Converter em Súmulas as Orientações Jurisprudenciais de n.os 372, 
386,  390,  404,  406  e  414  da  Subseção  I  Especializada  em  Dissídios 
Individuais, sem alteração de texto, nos seguintes termos:
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SÚMULA Nº 449. MINUTOS QUE ANTECEDEM E SUCEDEM A JORNADA 
DE  TRABALHO.  LEI  Nº  10.243,  DE  19.06.2001.  NORMA  COLETIVA. 
FLEXIBILIZAÇÃO.  IMPOSSIBILIDADE.  (conversão  da  Orientação 
Jurisprudencial nº 372 da SBDI-1) A partir da vigência da Lei nº 10.243, de 
19.06.2001, que acrescentou o § 1º ao art. 58 da CLT, não mais prevalece 
cláusula prevista em convenção ou acordo coletivo que elastece o limite de 5
minutos  que  antecedem  e  sucedem  a  jornada  de  trabalho  para  fins  de 
apuração das horas extras.
Precedentes
ERR  26800-16.2003.5.04.0231  Min.  Carlos  Alberto  Reis  de  Paula  DJ 
26.09.2008/J-15.09.2008 Decisão unânime
EEDRR  419800-92.2003.5.01.0000  Min.  Aloysio  Corrêa  da  Veiga  DJ 
12.09.2008/J-08.09.2008 Decisão unânime
ERR  68540-61.2001.5.01.0342  Min.  João  Batista  Brito  Pereira  DJ 
09.05.2008/J-28.04.2008 Decisão unânime
ERR  139900-93.2005.5.15.0029  Min.  Maria  Cristina  Irigoyen  Peduzzi  DJ 
02.05.2008 /J-22.04.2008 Decisão unânime
EEDRR  171100-43.2002.5.04.0381  Min.  Aloysio  Corrêa  da  Veiga  DJ 
29.02.2008/J-25.02.2008 Decisão unânime
EARR  6123000-47.2002.5.04.0900  Min.  Maria  Cristina  Irigoyen  Peduzzi  DJ 
29.02.2008/J-18.02.2008 Decisão unânime
ERR  116100-37.2004.5.04.03333  Min.  Carlos  Alberto  Reis  de  Paula  DJ 
07.12.2007/J-03.12.2007 Decisão unânime
EEDRR  76500-15.2003.5.04.0019  Min.  Maria  Cristina  Irigoyen  Peduzzi  DJ 
07.12.2007/J-19.11.2007 Decisão unânime
ERR  26600-09.2003.5.04.0231  Min.  Carlos  Alberto  Reis  de  Paula  DJ 
30.11.2007/J-26.11.2007 Decisão por maioria
ERR 41800-68.2002.5.04.0012 Min. Maria de Assis Calsing DJ 09.11.2007/J-
22.10.2007 Decisão unânime
ERR  68400-82.2005.5.03.0131  Min.  Maria  Cristina  Irigoyen  Peduzzi  DJ 
09.11.2007/J-15.10.2007 Decisão unânime
EEDRR 144300-77.2004.5.12.0027  Min.  Maria  Cristina  Irigoyen  Peduzzi  DJ 
19.10.2007/J-01.10.2007 Decisão unânime
EEDRR 55900-72.2003.5.03.0092 Min. Lelio Bentes Corrêa DJ 25.05.2007/J-
14.05.2007 Decisão unânime
RR 61900-28.2002.5.04.0373, 1ªT Min. João Oreste Dalazen DJ 11.06.2004/J-
12.05.2004 Decisão unânime
RR  110400-34.2002.5.04.0371,  2ªT  Min.  José  Simpliciano  Fontes  de  F. 
Fernandes DJ 15.06.2007 Decisão por maioria
RR  100200-91.2004.5.04.0372,  3ªT  Min.  Alberto  Luiz  Bresciani  de  Fontan 
Pereira DJ 26.05.2006 /J-03.05.2006 Decisão por maioria
RR 153300-94.2005.5.04.0381, 4ªT Min. Antônio José de Barros Levenhagen 
DJ 15.06.2007/J-30.05.2007 Decisão unânime
RR  13200-08.2006.5.04.0332,  5ªT  Min.  Kátia  Magalhães  Arruda  DJ 
09.05.2008/J-23.04.2008 Decisão unânime
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AIRR  1840-76.2006.5.04.0332,  6ªT  Min.  Mauricio  Godinho  Delgado  DJ 
26.09.2008/J-17.09.2008 Decisão unânime
RR  142600-87.2004.5.04.0771,  6ªT  Min.  Aloysio  Corrêa  da  Veiga  DJ 
15.02.2008/J-18.12.2007 Decisão unânime
RR 108400-87.2005.5.04.0781, 7ªT Min. Guilherme Augusto Caputo Bastos DJ 
29.08.2008/J-19.08.2008 Decisão unânime
RR 129500-89.2002.5.04.0333,  8ªT Min.  Maria  Cristina Irigoyen Peduzzi  DJ 
22.02.2008/J-13.02.2008 Decisão unânime
SÚMULA  Nº  450.  FÉRIAS.  GOZO  NA  ÉPOCA  PRÓPRIA.  PAGAMENTO 
FORA DO PRAZO. DOBRA DEVIDA. ARTS. 137 E 145 DA CLT. (conversão 
da Orientação Jurisprudencial nº 386 da SBDI-1) É devido o pagamento em 
dobro da remuneração de férias, incluído o terço constitucional, com base no 
art. 137 da CLT, quando, ainda que gozadas na época própria, o empregador 
tenha descumprido o prazo previsto no art. 145 do mesmo diploma legal.
Precedentes
EEDRR 280700-13.2001.5.02.0050 Min. Lelio Bentes Corrêa DEJT 19.03.2010 
Decisão unânime
ERR  28600-79.2002.5.12.0041  Min.  Rosa  Maria  Weber  Candiota  da  Rosa 
DEJT 14.08.2009 Decisão unânime
ERR  51000-56.2006.5.12.0006  Red.  Min.  Maria  Cristina  Peduzzi  DEJT 
26.06.2009 Decisão por maioria
ERR 168300-65.2005.5.12.0041  Min.  Rosa Maria  Weber  Candiota  da Rosa 
DEJT 27.03.2009 Decisão unânime
ERR  91900-18.2005.5.12.0006  Min.  Rosa  Maria  Weber  Candiota  da  Rosa 
DEJT 27.03.2009 Decisão unânime
ERR 568174-05.1999.5.12.5555 Red. Min. José Luciano de Castilho Pereira DJ 
01.11.2006 Decisão por maioria
ERR 160624-63.1995.5.12.5555 Min. Francisco Fausto Paula de Medeiros DJ 
30.05.1997 Decisão unânime
RR  256000-52.2005.5.09.0562,  1ªT  Min.  Walmir  Oliveira  da  Costa  DEJT 
05.02.2010 Decisão unânime
RR  557436-61.1999.5.01.5555,  1ªT  Min.  Emmanoel  Pereira  DJ  08.08.2003 
Decisão unânime
RR 346157-06.1997.5.02.5555, 1ªT Min. Ronaldo Lopes Leal DJ 25.08.2000 
Decisão unânime
RR  207400-56.2007.5.12.0041,2ªT  Min.  Vantuil  Abdala  DEJT  18.09.2009 
Decisão unânime
RR  160000-85.2003.5.12.0041,  3ªT  Min.  Carlos  Alberto  Reis  de  Paula  DJ 
10.08.2006 Decisão unânime
RR  140000-25.2007.5.12.0041,  4ªT  Min.  Maria  de  Assis  Calsing  DEJT 
09.10.2009 Decisão unânime
RR 32000-36.2007.5.12.0006, 4ªT Min. Antônio José Barros Levenhagen DEJT 
08.05.2009/J-22.04.2009 Decisão unânime
RR 640704-70.2000.5.12.5555, 4ªT Min. Antônio José Barros Levenhagen DJ 
30.05.2003/J-14.05.2003 Decisão unânime
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RR  138800-80.2007.5.12.0041,  5ªT  Min.  João  Batista  Brito  Pereira  DEJT 
26.06.2009/J-27.05.2009 Decisão unânime
RR 99700-97.2005.5.12.0006, 5ªT Min. Emmanoel Pereira DEJT 06.03.2009/J-
18.02.2009 Decisão unânime
RR  74000-87.2000.5.12.0041,  5ªT  Min.  Kátia  Magalhães  Arruda  DEJT 
06.10.2008/J-17.09.2008 Decisão unânime
RR  233500-27.2005.5.12.0006,  5ªT  Min.  Kátia  Magalhães  Arruda  DJ 
02.05.2008/J-16.04.2008 Decisão unânime
RR  475190-36.1998.5.12.5555,  5ªT  Min.  João  Batista  Brito  Pereira  DJ 
19.12.2002/J-20.11.2001 Decisão por maioria
RR  455840-47.2003.5.12.0039,  6ªT  Min.  Maurício  Godinho  Delgado  DEJT 
19.03.2010/J-10.03.2010 Decisão unânime
RR  134200-16.2007.5.12.0041,  6ªT  Min.  Maurício  Godinho  Delgado  DEJT 
13.11.2009/J-04.11.2009 Decisão unânime
RR 18440-27.2007.5.12.0006,  6ªT  Min.  Horácio  Raymundo de  Senna  Pires 
DEJT 15.05.2009 Decisão unânime
RR 657491-77.2000.5.12.5555, 6ªT Min. Rosa Maria Weber Candiota da Rosa 
DJ 25.08.2006 Decisão por maioria
RR 2111600-63.2004.5.09.0652, 7ªT Min. Guilherme Augusto Caputo Bastos 
DEJT 18.12.2009 Decisão unânime
RR  22400-54.2008.5.12.0006,  8ªT  Min.  Márcio  Eurico  Vitral  Amaro  DEJT 
09.04.2010 Decisão unânime
RR  24800-75.2007.5.12.0006,  8ªT  Min.  Márcio  Eurico  Vitral  Amaro  DEJT 
20.03.2009 Decisão unânime
RR  29100-17.2006.5.12.0006,  8ªT  Min.  Maria  Cristina  Irigoyen  Peduzzi  DJ 
22.02.2008 Decisão unânime
SÚMULA  Nº  451.  PARTICIPAÇÃO  NOS  LUCROS  E  RESULTADOS. 
RESCISÃO  CONTRATUAL  ANTERIOR  À  DATA  DA  DISTRIBUIÇÃO  DOS 
LUCROS.  PAGAMENTO  PROPORCIONAL  AOS  MESES  TRABALHADOS. 
PRINCÍPIO DA ISONOMIA. (conversão da Orientação Jurisprudencial  nº 
390  da  SBDI-1)  Fere  o  princípio  da  isonomia  instituir  vantagem  mediante 
acordo coletivo ou norma regulamentar que condiciona a percepção da parcela 
participação nos lucros e resultados ao fato de estar o contrato de trabalho em 
vigor  na  data  prevista  para  a  distribuição  dos  lucros.  Assim,  inclusive  na 
rescisão contratual  antecipada,  é  devido o pagamento da parcela de forma 
proporcional aos meses trabalhados, pois o ex-empregado concorreu para os 
resultados positivos da empresa.
Precedentes
ERR  70500-79.2002.5.01.0063  Min.  Maria  Cristina  Irigoyen  Peduzzi  DEJT 
19.02.2010 Decisão unânime
EEDRR  4190-71.2003.5.04.0017  Min.  João  Batista  Brito  Pereira  DEJT 
04.12.2009 Decisão unânime
ERR  7992000-55.2003.5.11.0900  Min.  Aloysio  Corrêa  da  Veiga  DEJT 
29.10.2009 Decisão unânime
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EEDRR  129400-97.2003.5.01.0070  Min.  João  Batista  Brito  Pereira  DEJT 
09.10.2009 Decisão unânime
ERR 2635400-50.2002.5.06.0900 Min. Maria Cristina Irigoyen Peduzzi  DEJT 
24.04.2009 Decisão unânime
ERR 60900-61.2002.5.17.0007 Min. Aloysio Corrêa da Veiga DEJT 13.02.2009 
Decisão unânime
ERR  1450500-28.2003.5.11.0009  Min.  Carlos  Alberto  Reis  de  Paula  DEJT 
05.12.2008 Decisão unânime
ERR 531654-30.1999.5.09.5555 Min. João Batista Brito Pereira DJ 12.09.2008 
Decisão unânime
ERR 78700-11.2002.5.04.0025 Min. João Batista Brito Pereira DJ 09.05.2008 
Decisão unânime
ERR  6249500-66.2002.5.11.0900  Min.  Carlos  Alberto  Reis  de  Paula  DJ 
18.04.2008 Decisão unânime
ERR  2387700-24.2002.5.11.0900  Min.  Maria  Cristina  Irigoyen  Peduzzi  DJ 
19.10.2007 Decisão unânime
ERR 43300-86.2003.5.03.0005 Min. Aloysio Corrêa da Veiga DJ 16.03.2007 
Decisão unânime
ERR  7514500-75.2003.5.11.0900  Min.  Carlos  Alberto  Reis  de  Paula  DJ 
02.02.2007 Decisão unânime
ERR 707574-59.2000.5.17.5555 Min. Milton de Moura França DJ 30.06.2006 
Decisão unânime
ERR  5282100-54.2002.5.22.0900  Min.  Maria  Cristina  Irigoyen  Peduzzi  DJ 
19.05.2006 Decisão unânime
ERR  5455500-12.2002.5.22.0900  Min.  Maria  Cristina  Irigoyen  Peduzzi  DJ 
19.05.2006 Decisão unânime
RR 77900-07.1999.5.09.0006, 1ªT Min. Lelio Bentes Corrêa DEJT 21.08.2009 
Decisão unânime
AIRR 6325700-66.2002.5.02.0900,  1ªT Min.  Walmir  Oliveira  da Costa DEJT 
17.10.2008 Decisão unânime
RR  122200-16.2004.5.04.0007,  2ªT  Min.  Renato  de  Lacerda  Paiva  DEJT 
30.03.2010 Decisão unânime
RR  97000-33.2006.5.04.0008,  3ªT  Min.  Alberto  Luiz  Bresciani  de  Fontan 
Pereira DEJT 23.04.2010 Decisão unânime
RR  41900-71.2003.5.04.0017,  3ªT  Juiz  Conv.  Douglas  Alencar  Rodrigues 
DEJT 24.04.2009 Decisão unânime
RR  1161700-79.2002.5.22.0900,  4ªT  Min.  Milton  de  Moura  França  DJ 
11.06.2004 Decisão unânime
RR  100-23.2003.5.03.0007,  5ªT  Min.  Emmanoel  Pereira  DEJT  06.11.2009 
Decisão unânime
RR  169940-14.2003.5.01.0063,  6ªT  Min.  Maurício  Godinho  Delgado  DEJT 
23.04.2010 Decisão unânime
RR  16240-25.2002.5.06.0900,  6ªT  Min.  Maurício  Godinho  Delgado  DJ 
15.08.2008 Decisão unânime

30



 PODER JUDICIÁRIO FEDERAL

 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO

RR  135000-84.2005.5.04.0381,  8ªT  Min.  Dora  Maria  da  Costa  DEJT 
14.08.2009 Decisão unânime
RR  95340-34.2002.5.04.0011,  8ªT  Min.  Márcio  Eurico  Vitral  Amaro  DEJT 
17.04.2009 Decisão unânime
SÚMULA  Nº  452.  DIFERENÇAS  SALARIAIS.  PLANO  DE  CARGOS  E 
SALÁRIOS.  DESCUMPRIMENTO.  CRITÉRIOS  DE  PROMOÇÃO  NÃO 
OBSERVADOS.  PRESCRIÇÃO  PARCIAL.  (conversão  da  Orientação 
Jurisprudencial nº 404 da SBDI-1) Tratando-se de pedido de pagamento de 
diferenças salariais  decorrentes da inobservância dos critérios de promoção 
estabelecidos  em  Plano  de  Cargos  e  Salários  criado  pela  empresa,  a 
prescrição aplicável é a parcial, pois a lesão é sucessiva e se renova mês a 
mês.
Precedentes
ERR  161500-51.2003.5.03.0070  Min.  João  Batista  Brito  Pereira  DEJT 
28.05.2010 Decisão unânime
EEDRR 133900-12.2002.5.04.0022 Min. Lelio Bentes Corrêa DEJT 30.04.2010 
Decisão unânime
EEDRR 758845-63.2001.5.03.5555 Min. Maria Cristina Irigoyen Peduzzi DEJT 
09.04.2010 Decisão unânime
ERR 103500-86.2004.5.04.0008  Min.  Rosa Maria  Weber  Candiota  da Rosa 
DEJT 04.12.2009 Decisão unânime
EEDRR 40100-36.2004.5.03.0070 Min. Rosa Maria Weber Candiota da Rosa 
DEJT 27.11.2009 Decisão unânime
ERR 717395-77.2000.5.03.5555 Min. Guilherme Augusto Caputo Bastos DEJT 
13.11.2009 Decisão unânime
ERR 103900-58.2003.5.04.0001  Min.  Maria  Cristina  Irigoyen  Peduzzi  DEJT 
09.10.2009 Decisão unânime
ERR 780858-56.2001.5.03.5555 Min. Horácio Raymundo de Senna Pires DEJT 
09.10.2009 Decisão unânime
ERR 794791-96.2001.5.03.5555 Min. Vantuil Abdala DEJT 18.09.2009 Decisão 
unânime
ERR 83500-02.2004.5.05.0311 Min. Maria de Assis Calsing DEJT 18.09.2009 
Decisão unânime
ERR 788266-98.2001.5.03.5555 Min.  Lelio  Bentes  Corrêa DEJT 21.08.2009 
Decisão unânime
ERR 717863-41.2000.5.03.5555  Min.  Rosa Maria  Weber  Candiota  da Rosa 
DEJT 07.08.2009 Decisão unânime
EEDRR  721846-14.2001.5.03.5555  Min.  João  Batista  Brito  Pereira  DEJT 
07.08.2009 Decisão unânime
ERR 794844-77.2001.5.03.5555  Min.  Rosa Maria  Weber  Candiota  da Rosa 
DEJT 12.06.2009 Decisão unânime
EEDRR 20900-52.2002.5.04.0016 Min. Maria Cristina Irigoyen Peduzzi DEJT 
27.03.2009 Decisão unânime
ERR  73100-27.2004.5.03.0070  Min.  Maria  Cristina  Irigoyen  Peduzzi  DEJT 
13.02.2009 Decisão unânime
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EEDRR 735539-65.2001.5.03.5555 Min. Vantuil Abdala DJ 05.09.2008 Decisão 
unânime
ERR  150900-42.2004.5.05.0017  Min.  Carlos  Alberto  Reis  de  Paula  DJ 
13.06.2008 Decisão unânime
EEDRR  804446-92.2001.5.03.5555  Min.  João  Batista  Brito  Pereira  DJ 
18.04.2008 Decisão unânime
EEDRR  738712-97.2001.5.03.5555  Min.  João  Batista  Brito  Pereira  DJ 
04.04.2008 Decisão unânime
EEDRR  737399-04.2001.5.03.5555  Min.  João  Batista  Brito  Pereira  DJ 
28.03.2008 Decisão unânime
EEDRR  803897-82.2001.5.03.5555  Min.  Aloysio  Corrêa  da  Veiga  DJ 
08.02.2008 Decisão unânime
ERR 61700-22.2002.5.04.0017 Min. Aloysio Corrêa da Veiga DJ 25.08.2006 
Decisão unânime
RR 161641-74.2003.5.03.0101, 2ªT Juiz Conv. Roberto Freitas Pessoa DEJT 
30.04.2010 Decisão unânime
RR  306100-09.2005.5.09.0013,3ªT  Min.  Alberto  Luiz  Bresciani  de  Fontan 
Pereira DEJT 20.11.2009 Decisão unânime
RR 13540-48.2007.5.06.0012, 4ªT Min. Fernando Eizo Ono DEJT 07.04.2009 
Decisão unânime
RR  115600-20.2001.5.03.0101,  5ªT  Min.  Kátia  Magalhães  Arruda  DEJT 
12.12.2008 Decisão unânime
RR  2800-97.2003.5.05.0012,  6ªT  Min.  Maurício  Godinho  Delgado  DEJT 
06.03.2009 Decisão unânime
RR 157800-94.2002.5.05.0022,7ªT Min. Pedro Paulo Manus DEJT 24.04.2009 
Decisão unânime
RR 785195-88.2001.5.03.5555, 8ªT Min. Dora Maria da Costa DJ 05.09.2008 
Decisão unânime
SÚMULA  Nº  453.  ADICIONAL  DE  PERICULOSIDADE.  PAGAMENTO 
ESPONTÂNEO.  CARACTERIZAÇÃO  DE  FATO  INCONTROVERSO. 
DESNECESSÁRIA  A  PERÍCIA  DE  QUE  TRATA  O  ART.  195  DA  CLT. 
(conversão da Orientação Jurisprudencial nº 406 da SBDI-1) O pagamento 
de  adicional  de  periculosidade  efetuado  por  mera  liberalidade  da empresa, 
ainda  que  de  forma  proporcional  ao  tempo  de  exposição  ao  risco  ou  em 
percentual inferior ao máximo legalmente previsto, dispensa a realização da 
prova  técnica  exigida  pelo  art.  195  da  CLT,  pois  torna  incontroversa  a 
existência do trabalho em condições perigosas.
Precedentes
ERR 1723600-13.1999.5.09.0014 Min. Maria Cristina Irigoyen Peduzzi  DEJT 
05.06.2009 Decisão unânime
EARR 808460-54.2001.5.09.5555 Min. Maria Cristina Irigoyen Peduzzi DEJT 
06.02.2009 Decisão unânime
ERR  653047-39.2000.5.07.5555  Min.  Lelio  Bentes  Corrêa  DJ  26.09.2008 
Decisão unânime
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ERR 434888-46.1998.5.09.5555 Min. João Batista Brito Pereira DJ 18.04.2008 
Decisão unânime
ERR 451175-84.1998.5.09.5555 Min.  Maria  de Assis Calsing DJ 14.12.2007 
Decisão unânime
ERR 419382-30.1998.5.09.5555 Min. Aloysio Corrêa da Veiga DJ 11.11.2005 
Decisão unânime
ERR  213838-50.1995.5.09.5555  Juiz  Conv.  José  Antônio  Pancotti  DJ 
29.04.2005 Decisão unânime
ERR 465694-64.1998.5.09.5555 Min. João Batista Brito Pereira DJ 05.12.2003 
Decisão unânime
ERR  412215-93.1997.5.09.5555  Min.  Carlos  Alberto  Reis  de  Paula  DJ 
21.11.2003 Decisão unânime
ERR  384852-34.1997.5.09.5555  Min.  José  Luciano  de  Castilho  Pereira  DJ 
14.11.2003 Decisão unânime
ERR  405927-32.1997.5.09.5555  Min.  Carlos  Alberto  Reis  de  Paula  DJ 
07.11.2003 Decisão unânime
ERR 457297-16.1998.5.09.5555 Min. Milton de Moura França DJ 13.06.2003 
Decisão unânime
ERR 570084-67.1999.5.12.5555 Min. Milton de Moura França DJ 21.03.2003 
Decisão unânime
ERR  463855-04.1998.5.09.5555  Min.  José  Luciano  de  Castilho  Pereira  DJ 
07.03.2003 Decisão unânime
ERR 727972-15.2001.5.09.5555 Min. Milton de Moura França DJ 30.08.2002 
Decisão unânime
RR 173100-74.2003.5.17.0007, 1ªT Min. Lelio Bentes Corrêa DEJT 16.04.2010 
Decisão unânime
RR  787175-86.2001.5.06.5555,  3ªT  Min.  Alberto  Luiz  Bresciani  de  Fontan 
Pereira DEJT 24.10.2008 Decisão unânime
RR 170400-86.2002.5.15.0114,  3ªT Min.  Maria  Cristina Irigoyen Peduzzi  DJ 
12.05.2006 Decisão unânime
RR 251000-46.1996.5.01.0421, 4ªT Min. Maria de Assis Calsing DJ 23.11.2007 
Decisão unânime
RR  250600-41.2002.5.02.0050,  4ªT  Min.  Ives  Gandra  Martins  Filho  DJ 
18.05.2007 Decisão unânime
RR 20700-50.2004.5.01.0342, 8ªT Min. Dora Maria da Costa DEJT 03.11.2009 
Decisão unânime
RR 1811940-36.1999.5.09.0012,  8ªT  Min.  Márcio  Eurico  Vitral  Amaro  DEJT 
11.09.2009 Decisão unânime
SÚMULA Nº 454. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. EXECUÇÃO 
DE  OFÍCIO.  CONTRIBUIÇÃO  SOCIAL  REFERENTE  AO  SEGURO  DE 
ACIDENTE  DE  TRABALHO  (SAT).  ARTS.  114,  VIII,  E  195,  I,  “A”,  DA 
CONSTITUIÇÃO  DA  REPÚBLICA.  (conversão  da  Orientação 
Jurisprudencial  nº  414  da  SBDI-1)  Compete  à  Justiça  do  Trabalho  a 
execução,  de  ofício,  da  contribuição  referente  ao  Seguro  de  Acidente  de 
Trabalho (SAT), que tem natureza de contribuição para a seguridade social 
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(arts.  114,  VIII,  e  195,  I,  “a”,  da CF),  pois  se  destina  ao financiamento  de 
benefícios relativos à incapacidade do empregado decorrente de infortúnio no 
trabalho (arts. 11 e 22 da Lei nº 8.212/1991).
Precedentes
ERR 24300-40.2004.5.09.0089 Min. Milton de Moura França DEJT 25.11.2011 
Decisão unânime
ERR 134300-50.1998.5.15.0025 Min.  Lelio  Bentes  Corrêa DEJT 21.10.2011 
Decisão unânime
ERR  468-57.2010.5.12.0000  Min.  José  Roberto  Freire  Pimenta  DEJT 
14.10.2011 Decisão unânime
ERR  26200-02.2000.5.12.0029  Min.  José  Roberto  Freire  Pimenta  DEJT 
07.10.2011 Decisão unânime
ERR  36285-46.2001.5.12.0018  Min.  João  Batista  Brito  Pereira  DEJT 
02.09.2011 Decisão unânime
EEDRR  62740-84.2003.5.17.0003  Min.  Renato  de  Lacerda  Paiva  DEJT 
29.07.2011 Decisão unânime
EEDRR  77500-71.2005.5.08.0115  Min.  Horácio  Raymundo  de  Senna  Pires 
DEJT 24.06.2011 Decisão unânime
ERR  1504741-94.2003.5.09.0012  Min.  Renato  de  Lacerda  Paiva  DEJT 
24.06.2011 Decisão unânime
ERR 88700-04.2003.5.09.0023 Min. Aloysio Corrêa da Veiga DEJT 03.06.2011 
Decisão unânime
ERR 229700-75.2004.5.09.0663 Min. Horácio Raymundo de Senna Pires DEJT 
13.05.2011 Decisão unânime
ERR  27340-30.2004.5.09.0089  Min.  Carlos  Alberto  Reis  de  Paula  DJ 
06.05.2011 Decisão unânime
EEDRR  40140-27.1998.5.04.0029  Min.  Maria  de  Assis  Calsing  DEJT 
25.03.2011 Decisão unânime
ERR  87000-77.2002.5.15.0017  Min.  João  Batista  Brito  Pereira  DEJT 
17.12.2010 Decisão unânime
ERR  470100-30.2003.5.09.0002  Min.  Aloysio  Corrêa  da  Veiga  DEJT 
10.12.2010 Decisão unânime
ERR 37741-78.2006.5.03.0059 Min. Aloysio Corrêa da Veiga DEJT 04.02.2011 
Decisão unânime
RR  71940-02.2006.5.02.0465,  1ª  T  Min.  Walmir  Oliveira  da  Costa  DEJT 
02.12.2011 Decisão unânime
EDRR  62740-84.2003.5.17.0003,  1ªT  Min.  Lelio  Bentes  Corrêa  DEJT 
04.02.2011 Decisão unânime
RR 187340-33.1995.5.15.0095,  2ªT  Min.  Guilherme Augusto  Caputo  Bastos 
DEJT 05.11.2010 Decisão unânime
RR 107285-71.2003.5.12.0007, 4ªT Min. Fernando Eizo Ono DEJT 12.11.2010 
Decisão unânime
RR 1406341-60.2003.5.09.0007, 4ªT Min. Antônio José de Barros Levenhagen 
DEJT 23.04.2010 Decisão unânime
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RR 124300-89.1996.5.09.0069, 5ªT Min. Emmanoel Pereira DEJT 24.06.2011 
Decisão unânime
RR  36285-46.2001.5.12.0018,  6ªT  Min.  Aloysio  Corrêa  da  Veiga  DEJT 
01.10.2010 Decisão unânime
RR 66740-44.2002.5.09.0017, 6ªT Red. Min. Augusto César Leite de Carvalho 
DEJT 20.08.2010 Decisão por maioria
RR 47800-74.2006.5.22.0002, 6ªT Red. Min. Mauricio Godinho Delgado DEJT 
28.06.2010 Decisão por maioria
RR 479100-23.2000.5.09.0014, 6ªT Red. Min. Mauricio Godinho Delgado DEJT 
11.06.2010 Decisão por maioria
RR  884040-44.2001.5.09.0009,  8ªT  Min.  Márcio  Eurico  Vitral  Amaro  DEJT 
04.02.2010 Decisão unânime
Art. 3º Converter em Súmulas as Orientações Jurisprudenciais de nºs 4, 353, 
373, 387 e 405 da Subseção I  Especializada em Dissídios Individuais,  com 
modificações de redação, nos seguintes termos:
SÚMULA Nº 448. ATIVIDADE INSALUBRE. CARACTERIZAÇÃO. PREVISÃO 
NA NORMA REGULAMENTADORA Nº 15 DA PORTARIA DO MINISTÉRIO 
DO TRABALHO Nº  3.214/78.  INSTALAÇÕES SANITÁRIAS.  (conversão da 
Orientação Jurisprudencial nº 4 da SBDI-1 com nova redação do item II). I 
- Não basta a constatação da insalubridade por meio de laudo pericial para que 
o  empregado  tenha  direito  ao  respectivo  adicional,  sendo  necessária  a 
classificação da atividade insalubre na relação oficial elaborada pelo Ministério 
do Trabalho.
II  –  A higienização de instalações sanitárias  de uso público  ou coletivo de 
grande circulação, e a respectiva coleta de lixo, por não se equiparar à limpeza 
em residências e escritórios, enseja o pagamento de adicional de insalubridade 
em grau máximo, incidindo o disposto no Anexo 14 da NR-15 da Portaria do 
MTE nº 3.214/78 quanto à coleta e industrialização de lixo urbano.
Precedentes
Item I
ERR 15940-97.1990.5.02.5555 Min. Rider Nogueira de Brito DJ 09.10.1998 /J-
21.09.1998 Decisão unânime
ERR 43338-53.1992.5.09.5555 Min. Francisco Fausto Paula de Medeiros DJ 
28.06.1996 /J-16.04.1996 Decisão unânime
ERR 1213-12.1988.5.09.5555  Min.  Francisco Fausto  Paula  de Medeiros  DJ 
27.10.1994 /J-22.06.1994 Decisão por maioria
ERR  15118-16.1990.5.09.5555  Min.  Ney  Proença  Doyle  DJ  29.10.1993  /J-
25.08.1993 Decisão por maioria
Item II
EEDRR 582-32.2010.5.04.0351 Min. Augusto César Leite de Carvalho DEJT 
14.11.2013/J-07.11.2013 Decisão unânime
EEDRR  324700-96.2008.5.04.0018  Min.  Dora  Maria  da  Costa  DEJT 
30.10.2013/J-24.10.2013 Decisão unânime
ERR 109800-80.2007.5.12.0026 Min. Luiz Philippe Vieira de Mello Filho DEJT 
18.10.2013/J-10.10.2013 Decisão unânime
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ERR  113200-88.2007.5.04.0232  Min.  Alexandre  de  Souza  Agra  Belmonte 
DEJT 04.10.2013 /J-13.06.2013 Decisão unânime
EEDRR  113300-43.2007.5.04.0232  Min.  Aloysio  Corrêa  da  Veiga  DEJT 
20.09.2013/J-12.09.2013 Decisão unânime
ERR  102100-02.2007.5.04.0018  Min.  João  Batista  Brito  Pereira  DEJT 
30.08.2013/J-15.08.2013 Decisão unânime
EARR 746-94.2010.5.04.0351 Min. Renato de Lacerda Paiva DEJT 05.04.2013 
/J-07.03.2013 Decisão por maioria
ERR 642068-77.2000.5.12.5555  Min.  Maria  Cristina  Irigoyen  Peduzzi  DEJT 
29.08.2008 /J-02.06.2008 Decisão por maioria
SÚMULA Nº 455. EQUIPARAÇÃO SALARIAL. SOCIEDADE DE ECONOMIA 
MISTA.  ART.  37,  XIII,  DA  CF/1988.  POSSIBILIDADE.  (conversão  da 
Orientação  Jurisprudencial  nº  353  da  SBDI-1  com  nova  redação).  À 
sociedade de economia mista não se aplica a vedação à equiparação prevista 
no art. 37, XIII, da CF/1988, pois, ao admitir empregados sob o regime da CLT, 
equipara-se a empregador privado, conforme disposto no art. 173, § 1º, II, da 
CF/1988.
Precedentes
ERR  568215-69.1999.5.12.5555  Min.  Aloysio  Corrêa  da  Veiga  DJ 
13.04.2007/02.04.2007 Decisão unânime
ERR  588662-78.1999.5.12.5555  Min.  Maria  Cristina  Irigoyen  Peduzzi  DJ 
12.05.2006/J-24.04.2006 Decisão unânime
ERR  620550-31.2000.5.12.5555  Min.  Carlos  Alberto  Reis  de  Paula  DJ 
07.10.2005/J-26.09.2005 Decisão unânime
ERR  588686-09.1999.5.12.5555  Min.  Maria  Cristina  Irigoyen  Peduzzi  DJ 
09.07.2004/J-14.06.2004 Decisão unânime
ERR  536706-23.1999.5.12.5555  Min.  Maria  Cristina  Irigoyen  Peduzzi  DJ 
18.06.2004/J-31.05.2004 Decisão unânime
ERR  571051-15.1999.5.12.5555  Min.  Carlos  Alberto  Reis  de  Paula  DJ 
12.03.2004 /J-01.03.2004 Decisão unânime
ERR 414979-34.1998.5.12.5555 Min. João Oreste Dalazen DJ 19.09.2003/J-
20.10.2003 Decisão unânime
ERR  443306-86.1998.5.12.5555  Min.  Maria  Cristina  Irigoyen  Peduzzi  DJ 
11.10.2002/J-30.09.2002 Decisão unânime
ERR  627976-94.2000.5.12.5555  Min.  Rider  de  Brito  DJ  05.10.2001/J-
24.09.2001 Decisão unânime
SÚMULA Nº 456. REPRESENTAÇÃO. PESSOA JURÍDICA. PROCURAÇÃO. 
INVALIDADE.  IDENTIFICAÇÃO  DO  OUTORGANTE  E  DE  SEU 
REPRESENTANTE. (conversão da Orientação Jurisprudencial  nº 373 da 
SBDI-1 com nova redação). 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.
Precedentes
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IUJ  85600-06.2007.5.15.0000  Red.  Min.  Ives  Gandra  Martins  Filho  Julgado 
16.11.2010 Decisão por maioria
SÚMULA Nº 457.  HONORÁRIOS PERICIAIS.  BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA 
GRATUITA.  RESPONSABILIDADE  DA  UNIÃO  PELO  PAGAMENTO. 
RESOLUÇÃO  Nº  66/2010  DO  CSJT.  OBSERVÂNCIA.  (conversão  da 
Orientação Jurisprudencial nº 387 da SBDI-1 com nova redação). A União 
é  responsável  pelo  pagamento  dos  honorários  de  perito  quando  a  parte 
sucumbente  no  objeto  da  perícia  for  beneficiária  da  assistência  judiciária 
gratuita, observado o procedimento disposto nos arts. 1º, 2º e 5º da Resolução 
n.º 66/2010 do Conselho Superior da Justiça do Trabalho – CSJT.
Precedentes
EEDRR 53500-85.2004.5.24.0021 Min. Lelio Bentes Corrêa DEJT 12.03.2010 
Decisão unânime
EEDRR  101300-63.2004.5.24.0004  Min.  Guilherme  Augusto  Caputo  Bastos 
DEJT 19.02.2010 Decisão unânime
EEDRR  59600-73.2005.5.24.0004  Min.  Maria  de  Assis  Calsing  DEJT 
18.12.2009 Decisão unânime
EEDRR  33540-11.2005.5.24.0086  Min.  Vantuil  Abdala  DEJT  18.12.2009 
Decisão unânime
EEDRR 102200-91.2000.5.24.0002 Min.  Horácio Raymundo de Senna Pires 
DEJT 11.12.2009 Decisão unânime
EEDRR 23240.13.2005.5.24.0046 Min. Vieira de Mello Filho DEJT 13.11.2009 
Decisão unânime
EEDRR 174900-94.2004.5.18.0001 Min.  Horácio Raymundo de Senna Pires 
DEJT 29.10.2009 Decisão unânime
EEDRR 125800-96.2004.5.24.0004 Min. Maria Cristina Irigoyen Peduzzi DEJT 
12.06.2009 Decisão unânime
EEDRR 34500-56.2004.5.24.0003 Min. Vieira de Mello Filho DEJT 29.05.2009 
Decisão unânime
EEDRR  169800-34.2004.5.18.0010  Min.  Aloysio  Corrêa  da  Veiga  DEJT 
24.04.2009 Decisão unânime
EEDRR 25100-86.2002.5.24.0003 Min. Rosa Maria Weber Candiota da Rosa 
DEJT 20.03.2009 Decisão unânime
EEDRR  738869-97.2001.5.02.5555  Min.  João  Batista  Brito  Pereira  DEJT 
10.10.2008 Decisão unânime
EEDRR 114401-76.2004.5.24.0002 Min. Maria de Assis Calsing DJ 05.09.2008 
Decisão unânime
EEDRR 97500-11.2003.5.03.0048 Min. Horácio Raymundo de Senna Pires DJ 
09.05.2008 Decisão unânime
RR  132840-23.1997.5.02.0252,  1ªT  Min.  Walmir  Oliveira  da  Costa  DEJT 
19.02.2010 Decisão unânime
RR  135100-52.2000.5.02.0031,  1ªT  Min.  Walmir  Oliveira  da  Costa  DEJT 
14.08.2009 Decisão unânime
RR  12440-71.2006.5.04.0231,  2ªT  Min.  José  Simpliciano  Fontes  de  F. 
Fernandes DEJT 22.05.2009 Decisão unânime
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RR  159300-62.2004.5.24.0002,  2ªT  Min.  Renato  de  Lacerda  Paiva  DEJT 
13.10.2008 Decisão unânime
RR  72000-68.2005.5.24.0021,  2ªT  Min.  José  Simpliciano  Fontes  de  F. 
Fernandes DJ 19.09.2008 Decisão unânime
RR 30100-03.2005.5.02.0253, 4ªT Min. Fernando Eizo Ono DEJT 18.09.2009 
Decisão unânime
RR  61500-77.2008.5.03.0099,  5ªT  Min.  Kátia  Magalhães  Arruda  DEJT 
23.04.2010 Decisão unânime
RR 90200-40.1999.5.03.0047, 5ªT Min. Emmanoel  Pereira DEJT 06.11.2009 
Decisão unânime
RR  95640-12.2005.5.04.0004,  6ª  T  Min.  Augusto  César  Leite  de  Carvalho 
DEJT 30.04.2010 Decisão unânime
AAIRR  73240-96.2004.5.24.0031,  7ªT  Min.  Pedro  Paulo  Manus  DEJT 
19.02.2010 Decisão unânime
RR 7894400-83.2003.5.02.0900,  8ªT  Min.  Márcio  Eurico  Vitral  Amaro  DEJT 
13.11.2009 Decisão unânime
RR  9500-78.2007.5.03.0053,  8ªT  Min.  Márcio  Eurico  Vitral  Amaro  DEJT 
19.12.2008 Decisão unânime
SÚMULA  Nº  458.  EMBARGOS.  PROCEDIMENTO  SUMARÍSSIMO. 
CONHECIMENTO.  RECURSO INTERPOSTO APÓS  VIGÊNCIA  DA LEI  Nº 
11.496, DE 22.06.2007, QUE CONFERIU NOVA REDAÇÃO AO ART. 894, DA 
CLT.  (conversão  da  Orientação  Jurisprudencial  nº  405  da  SBDI-1  com 
nova redação).  Em causas sujeitas ao procedimento sumaríssimo, em que 
pese a limitação imposta no art. 896, § 6º, da CLT à interposição de recurso de 
revista, admitem-se os embargos interpostos na vigência da Lei nº 11.496, de 
22.06.2007,  que  conferiu  nova  redação  ao  art.  894  da  CLT,  quando 
demonstrada a divergência jurisprudencial entre Turmas do TST, fundada em 
interpretações  diversas  acerca  da  aplicação  de  mesmo  dispositivo 
constitucional ou de matéria sumulada.
Precedentes
EAIRR 63440-55.2008.5.02.0471 Min. Rosa Maria Weber Candiota da Rosa 
DEJT  21.05.2010/J-13.05.2010  Decisão  unânime  ERR  104800-
58.2006.5.03.0035  Min.  Lelio  Bentes  Corrêa  DEJT  13.11.2009/J-05.11.2009 
Decisão unânime
EEDRR 77200-62.1999.5.15.0071 Min. Maria Cristina Irigoyen Peduzzi DEJT 
07.08.2009/J-26.09.2009 Decisão unânime 
ERR  5765200-19.2003.5.09.0009  Min.  Horácio  Raymundo  de  Senna  Pires 
DEJT 06.03.2009/J-26.02.2009 Decisão unânime
EEDRR 48640-85.2006.5.04.0002 Min. Maria Cristina Irigoyen Peduzzi DEJT 
17.10.2008 /J-06.10.2008 Decisão unânime
EAIRR  56840-73.2006.5.15.0035  Min.  Maria  de  Assis  Calsing  DEJT 
03.10.2008/J-22.09.2008 Decisão unânime
ERR 106100-70.2003.5.02.0461 Min. Horácio Raymundo de Senna Pires DJ 
22.08.2008/J-12.08.2008 Decisão por maioria 
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ERR 7901700-71.2006.5.09.0585 Min. Vieira de Mello Filho DJ 08.08.2008 /J-
04.08.2008 Decisão unânime
EEDAIRR 122300-76.2003.5.02.0066 Min. Maria Cristina Irigoyen Peduzzi DJ 
20.06.2008/J-02.06.2008 Decisão por maioria
ERR  99300-48.2004.5.02.0022  Min.  Carlos  Alberto  Reis  de  Paula  DJ 
20.06.2008 /J-16.06.2008 Decisão unânime
ERR  178300-73.2006.5.15.0052  Min.  Carlos  Alberto  Reis  de  Paula  DJ 
13.06.2008 /J-09.06.2008 Decisão unânime
ERR 94501-27.2003.5.02.0044  Min.  Vieira  de  Mello  Filho  DJ  06.06.2008/J-
02.06.2008 Decisão por maioria
Art. 4º Converter em Orientações Jurisprudenciais Transitórias as Orientações 
Jurisprudenciais  de  n.os  294  e  295  da  Subseção  I  Especializada  em 
Dissídios Individuais,  com modificações de redação, nos seguintes termos: 
OJ Transitória Nº 78. EMBARGOS À SDI CONTRA DECISÃO EM RECURSO 
DE  REVISTA  NÃO  CONHECIDO  QUANTO  AOS  PRESSUPOSTOS 
INTRÍNSECOS. RECURSO INTERPOSTO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI Nº 
11.496, DE 22.06.2007, QUE CONFERIU NOVA REDAÇÃO AO ART. 894 DA 
CLT. NECESSÁRIA A INDICAÇÃO EXPRESSA DE OFENSA AO ART. 896 DA 
CLT.  (conversão  da  Orientação  Jurisprudencial  nº  294  da  SBDI-1  com 
nova  redação)  Para  a  admissibilidade  e  conhecimento  de  embargos, 
interpostos antes da vigência da Lei nº 11.496/2007, contra decisão mediante a
qual  não foi  conhecido o recurso de revista  pela  análise  dos pressupostos 
intrínsecos,  necessário  que  a  parte  embargante  aponte  expressamente  a 
violação ao art. 896 da CLT.
Precedentes
ERR  610484-21.1999.5.05.5555  Min.  Luciano  de  Castilho  Pereira  DJ 
13.06.2003/J-02.06.2003 Decisão unânime
ERR  590824-41.1999.5.05.5555  Min.  Carlos  Alberto  Reis  de  Paula  DJ 
14.02.2003/J-10.02.2003  Decisão  unânime  ERR  611160-55.1999.5.09.5555 
Juiz  Conv.  Darcy  Carlos  Mahle  DJ  14.02.2003/J-02.12.2002  Decisão  por 
maioria
ERR  373322-06.1997.5.10.5555  Juiz  Conv.  Vieira  de  Mello  Filho  DJ 
29.11.2002/J-04.11.2002 Decisão unânime
ERR 348018-97.1997.5.03.5555 Min. Milton de Moura França DJ 29.11.2002/J-
11.11.2002 Decisão unânime
ERR  482686-95.1998.5.02.5555  Min.  Maria  Cristina  Irigoyen  Peduzzi  DJ 
08.11.2002/J-21.10.2002 Decisão unânime
ERR 462477-35.1998.5.01.5555 Min. Milton de Moura França DJ 16.08.2002/J-
24.06.2002 Decisão unânime
ERR  405943-83.1997.5.09.5555  Min.  Luciano  de  Castilho  Pereira  DJ 
21.06.2002/J-03.06.2002 Decisão unânime
ERR  480862-74.1998.5.03.5555  Min.  Maria  Cristina  Irigoyen  Peduzzi  DJ 
19.04.2002/J-08.04.2002 Decisão unânime
ERR  319112-34.1996.5.03.5555  Min.  Luciano  de  Castilho  Pereira  DJ 
05.04.2002/J-11.03.2002 Decisão unânime
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ERR 569094-28.1999.5.03.5555 Min. João Oreste Dalazen DJ 01.03.2002/J-
11.12.2001 Decisão unânime
ERR  507264-30.1998.5.09.5555  Min.  Wagner  Pimenta  DJ  10.08.2001/J-
18.06.2001 Decisão unânime
OJ Transitória  Nº  79.  EMBARGOS.  RECURSO INTERPOSTO ANTES DA 
VIGÊNCIA  DA  LEI  Nº  11.496,  DE  22.06.2007,  QUE  CONFERIU  NOVA 
REDAÇÃO AO ART.  894  DA CLT.  REVISTA NÃO CONHECIDA POR MÁ 
APLICAÇÃO  DE  SÚMULA  OU  DE  ORIENTAÇÃO  JURISPRUDENCIAL. 
EXAME DO MÉRITO PELA SDI. (conversão da Orientação Jurisprudencial 
nº 295 da SBDI-1 com nova redação) A SDI, ao conhecer dos embargos, 
interpostos antes da vigência da Lei nº 11.496/2007, por violação do art. 896 - 
por  má aplicação de súmula ou de orientação jurisprudencial  pela Turma -, 
julgará desde logo o mérito, caso conclua que a revista merecia conhecimento 
e que a matéria de fundo se encontra pacificada neste Tribunal.
Precedentes
ERR  393262-49.1997.5.03.5555  Min.  Rider  de  Brito  DJ  25.10.2002/J-
14.10.2002 Decisão unânime 
ERR  580911-24.1999.5.09.5555  Min.  Maria  Cristina  Irigoyen  Peduzzi  DJ 
23.08.2002/J-27.05.2002 Decisão unânime
ERR 406667-55.1997.5.03.5555  Red.  Min.  Rider  de  Brito  DJ  28.06.2002/J-
27.05.2002 Decisão por maioria
ERR  150803-69.1994.5.12.5555  Min.  Nelson  Daiha  DJ  21.08.1998  /J-
15.06.1998  Decisão  unânime  ERR  156361/1995  Min.  Francisco  Fausto  DJ 
07.08.1998 Decisão unânime
ERR  156791/1995  Min.  Francisco  Fausto  DJ  14.08.1998  Decisão  unânime 
ERR 195608/1995 Min. Leonaldo Silva DJ 19.06.1998 Decisão unânime 
Art. 5º Cancelar as Orientações Jurisprudenciais de nºs 4, 294, 295, 353, 372, 
373,  386,  387,  390,  404,  405,  406 e 414 da Subseção I  Especializada em 
Dissídios Individuais:
OJ Nº 4. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LIXO URBANO (cancelada em 
decorrência da sua conversão na Súmula nº 448) OJ Nº 294. EMBARGOS 
À SDI CONTRA DECISÃO EM RECURSO DE REVISTA NÃO CONHECIDO 
QUANTO  AOS  PRESSUPOSTOS  INTRÍNSECOS.  NECESSÁRIA  A 
INDICAÇÃO EXPRESSA DE OFENSA AO ART. 896 DA CLT (cancelada em 
decorrência da sua conversão na Orientação Jurisprudencial Transitória 
nº 78 da SBDI-1).
OJ Nº 295. EMBARGOS. REVISTA NÃO CONHECIDA POR MÁ APLICAÇÃO 
DE  SÚMULA  OU  DE  ORIENTAÇÃO  JURISPRUDENCIAL.  EXAME  DO 
MÉRITO  PELA  SDI  (cancelada  em  decorrência  da  sua  conversão  na 
Orientação Jurisprudencial Transitória nº 79 da SBDI-1) .
OJ Nº 353. EQUIPARAÇÃO SALARIAL. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. 
ART. 37, XIII, DA CF/1988. POSSIBILIDADE (cancelada em decorrência da 
sua conversão na Súmula nº 455).
OJ Nº  372.  MINUTOS QUE ANTECEDEM E  SUCEDEM A  JORNADA DE 
TRABALHO.  LEI  Nº  10.243,  DE  19.06.2001.  NORMA  COLETIVA. 
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FLEXIBILIZAÇÃO.  IMPOSSIBILIDADE (cancelada  em decorrência  da  sua 
conversão na Súmula nº 449).
OJ  Nº  373.  REPRESENTAÇÃO.  PESSOA  JURÍDICA.  PROCURAÇÃO. 
INVALIDADE.  IDENTIFICAÇÃO  DO  OUTORGANTE  E  DE  SEU 
REPRESENTANTE  (cancelada  em  decorrência  da  sua  conversão  na 
Súmula nº 456).
OJ Nº 386. FÉRIAS. GOZO NA ÉPOCA PRÓPRIA. PAGAMENTO FORA DO 
PRAZO.  DOBRA  DEVIDA.  ARTS.  137  E  145  DA  CLT  (cancelada  em 
decorrência da sua conversão na Súmula nº 450).
OJ  Nº  387.  HONORÁRIOS  PERICIAIS.  BENEFICIÁRIO  DA  JUSTIÇA 
GRATUITA.  RESPONSABILIDADE  DA  UNIÃO  PELO  PAGAMENTO. 
RESOLUÇÃO  Nº  35/2007  DO  CSJT.  OBSERVÂNCIA  (cancelada  em 
decorrência da sua conversão na Súmula nº 457).
OJ Nº  390.  PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E  RESULTADOS.  RESCISÃO 
CONTRATUAL  ANTERIOR  À  DATA  DA  DISTRIBUIÇÃO  DOS  LUCROS. 
PAGAMENTO PROPORCIONAL AOS MESES TRABALHADOS. PRINCÍPIO 
DA ISONOMIA (cancelada em decorrência da sua conversão na Súmula nº
451).
OJ Nº 404.  DIFERENÇAS SALARIAIS. PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS. 
DESCUMPRIMENTO.  CRITÉRIOS  DE  PROMOÇÃO  NÃO  OBSERVADOS. 
PRESCRIÇÃO PARCIAL (cancelada em decorrência da sua conversão na 
Súmula nº 452).
OJ  Nº  405.  EMBARGOS.  PROCEDIMENTO  SUMARÍSSIMO. 
CONHECIMENTO.  RECURSO INTERPOSTO APÓS  VIGÊNCIA  DA LEI  Nº 
11.496, DE 22.06.2007, QUE CONFERIU NOVA REDAÇÃO AO ART. 894, II, 
DA CLT (cancelada em decorrência da sua conversão na Súmula nº 458).
OJ  Nº  406.  ADICIONAL  DE  PERICULOSIDADE.  PAGAMENTO 
ESPONTÂNEO.  CARACTERIZAÇÃO  DE  FATO  INCONTROVERSO. 
DESNECESSÁRIA  A  PERÍCIA  DE  QUE  TRATA  O  ART.  195  DA  CLT 
(cancelada em decorrência da sua conversão na Súmula nº 453).
OJ Nº 414. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. EXECUÇÃO DE 
OFÍCIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REFERENTE AO SEGURO DE ACIDENTE 
DE TRABALHO (SAT). ARTS. 114, VIII, E 195, I, “A”, DA CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA (cancelada em decorrência da sua conversão na Súmula nº 
454).

E D I T A I S

EDITAL SAM Nº 15/2014 de 27 de maio de 2014 (DEJT de 28/05/2014). A 
DESEMBARGADORA-CORREGEDORA  DO  TRIBUNAL  REGIONAL  DO 
TRABALHO DA 4ª REGIÃO, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
e tendo em vista o que consta no Art.  3º,  § 1º, do Provimento Conjunto nº 
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1/2014, da Presidência e da Corregedoria Regional, FAZ SABER aos Juízes do 
Trabalho Substitutos do Tribunal  Regional  do Trabalho da 4ª Região o que 
segue:  I  –  Encontra-se  vaga,  para  fins  de  lotação  de  Juiz  do  Trabalho 
Substituto,  a  32ª  Circunscrição  –  2ª  Vara  do  Trabalho  de  Canoas;  II  –  A 
Circunscrição  restou  vaga  em  virtude  da  remoção  da  Juíza  do  Trabalho 
Substituta anteriormente lotada para a 1ª Circunscrição – 1ª Vara do Trabalho 
de Porto Alegre; III – A inscrição para a referida vaga deverá ser efetivada a 
partir  da  publicação  do  presente  edital  no  Diário  Eletrônico  da  Justiça  do 
Trabalho, estabelecendo-se o prazo de 10 (dez) dias para a manifestação dos 
interessados.  Porto  Alegre,  27  de  maio  de  2014.  Ass.  BEATRIZ  RENCK, 
Corregedora Regional.

D I V E R S O S

ATO.GDGSET.ENAMAT.Nº 22/2014 (DEJT de 02/05/2014)  O DIRETOR DA 
ESCOLA  NACIONAL  DE  FORMAÇÃO  E  APERFEIÇOAMENTO  DE 
MAGISTRADOS  DO  TRABALHO  –  ENAMAT,no  uso  de  suas  atribuições 
legais,  considerando  o  disposto  no  artigo  3º,  inciso  III,  do  ATO 
CONJUNTO.TST.CSJT.ENAMAT.N.º 1, de 4/3/2013;
R E S O L V E 
Cancelar o item 1 do ATO GDGSET.ENAMAT.Nº 21, de 25/4/2014.
Publique-se no DEJT e BI. 
Ministro JOÃO ORESTE DALAZEN. 
Diretor da ENAMAT

MEDIDA  PROVISÓRIA  Nº  644,  DE  30  DE  ABRIL  DE  2014  (DOU  de 
02/05/2014)  Altera os valores da tabela do imposto sobre a renda da pessoa 
física; altera a Lei nº 7.713, de 22 de dezembro de 1988, a Lei nº 9.250, de 26 
de dezembro de 1995, e a Lei nº 11.482, de 31 de maio de 2007.
A PRESIDENTA DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 
62 da Constituição, adota a seguinte Medida Provisória, com força de lei:
Art. 1º O imposto sobre a renda incidente sobre os rendimentos de pessoas 
físicas será calculado de acordo com a seguinte tabela progressiva mensal, em 
reais, a partir do ano-calendário de 2015:
Tabela  Progressiva  Mensal  Base  de  Cálculo  (R$)  Alíquota  (%)  Parcela  a 
Deduzir do IR (R$) Até 1.868,22 
De 1.868,23 até 2.799,86 7,5 140,12
De 2.799,87 até 3.733,19 15 3 5 0, 11
De 3.733,20 até 4.664,68 22,5 630,10
Acima de 4.664,68 27,5 863,33
Parágrafo único.  O imposto  sobre a renda anual  devido incidente sobre os 
rendimentos de que trata o  caput  deste artigo será calculado de acordo com 
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tabela  progressiva  anual  correspondente  à  soma  das  tabelas  progressivas 
mensais vigentes nos meses de cada ano-calendário.
Art. 2º A Lei nº 7.713, de 22 de dezembro de 1988, passa a vigorar com as 
seguintes alterações:
"Art. 6º ..................................................................................
................................................................................................
XV - .........................................................................................
...................................................................................................
h)  R$  1.787,77  (mil,  setecentos  e  oitenta  e  sete  reais  e  setenta  e  sete 
centavos),  por  mês,  para  o  ano-calendário  de  2014;  e  i)  R$ 1.868,22  (mil, 
oitocentos e sessenta e oito reais e vinte e dois centavos), por mês, a partir do 
ano-calendário de 2015;
..............................................................................................." (NR)
Art. 3º A Lei nº 9.250, de 26 de dezembro de 1995, passa a vigorar com as 
seguintes alterações:
"Art. 4º ...................................................................................
.....................................................................................................
III - ...........................................................................................
........................................................................................................
h) R$ 179,71 (cento e setenta e nove reais e setenta e um centavos), para o 
ano-calendário  de  2014;  e  i)  R$  187,80  (cento  oitenta  sete  reais  e  oitenta 
centavos), a partir do ano-calendário de 2015;
.....................................................................................................
VI - .........................................................................................
........................................................................................................
h)  R$  1.787,77  (mil,  setecentos  e  oitenta  e  sete  reais  e  setenta  e  sete 
centavos), por mês, a para o ano-calendário de 2014; e i) R$ 1.868,22 (mil, 
oitocentos e sessenta e oito reais e vinte e dois centavos), por mês, a partir do 
ano-calendário de 2015;
.............................................................................................." (NR)
"Art. 8º ...................................................................................
.......................................................................................................
II - ............................................................................................
.........................................................................................................
b) ............................................................................................
........................................................................................................
9.  R$ 3.375,83 (três  mil,  trezentos  e  setenta  e  cinco reais  e oitenta e  três 
centavos)  para  o  ano-calendário  de  2014;  e  10.  R$  3.527,74  (três  mil,  
quinhentos e vinte e sete reais e setenta e quatro centavos) a partir do ano-
calendário de 2015;
c) ............................................................................................
.........................................................................................................
8.  R$ 2.156,52 (dois mil,  cento e cinquenta e seis reais e cinquenta e dois 
centavos) para o ano-calendário de 2014; e 9. R$ 2.253,56 (dois mil, duzentos 
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e cinquenta e três reais e cinquenta e seis centavos) a partir do ano-calendário 
de 2015;
..............................................................................................." (NR)
"Art. 10. ...................................................................................
........................................................................................................
VIII  -  R$ 15.880,89 (quinze mil,  oitocentos e oitenta reais  e oitenta e nove 
centavos) para o ano-calendário de 2014; e 
IX  -  R$  16.595,53  (dezesseis  mil,  quinhentos  e  noventa  e  cinco  reais  e 
cinquenta e três centavos) a partir do ano-calendário de 2015.
..............................................................................................." (NR)
Art.  4º  A  Lei  nº  11.482,  de  31  de maio  de  2007,  passa a  vigorar  com as 
seguintes alterações:
........................................................................................................
VIII - para o ano-calendário de 2014:
..............................................................................................." (NR)
Art. 5º Esta Medida Provisória entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 30 de abril de 2014; 193º da Independência e 126º da República.
DILMA ROUSSEFF
Guido Mantega

ATO REGULAMENTAR 01/14 DA DIREÇÃO DA ESCOLA JUDICIAL (DEJT 
de  09/05/2014).  Dispõe  sobre  a  colaboração  da  Escola  Judicial  no 
procedimento de vitaliciamento conduzido pela Corregedoria Regional.
O  DESEMBARGADOR DIRETOR DA ESCOLA JUDICIAL,  no  uso  de suas 
atribuições legais e regimentais, em atenção ao art. 16 do Ato Conjunto 01/14 
da Corregedoria Regional e da Escola Judicial, RESOLVE:
Art.  1º  A Escola  Judicial  enviará  à Corregedoria  Regional,  semestralmente, 
desde o exercício  da  magistratura,  informações  relativas  à  freqüência  e  ao 
aproveitamento do juiz vitaliciando em atividades de formação inicial.
Parágrafo  único.  As  informações  previstas  no  caput  do  presente  artigo 
instruirão  autos  de procedimento  administrativo  individualizado  formados  na 
Corregedoria Regional.
Art.  2º  A  Escola  Judicial,  de  ofício  ou  a  requerimento  da  Comissão  de 
Vitaliciamento, formará quadro de juízes orientadores.
Parágrafo único. O quadro previsto no caput do presente artigo será composto 
de magistrados ativos que contem tempo de judicatura não inferior a 5 (cinco) 
anos  e  demonstrem  aptidão  para  formação  e  acompanhamento  de  juízes 
vitaliciandos.
I - DA ATUAÇÃO DO JUIZ ORIENTADOR Art. 3º O juiz vitaliciando escolherá 
um juiz orientador dentre os magistrados integrantes do quadro formado pela 
Escola Judicial para esse fim.
§1º A escolha deverá recair, preferencialmente, sobre juiz orientador que atue 
na região de lotação ou zoneamento do juiz vitaliciando.
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§2º Eventual pedido de substituição do juiz orientador por iniciativa própria, por 
iniciativa  do juiz  vitaliciando  ou  por  iniciativa  comum será  encaminhada  ao 
Diretor da Escola Judicial, fundamentadamente.
Art. 4º Compete ao juiz orientador:
I  -  acompanhar e orientar o juiz vitaliciando, encaminhando-lhe sugestões e 
críticas relativas ao desempenho jurisdicional;
II - propor à Escola Judicial atividades formativas para aprimoramento do juiz 
vitaliciando;
III - elaborar e apresentar ao Conselho Consultivo da Escola Judicial 3 (três) 
relatórios sobre o desempenho jurisdicional do juiz vitaliciando.
§1o  Os  relatórios  previstos  no  inciso  III  do  presente  artigo  deverão  ser 
apresentados  ao  Conselho  Consultivo,  respectivamente,  nos  prazos  de  6 
(seis), 10 (dez) e 16 (dezesseis) meses contados do exercício da magistratura.
§2º Os relatórios previstos no inciso III do presente artigo, que serão instruídos 
com roteiro de campo disponibilizado pela Escola Judicial,  versarão sobre a 
atuação do juiz vitaliciando em consideração aos seguintes itens de avaliação:
a) presteza, segurança e urbanidade no exercício da função jurisdicional;
b) postura ética humanizadora, pró-ativa, crítica e independente, voltada para a 
defesa dos princípios do Estado Democrático de Direito;
c) visão integradora e ética do processo, comprometida com a justa solução 
dos  conflitos  no  âmbito  de  sua  competência,  nas  dimensões  jurídica, 
sociológica, econômica e psicológica;
d) exercício profissional com emprego de técnica adequada;
e) estrutura lógico-jurídica dos pronunciamentos decisórios emitidos;
f)  relacionamento  com  partes,  advogados,  membros  do  Ministério  Público, 
magistrados, peritos, servidores, mídia e com a sociedade em geral; e 
g) administração da unidade judiciária.
§3º  O  juiz  vitaliciando  terá  acesso  aos  relatórios  previstos  no  inciso  III  do 
presente artigo antes de sua apresentação ao Conselho Consultivo da Escola 
Judicial, sendo-lhe facultada manifestação no prazo de 5 (cinco) dias.
§4º  Compete  à  Escola  Judicial  zelar  pela  guarda  e  confidencialidade  dos 
relatórios apresentados pelo juiz orientador ao Conselho Consultivo da Escola 
Judicial.
Art.  5º  A  atividade  do  juiz  orientador  não  será  remunerada,  ressalvado  o 
ressarcimento de despesas e a indenização de diárias de viagem por ocasião 
da necessidade de deslocamentos ao exercício das atribuições de orientação, 
conforme o disposto no art. 6º do Regulamento da Escola Judicial.
Art. 6º Aplica-se ao juiz orientador a regra do art. 7º do Regulamento da Escola 
Judicial,  que  prevê,  quando  couber,  procedimento  administrativo  para 
afastamento temporário das atividades normais da jurisdição.
II – DA ATUAÇÃO DO CONSELHO CONSULTIVO DA ESCOLA JUDICIAL Art. 
7º O Conselho Consultivo da Escola Judicial elaborará 2 (dois) relatórios que, 
juntados aos autos de procedimento administrativo formados na Corregedoria 
Regional,  serão  objeto  de  consideração  nos  pareceres  de  vitaliciamento 
emitidos pelo Corregedor Regional e pelo Diretor da Escola Judicial.
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Parágrafo único. O primeiro relatório será enviado à Corregedoria Regional até 
o 12º mês desde o exercício da magistratura e o último, até o cômputo de um 
ano e 6 (seis) meses desde aquele exercício.
Art. 8º Para a elaboração dos relatórios previstos no artigo anterior, o Conselho 
Consultivo  da  Escola  Judicial  acessará  os  autos  de  procedimento 
administrativo individualizado formados na Corregedoria Regional, considerará 
os  relatórios  apresentados  pelo  juiz  orientador  e  apreciará  o  desempenho 
jurisdicional do juiz vitaliciando.
Parágrafo  único.  Na  apreciação  do  desempenho  jurisdicional  do  juiz 
vitaliciando, além dos critérios arrolados de a até g no art. 4º, §2º, do presente 
ato regulamentar, o Conselho Consultivo considerará:
I - o cumprimento dos requisitos previstos para o vitaliciamento, conforme o art.  
2º do Ato Conjunto 01/14 da Corregedoria Regional e da Escola Judicial;
II - a frequência e o aproveitamento do juiz em cursos de que tenha participado 
para o aperfeiçoamento profissional; e
III - as capacidades de:
a) argumentar juridicamente com emprego de linguagem acessível;
b) proferir decisões com amparo nas diversas fontes de direito, como princípios 
gerais, equidade, analogia, regras internacionais e de direito comparado;
c) promover a conciliação;
d) integrar-se no contexto social e cultural da região de exercício da atividade 
jurisdicional; e
e)  absorver  saberes  de  outros  ramos  do  conhecimento  indispensáveis  à 
atividade jurisdicional,  que não tenham sido objeto  de formação acadêmica 
jurídica específica.
Art.  9o  A  elaboração  dos  relatórios  previstos  no  art.  7º  do  presente  ato 
regulamentar resultará de proposta a ser apresentada por um relator sorteado 
dentre os membros do Conselho Consultivo da Escola Judicial.
§1º O sorteio previsto no caput do presente artigo ocorrerá logo após a escolha 
do juiz orientador pelo juiz vitaliciando.
§2º O relator sorteado manterá contato permanente com o juiz orientador e 
com o juiz vitaliciando, de sorte a contribuir para o atendimento das exigências 
previstas neste ato regulamentar.
Art. 10. A proposta de relatório prevista no caput do art. 9º do presente ato 
regulamentar será submetida aos demais conselheiros da Escola Judicial por 
meio eletrônico, os quais deverão manifestar-se sobre sua aprovação em até 
10 dias ou, a critério do Diretor da Escola Judicial, em reunião a ser designada, 
ao cabo do mesmo prazo, para esse fim.
Parágrafo único. Da deliberação prevista no caput do presente artigo, tomada 
por maioria simples de votos, resultará o relatório do Conselho Consultivo da 
Escola Judicial.
Art.  11.  O  relatório  do  Conselho  Consultivo  da  Escola  Judicial  será 
disponibilizado ao juiz vitaliciando, sendo-lhe facultada manifestação no prazo 
de 5 (cinco) dias.
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Parágrafo  único.  Ocorrendo  manifestação  do  juiz  vitaliciando,  o  Conselho 
Consultivo  da  Escola  Judicial  deliberará,  em até  10  dias,  sobre  as  razões 
apresentadas, mantendo ou alterando o relatório.
III DISPOSIÇÃO TRANSITÓRIA
Art.  12.  Para  adequação  dos  procedimentos  de  vitaliciamento  em curso,  a 
Escola Judicial, até 20-3-14, procederá ao sorteio previsto no art. 9O, §1o, do 
presente ato regulamentar.
Art. 13. Os casos omissos serão resolvidos pelo Diretor da Escola Judicial.
Art.  14.  O  presente  ato  regulamentar  entrará  em  vigor  na  data  de  sua 
publicação, ensejando a revogação do ato regulamentar 02/09 da Direção da 
Escola Judicial.
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.
Porto Alegre, 25 de fevereiro de 2014.
JOSÉ FELIPE LEDUR, Desembargador Diretor da Escola Judicial.

ATO REGULAMENTAR 04/14 DA DIREÇÃO DA ESCOLA JUDICIAL (DEJT 
de  09/05/2014)  Revoga  o  Ato  Regulamentar  02/13  da  Direção  da  Escola 
Judicial e dispõe sobre os grupos de estudo da Escola Judicial.
O  DIRETOR  DA  ESCOLA  JUDICIAL  DO  TRIBUNAL  REGIONAL  DO 
TRABALHO DA 4A REGIÃO, Desembargador José Felipe Ledur, no uso de 
suas atribuições legais e regulamentares, CONSIDERANDO os arts. 13, IX; 14, 
VI; e 19, I, do Regulamento da Escola Judicial;
CONSIDERANDO a conveniência de se promover o trabalho dos grupos de 
estudo sem condicionar sua integração nas atividades de formação inicial  e 
permanente à produção de artigo doutrinário;
CONSIDERANDO o interesse da Escola Judicial de promover a pesquisa por 
meio de mecanismos adequados; e
CONSIDERANDO a anuência do Conselho Consultivo da Escola Judicial,
RESOLVE editar o seguinte ato regulamentar:
FINALIDADE E ORGANIZAÇÃO DOS GRUPOS DE ESTUDO DA ESCOLA 
JUDICIAL
Art. 1º - Os grupos de estudo da Escola Judicial destinam-se à consolidação de 
conhecimentos  com  vista  ao  aprimoramento  do  saber  científico  e  ao 
aperfeiçoamento da prestação jurisdicional.
Art. 2º - Os grupos de estudo estão arrolados em quadro anexo ao presente 
Ato Regulamentar.
Art. 3º - Os grupos de estudo terão duração limitada ao término do ano civil 
correspondente a sua criação, admitindo-se renovações sucessivas, por igual 
período,  mediante  requerimento  à  Direção  da  Escola  Judicial,  conforme  o 
interesse de seus integrantes.
Parágrafo  único.  O  encerramento  dos  grupos  de  estudo  dar-se-á  pelo 
transcurso do prazo regular de sua duração ou por ato da Direção da Escola 
Judicial,  a partir  de sugestão do respectivo coordenador ou por  motivo que 
assim o justifique, a critério do Conselho Consultivo da Escola Judicial.
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Art.  4º -  Para fins de auxílio e substituição do coordenador,  cada grupo de 
estudos deverá escolher, entre os seus integrantes, um vicecoordenador.
Parágrafo  único.  Coordenador  e  vice-coordenador  poderão  ser  alterados  a 
qualquer tempo, por meio de requerimento à Direção da Escola Judicial ou em 
função de impedimento, hipóteses em que o grupo de estudos definirá quem os 
substitua.
Art.  5º  -  Cada  grupo  de  estudos  contará  com  até  15  componentes,  entre 
magistrados vitalícios e vitaliciandos.
§1o. Caso o número de interessados supere o previsto no caput do presente 
artigo, a Escola Judicial, mediante prévia divulgação, procederá a uma seleção 
por sorteio.
§2º. Os interessados preteridos na seleção prevista no §1o do presente artigo 
poderão permanecer como suplentes, bem assim aqueles que manifestarem 
interesse posterior, respeitada a ordem de inscrição.
§3º. A abertura de novas vagas dar-se-á por ocasião da eventual renovação do 
prazo  de  duração  dos  grupos  de  estudo  ou  a  pedido  do  respectivo 
coordenador.
FUNCIONAMENTO DOS GRUPOS DE ESTUDO
Art.  6º  -  Cada  grupo  de  estudos  realizará  ao  menos  3  (três)  encontros 
presenciais  por  semestre,  cuja  duração  não  será  inferior  a  uma  hora  nem 
superior a 3 (três) horas ininterruptas, admitindo-se até 2 (dois) encontros em 
um mesmo dia.
Parágrafo  único.  Ao  coordenador,  com  brevidade,  incumbe  apresentar  aos 
demais  integrantes  do  grupo  de  estudos  a  programação  e  as  datas  dos 
encontros  presenciais,  as  quais  deverão  guardar  sintonia  com o calendário 
semestral  de atividades da Escola Judicial,  de modo a evitar,  tanto quanto 
possível, colisões de horário.
Art. 7º - Os encontros presenciais serão registrados em ata a ser elaborada e 
entregue pelo coordenador do grupo de estudos à Escola Judicial, no prazo de 
uma semana a partir de sua realização.
§1º. O coordenador poderá repassar o encargo previsto no caput do presente 
artigo ao vice-coordenador ou a qualquer outro magistrado integrante do grupo 
de estudos.
§2º.  O conteúdo da ata prevista no caput do presente artigo contemplará a 
síntese dos debates, mediante indicação de eventual expositor do tema, bem 
como informações alusivas ao horário de transcurso do encontro e à frequência 
dos integrantes do grupo de estudos.
Art.  8º  -  A  ausência  em encontro presencial  deverá sempre ser  justificada, 
ademais exigindo-se do magistrado frequência a 2 (dois) encontros presenciais 
por  semestre  ou,  caso  o  seu  número  exceda  de  3  (três),  a  75%  desses 
encontros, sob pena de:
I  -  exclusão  em  prol  dos  suplentes,  respeitada  a  ordem  de  inscrição;  e, 
sucessivamente,
II - abertura de vaga, a pedido do respectivo coordenador.
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Parágrafo único. A ausência deverá ser previamente informada ao coordenador 
do grupo, admitindo-se que, em caso de imprevisão, seja justificada no prazo 
de 3 (três) dias a partir da realização do respectivo encontro presencial.
Art. 9º - Poderá ser convidado professor à participação em encontro presencial 
do grupo de estudos, mediante consentimento prévio da Direção da Escola 
Judicial, no intuito de palestrar e fomentar o debate.
Art. 10 - Além dos encontros presenciais, a participação em grupo de estudos 
envolve atividades de preparação àqueles encontros e a troca de informações 
e conhecimento por outros meios, especialmente o eletrônico.
Art. 11 - Até o dia 19 (dezenove) de dezembro, os integrantes dos grupos de 
estudo, a partir dos temas desenvolvidos nos encontros presenciais, poderão 
depositar na Escola Judicial, individualmente ou em duplas, artigo doutrinário 
inédito que conte entre 10 (dez) e 20 (vinte) páginas, observado padrão formal 
definido pela Escola Judicial.
Parágrafo único.  A Escola Judicial  prestará apoio científico e pedagógico à 
elaboração  do  artigo  doutrinário  de  que  trata  o  presente  ato  regulamentar,  
remanescendo plenamente presumida, com o seu depósito, autorização para 
que o publique.
CONSIDERAÇÃO  DA  PARTICIPAÇÃO  NOS  GRUPOS  DE  ESTUDO  ÀS 
FORMAÇÕES INICIAL E CONTINUADA DOS MAGISTRADOS
Art. 12 - A participação em grupo de estudos da Escola Judicial é considerada 
para fins de formação inicial ou continuada, conforme se trate de magistrado 
vitaliciando ou vitalício, respectivamente.
Parágrafo único. A participação do juiz vitaliciando nos grupos de estudo da 
Escola Judicial assegurará, no máximo, a contabilização de 10 (dez) horas-aula 
semestrais de formação inicial.
Art.  13  -  A contabilização horária  da  participação em grupos de estudo da 
Escola Judicial far-se-á de acordo com a duração dos encontros presenciais 
registrados em ata, observados modo e prazo de entrega dessa ata definidos 
no art. 7º do presente Ato Regulamentar.
Parágrafo único. Atividades que não sejam presenciais não serão consideradas 
à contabilização prevista no caput do presente artigo, ressalvandose:
I – a preparação do magistrado à participação de encontro presencial em que 
deva atuar como expositor do tema debatido, circunstância que lhe assegurará 
a contabilização adicional de duas 2 (duas) horas-aula; e II – a elaboração e o 
depósito de artigo doutrinário inédito na Escola Judicial, em consonância com 
as exigências estipuladas no presente ato regulamentar, circunstância que lhe 
assegurará  a  contabilização  de  10  horas-aula  de  atividade  de  formação 
continuada.
DISPOSIÇÃO TRANSITÓRIA
Art.  14  -  Os  vice-coordenadores  dos  grupos  de  estudo  serão  indicados  à 
Direção da Escola Judicial em até uma semana, contada da primeira reunião 
de cada grupo desde a publicação do presente ato regulamentar,  mediante 
correspondente registro em ata.
Art. 15 - Os casos omissos serão resolvidos pelo Diretor da Escola Judicial.
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Art. 16 - O presente ato entrará em vigor na data de sua publicação.
Registre-se, publique-se e cumpra-se.
Porto Alegre, 02 de maio de 2014.
JOSÉ FELIPE LEDUR, Desembargador Diretor da Escola Judicial do TRT4.

ATO CSJT.GP.SG N. 153, DE 15 DE MAIO DE 2014. (DEJT de 15/05/2014). 
Institui  a  Comissão  Permanente  de  Acessibilidade  do  Sistema  Processo 
Judicial Eletrônico da Justiça do Trabalho e determina outras providências.
O PRESIDENTE DO CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO, 
no uso da atribuição prevista no art. 10, inciso XX, do Regimento Interno deste 
Conselho Superior, e 
Considerando a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com 
Deficiência e seu Protocolo Facultativo, assinados em Nova York, em 30 de 
março de 2007, e ratificados pela República Federativa do Brasil conforme o 
procedimento do art. 5º, § 3º, da Constituição Federal;
Considerando  a  importância  da  adoção  de  medidas  coordenadas  que 
proporcionem  a  melhoria  na  operabilidade  e  acessibilidade  do  Sistema 
Processo Judicial  Eletrônico da Justiça do Trabalho – PJe-JT, com vistas a 
facilitar o acesso por pessoas portadoras de deficiência;
RESOLVE:
Art.  1º  É  instituída  a  Comissão  Permanente  de  Acessibilidade  do  Sistema 
Processo Judicial Eletrônico da Justiça do Trabalho, com o objetivo de propor e 
avaliar  temas  que  lhe  são  relacionados,  incluindo  testes  de  acesso  e 
usabilidade  no  tocante  à  implantação  e/ou  revisão  das  ferramentas  e 
funcionalidades do aludido Sistema Eletrônico.
Art. 2º A Comissão será integrada pelos seguintes membros:
I – Desembargadora do Trabalho ANA PAULA PELLEGRINA LOCKMANN, do 
Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região;
II – Desembargador do Trabalho RICARDO TADEU MARQUES DA FONSECA, 
do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região;
III – Juíza do Trabalho GISELA ÁVILA LUTZ, do Tribunal Regional do Trabalho 
da 1ª Região;
IV – servidora CLAÚDIA CHRISTINA FERREIRA JORGE, Técnico Judiciário 
do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região;
V  –  servidor  LEONDENIZ  CANDIDO  DE  FREITAS,  Técnico  Judiciário  do 
Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região;
VI  –  servidor  RAFAEL  PEREIRA  DE  CARVALHO,  Técnico  Judiciário  do 
Tribunal Superior do Trabalho;
VII – EMERSON ODILON SANDIM, Procurador Federal Aposentado, jurista e 
psicanalista.
Parágrafo Único. A Comissão será coordenada pelos magistrados referidos nos 
incisos I e II do art. 2º deste Ato.
Art. 3º Fica revogado o Ato nº 364/CSJT.GP.SG, de 10 de outubro de 2013.
Art. 4º Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se.
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Brasília, 15 de maio de 2014.
Ministro ANTONIO JOSÉ DE BARROS LEVENHAGEN
Presidente do Conselho Superior da Justiça do Trabalho

ATO GCGJT Nº 004/2014 (DEJT de 21/05/2014) Disponibilização da base de 
dados do Sistema e-Gestão para correção de dados após a apresentação do 
Relatório Geral da Justiça do Trabalho.
O CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO,  no uso das suas 
atribuições regimentais;
Considerando a necessidade de a Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho 
e as Corregedorias Regionais obterem informações administrativas e judiciárias 
com o menor número de inconsistências possível, a fim de subsidiar a tomada 
de decisões, bem como as correições ordinárias;
Considerando a atribuição regimental do Presidente do Tribunal Superior do 
Trabalho  de  apresentar  até  30  de  junho  o  Relatório  Geral  da  Justiça  do 
Trabalho com dados estatísticos da atividade judiciária dos órgãos da Justiça 
do Trabalho de primeiro e segundo graus;
Considerando as disposições contidas na Consolidação dos Provimentos da 
Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho referentes ao prazo para correção 
de eventuais erros materiais nas informações disponibilizadas mensalmente no 
Sistema e-Gestão;
RESOLVE
Art. 1º A base de dados do Sistema e-Gestão estará disponível no período de 
1º de julho até o último dia útil do mês de outubro do ano subsequente ao de 
referência  das  informações  para  correção  de  dados  do  ano  imediatamente 
anterior,  visando  possibilitar  a  otimização  da  qualidade  das  informações 
disponibilizadas pelos Tribunais Regionais na referida base.
Art. 2º Este ato entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se.
Dê-se ciência ao Ministro Presidente do Tribunal Superior do Trabalho e aos 
Desembargadores Presidentes dos Tribunais Regionais do Trabalho, mediante 
oficio, do inteiro teor deste ato.
Brasília, 21 de maio de 2014.
Ministro JOÃO BATISTA BRITO PEREIRA
Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho
Secretaria-Geral Judiciária

PROVIMENTO  CGJT  Nº  02/2014  (DEJT  de  22/05/2014)  Dispõe  sobre  a 
vedação  da  prorrogação  do  recesso  forense  pelos  Tribunais  Regionais  do 
Trabalho.  O  MINISTRO  CORREGEDOR-GERAL  DA  JUSTIÇA  DO 
TRABALHO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelos arts. 6°, inc. 
V, do Regimento Interno da Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho e 39 do 
Regimento Interno do Tribunal Superior do Trabalho,
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Considerando  que, segundo preceitua o art. 93, inc. XII, da Constituição da 
República,  “a  atividade  jurisdicional  será  ininterrupta,  sendo  vedado  férias  
coletivas nos juízos e tribunais de segundo grau”;
Considerando  a  existência  de  norma  editada  por  Tribunal  Regional  do 
Trabalho prorrogando o recesso forense até o dia 24 de janeiro;
Considerando que o recesso forense é limitado ao período de 20 de dezembro 
a 6 de janeiro, nos termos do art. 62, inc. I, da Lei. 5.010/1966;
Considerando  que  não  há  férias  coletivas  nem no  primeiro  grau,  nem no 
segundo grau de jurisdição, e que é necessário evitar paralisação ou atraso no 
julgamento  dos  feitos  autuados  e  registrados  nos  Tribunais  Regionais  do 
Trabalho;
Considerando que a fixação do recesso forense não se insere na competência 
atribuída aos tribunais para elaborar seus regimentos internos (art. 96, inc. I, 
alínea a, da Constituição da República),
RESOLVE
Art. 1º.  Ante o princípio da reserva legal, não é dado a Tribunal Regional do 
Trabalho fixar ou prorrogar o recesso forense, uma vez que esse se encontra 
previsto para o período de 20 de dezembro a 6 de janeiro (art. 62, inc. I, da Lei.  
5.010/1966), sem exceção.
Art. 2º. Este Provimento entra em vigor na data da sua publicação.
Publique-se.
Dê-se ciência aos Desembargadores Presidentes dos Tribunais Regionais do 
Trabalho e aos Corregedores Regionais, mediante ofício, do inteiro teor deste 
Provimento.
Brasília, 22 de maio de 2014.
Ministro JOÃO BATISTA BRITO PEREIRA
Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho

PROVIMENTO  CGJT  Nº  01/2014  (DEJT  de  22/05/2014)  Dispõe  sobre  a 
obrigatoriedade  de  distribuição  imediata  dos  processos  no  primeiro  e  no 
segundo  graus  de  jurisdição.  O  MINISTRO  CORREGEDOR-GERAL  DA 
JUSTIÇA DO TRABALHO,  no  uso  das  atribuições  que  lhe  são  conferidas 
pelos arts. 6°, inc. V, do Regimento Interno da Corregedoria-Geral da Justiça 
do Trabalho  e  39  do Regimento  Interno  do Tribunal  Superior  do  Trabalho, 
Considerando  que, segundo preceitua o art. 93, inc. XV, da Constituição da 
República,  “a distribuição de processos será imediata, em todos os graus de  
jurisdição”, sem exceção;
Considerando  que, a despeito da norma constitucional, constatou-se edição 
de ato de Tribunal Regional do Trabalho, ora suspendendo a distribuição de 
processos durante o mês de janeiro, ora limitando-a em outros meses;
Considerando o princípio da “razoável duração do processo” inscrito no art. 5º, 
inc. LXXIII, da Constituição da República;
Considerando que não há férias coletivas tanto no primeiro grau de jurisdição 
quanto no segundo grau, e que é necessário evitar paralisação ou atraso no 
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julgamento  dos  feitos  autuados  e  registrados  nos  Tribunais  Regionais  do 
Trabalho;
Considerando  que a suspensão ou a limitação da distribuição de processos 
não  se  insere  na  competência  atribuída  aos  tribunais  para  elaborar  seus 
regimentos internos (art. 96, inc. I, alínea a, da Constituição da República),
RESOLVE
Art.  1º.  É vedada  a  suspensão e  a  limitação da  distribuição  dos  feitos  no 
âmbito dos Tribunais Regionais do Trabalho, uma vez que, segundo a norma 
constitucional,  “a distribuição de processos será imediata, em todos os graus  
de  jurisdição”,  sem  exceção,  devendo  cada  Tribunal  Regional  desenvolver 
esforços no sentido de proceder à distribuição imediata dos processos, quer no 
primeiro, quer no segundo graus de jurisdição.
Art. 2º. Este Provimento entra em vigor na data da sua publicação.
Publique-se.
Dê-se ciência aos Desembargadores Presidentes dos Tribunais Regionais do 
Trabalho e aos Corregedores Regionais, mediante ofício, do inteiro teor deste 
Provimento.
Brasília, 22 de maio de 2014.
Ministro JOÃO BATISTA BRITO PEREIRA
Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho

RECOMENDAÇÃO CGJT Nº 01 /2014 (DEJT de 22/05/2014) Dispõe sobre a 
tramitação processual para identificar a remessa do processo para elaboração 
de cálculos para prolação de decisão líquida.
O MINISTRO CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO, no uso 
das atribuições que lhe são conferidas pelos arts.  6º,  inc. V,  do Regimento 
Interno  da  Corregedoria-Geral  da  Justiça  do  Trabalho  e  39  do  Regimento 
Interno do Tribunal Superior do Trabalho,
Considerando  a  importância  da  prolação  de  decisão  líquida  na  fase  de 
conhecimento para emprestar agilidade à fase de execução; 
Considerando  a  necessidade  de  dar  efetividade  ao  princípio  da  duração 
razoável  do  processo,  previsto  no  art.  5º,  inc.  LXXVIII,  da  Constituição  da 
República;
Considerando que o Sistema e-Gestão, até o presente momento, não dispõe 
de movimento específico contemplando a hipótese de remessa dos autos ao 
contador que interrompa o prazo para prolação de decisão líquida;
Considerando  que,  no PJe-JT,  o  movimento  “conversão em diligência”,  no 
primeiro  grau,  e  o  movimento  "encerrada  a  conclusão",  no  segundo  grau, 
interrompem a contagem do prazo para prolação de decisão;
Considerando  que,  até que seja  contemplada movimentação específica no 
sistema, emergencialmente, a tramitação/tarefa “conversão em diligência”, no 
primeiro  grau,  e  o  movimento  "encerrada  a  conclusão",  no  segundo  grau, 
viabilizam  que  o  período  de  tempo  em  que  o  processo  fica  em poder  do 
contador não seja imputado ao magistrado,
RESOLVE
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Art. 1º. RECOMENDAR  aos magistrados de primeiro e de segundo graus a 
conversão do julgamento do feito em diligência na hipótese de remessa dos 
autos à contadoria para elaboração de cálculo visando à prolação de decisão 
líquida,  até  que  seja  contemplada  movimentação  específica  no  Sistema  e-
Gestão, interrompendo-se o prazo para prolação da decisão.
Parágrafo  único.  Tratando-se  de  processo  judicial  eletrônico  (PJe-JT),  a 
remessa dos autos para o fim previsto no  caput  deve ser realizada por meio 
das  tarefas  “conversão  em  diligência”  e  "encerramento  da  conclusão",  no 
primeiro e no segundo graus, respectivamente, com a elaboração do respectivo 
despacho, ao qual deve ser atribuído sigilo, encaminhando-se à contadoria a 
minuta da decisão com os parâmetros para o cálculo.
Art. 2º Esta Recomendação entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se.
Dê-se ciência ao Ministro-Presidente do Tribunal  Superior  do Trabalho,  aos 
Desembargadores  Presidentesdos  Tribunais  Regionais  do  Trabalho  e  aos 
Corregedores Regionais, mediante ofício, do inteiro teor desta Recomendação.
Brasília, 22 de maio de 2014.
Ministro JOÃO BATISTA BRITO PEREIRA
Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho

RECOMENDAÇÃO  CGJT  Nº  02/2014  (DEJT  de  22/05/2014)  Faculta  aos 
Tribunais Regionais do Trabalho decidirem sobre a forma de confecção dos 
acórdãos proferidos em recurso ordinário  nos processos submetidos ao rito 
sumaríssimo e recomenda que incentivem seus órgãos judicantes a proferirem 
decisões líquidas. 
O MINISTRO CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO, no uso 
das atribuições que lhe são conferidas pelos arts.  6º,  inc. V,  do Regimento 
Interno  da  Corregedoria-Geral  da  Justiça  do  Trabalho  e  39  do  Regimento 
Interno do Tribunal Superior do Trabalho,
Considerando a disposição constante do art. 895, § 1º, inc. IV, da CLT, quanto 
à forma do acórdão em recurso ordinário nos processos submetidos ao rito 
sumaríssimo;
Considerando  a  necessidade  de  agilizar  a  tramitação  dos  processos 
submetidos ao rito sumaríssimo e a execução, bem como de dar efetividade ao 
princípio da duração razoável do processo,
previsto no art. 5º, inc. LXXVIII, da Constituição da República;
Considerando,  por  fim,  as  inovações  procedimentais  decorrentes  da 
implantação do sistema do processo judicial eletrônico (PJe-JT);
R E S O L V E
Art.  1º.  RECOMENDAR  aos  Tribunais  Regionais  do  Trabalho  deliberarem, 
segundo  os  critérios  de  conveniência  e  oportunidade  e  com  vistas  à 
observância do princípio da celeridade processual, sobre a forma a ser adotada 
para a confecção do acórdão proferido em recurso ordinário nos processos 
submetidos ao rito sumaríssimo, lavrando-se acórdão ou apenas certidão de 
julgamento.
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Art. 2º. RECOMENDAR aos Tribunais Regionais do Trabalho que incentivem 
seus  órgãos  judicantes  a  proferirem  acórdãos  líquidos  quando  reformarem 
sentenças líquidas, a fim de agilizar a execução e não onerar o primeiro grau 
com recálculos.
Art. 3º. Esta Recomendação entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se.
Dê-se ciência aos Desembargadores Presidentesdos Tribunais Regionais do 
Trabalho e aos Corregedores Regionais, mediante ofício, do inteiro teor desta 
Recomendação.
Brasília, 22 de maio de 2014.
Ministro JOÃO BATISTA BRITO PEREIRA
Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho

ATO CONJUNTO TST.CSJT.GP Nº 14 DE 23 DE MAIO DE 2014 (DOU de 
26/05/2014) Estabelece procedimentos e prazos para solicitação e distribuição 
de recursos financeiros no âmbito da Justiça do Trabalho.
O  PRESIDENTE  DO  TRIBUNAL  SUPERIOR  DO  TRABALHO  E  DO 
CONSELHO  SUPERIOR  DA  JUSTIÇA  DO  TRABALHO,  no  uso  de  suas 
atribuições legais e regimentais, Considerando o disposto no parágrafo único 
do  artigo  20  do  Decreto  nº  825,  de  28  de  maio  de  1993,  bem  como  da 
Macrofunção 02.03.03 do SIAFI;
Considerando  a  necessidade  de  otimização  do  sub-repasse  de  recursos 
financeiros no âmbito da Justiça do Trabalho, resolve:
Art.  1º  Os  procedimentos  e  prazos  para  a  solicitação  e  a  distribuição  de 
recursos financeiros no âmbito da Justiça do Trabalho, são os estabelecidos 
nos termos do presente Ato.
CAPÍTULO I
DAS SOLICITAÇÕES DE RECURSOS FINANCEIROS
Seção I
Pessoal e Encargos Sociais
Art.  2º  A  solicitação  de  recursos  para  pagamento  da  folha  mensal  deverá 
observar os prazos do cronograma constante do anexo I.
§ 1º Os pedidos de recursos de que trata este artigo deverão ser realizados 
por meio do preenchimento do formulário constante do anexo II.
§  2º  Quaisquer  variações  dos  pedidos  para  folha  mensal,  considerados  o 
pagamento da remuneração do mês, a gratificação natalina e o adicional de 
férias, deverão ser justificadas no campo "Observação" do formulário constante 
do anexo II, especialmente se ultrapassar a margem técnica não cumulativa de 
1% (um por cento) com relação ao mês anterior.
§  3º  A  não  observância  das  orientações  contidas  neste  artigo  ensejará  a 
devolução do referido pedido para os ajustes necessários.
Art. 3º O pedido de recursos financeiros para pagamento de folha suplementar 
terá por base os prazos estabelecidos no anexo I e deverá ser encaminhado na 
forma dos formulários constantes dos anexos III e IV.
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§ 1º No caso do pagamento de despesas de exercícios anteriores, a solicitação 
de recursos financeiros deverá ser acompanhada da declaração do ordenador 
de  despesa  quanto  à  suficiência  orçamentária  e  de  cópia  do  termo  de 
reconhecimento de dívida.
Seção II
Outras Despesas Correntes e de Capital - ODCC
Subseção I
Custeio - Benefícios
Art.  4º  Os  recursos  para  pagamento  de  despesas  referentes  a  auxílio-
alimentação, assistência pré-escolar, auxílio-transporte e assistência médica e 
odontológica deverão ser solicitados no Sistema Integrado de Administração 
Financeira do Governo Federal - SIAFI, por meio de Programação Financeira - 
PF, a ser registrada nos prazos constantes do anexo I.
Subseção II
Custeio - Cartão de Pagamento do Governo Federal - CPGF
Art.  5º  Caso  o  Tribunal  utilize  o  cartão  para  pagamento  de  despesas  de 
Suprimento  de  Fundos  e  necessite  de  recursos  para  fazer  face  a  tais 
obrigações,  deverá  solicitá-los  no  SIAFI  por  meio  de  PF,  Vinculação  de 
Pagamento - VP 412, a ser registrada nos prazos constantes do anexo I.
Subseção III
Custeio - Auxílio Funeral
Art.  6º  Caso  o  Tribunal  necessite  de  recursos  para  pagamento  de  Auxílio 
Funeral, deverá solicitá-los no SIAFI por meio de PF, VP 422, a ser registrada, 
observando-se os prazos constantes do anexo I.
Subseção IV
Custeio - Atividade
Art.  7º  Os  recursos  de  custeio-ODCC/Atividades,  serão  distribuídos  em 
duodécimos conforme o Cronograma Anual de Desembolso Mensal da Justiça 
do Trabalho.
§ 1º A Proposta de Programação Financeira para fonte/vinculação (100/400), 
relativa às despesas com atividades, será lançada exclusivamente pela Setorial 
Financeira,  a  fim  de  se  evitar  recorrentes  necessidades  de  ajustes  na 
programação.
§ 2º O somatório da programação de ODCC das atividades nas vinculações 
400, 412, 422 e 510 deverá ser igual ao duodécimo a receber no mês, exceto 
projetos.
Subseção IV
Custeio - Projetos
Art. 8º O sub-repasse de recursos para despesas relativas a projetos será feito 
com  base  nas  informações  constantes  do  cronograma  físico-financeiro  do 
Demonstrativo  de  Obras,  encaminhado  pelo  Tribunal  Regional  solicitante  e 
estará  condicionado  à  adoção,  pelas  Cortes  Regionais,  dos  seguintes 
procedimentos:
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I - apropriação no SIAFI de despesa relativa ao projeto em execução por meio 
de documento hábil, informando-se no campo "observação" o projeto e a etapa 
de execução;
II  -  comunicação à Setorial  Financeira do número do documento hábil  para 
recebimento dos recursos;
III  -  solicitação  de  alteração  do  cronograma  físico-financeiro  em  caso  de 
antecipação de etapa da execução da obra.
Seção III
Requisições de Pequeno Valor
Art. 9º Observado o limite de dotação consignado na ação 0625 - Requisições 
de Pequeno Valor, o Tribunal, caso tenha demanda, deverá solicitar até o dia 
13 de cada mês, ou no dia útil imediatamente anterior, na forma dos modelos 
dos anexos V, VI e VII, os recursos necessários para quitação das obrigações 
com as requisições de pequeno valor.
Subseção IV
Restos a Pagar
Art.  10º A solicitação de recursos para pagamento de despesas de pessoal 
inscritas em Restos a Pagar terá por base os prazos estabelecidos no anexo I  
e deverá ser encaminhada na forma do formulário constante do anexo VIII.
§ 1º Antes de solicitar os recursos para pagamento de despesas inscritas em 
Restos  a Pagar,  o Tribunal  deverá verificar  a existência de saldo na conta 
1.1.2.1.6.12.00 - RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP.
§  2º  Se  não  mais  existirem  obrigações  inscritas  em  Restos  a  Pagar  que 
justifiquem a existência  de saldo  na  conta  1.1.2.1.6.12.00  -  RECURSOS A 
RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP, o Tribunal deverá solicitar sua baixa à 
Setorial Financeira.
CAPÍTULO II
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 11 O descumprimento dos prazos e procedimentos contidos no presente 
Ato implicará a devolução da solicitação aos Tribunais. 
Art. 12 Este Ato entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se o Ato 
Conjunto TST.CSJT n.º 13, de 24 de abril de 2013.
Min. ANTONIO JOSÉ DE BARROS LEVENHAGEN

PROVIMENTO  CONJUNTO  Nº  07,  DE  22  DE  MAIO  DE  2014.  (DEJT  de 
26/05/2014)  Autoriza  a  Caixa  Econômica  Federal  a  fazer  uso  de  boleto 
bancário  para  o  recebimento  de  depósitos  judiciais  no  âmbito  do  Tribunal 
Regional 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 o disposto na Instrução Normativa nº 36/2012 do Tribunal 
Superior do Trabalho, que estabelece critérios à necessária uniformização dos 
procedimentos  relativos  à  realização  do  depósito  judicial  para  pagamentos, 
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garantia  de  execução,  encargos  processuais  e  levantamento  de  valores, 
excetuados os depósitos recursais, na Justiça do Trabalho;
CONSIDERANDO  o  que  consta  no  Processo  Administrativo  nº  0009089-
31.2011.5.04.0000  (PA),  que  motivou  a  edição  do  Provimento  Conjunto  nº 
04/2012, da Presidência e Corregedoria Regional deste Tribunal, por meio do 
qual  o  Banco  do  Brasil  S/A  ficou  autorizado  a  realizar  o  acolhimento  dos 
depósitos judiciais por boleto bancário;
CONSIDERANDO a necessidade de conferir segurança aos procedimentos em 
relação aos depósitos judiciais nesta 4ª Região,
RESOLVEM:
Art. 1° Autorizar a Caixa Econômica Federal a fazer uso de boleto bancário 
para o recebimento de depósitos judiciais no âmbito do Tribunal Regional do 
Trabalho da 4ª Região.
§1º O documento de que trata o caput conterá, obrigatoriamente, identificação 
por  código de barras e será gerado a partir  do portal  da Caixa Econômica 
Federal  mantido  na  Rede  Mundial  de  Computadores  –  Internet 
(www.cef.gov.br).
§2º  Para  a  geração  do  boleto,  o  depositante  deverá  estar  munido  das 
informações necessárias à perfeita identificação do depósito.
Art.  2°  De  posse  do  boleto  a  que  se  refere  este  Provimento  Conjunto,  o 
depositante poderá fazer uso das modalidades de pagamento de títulos aceitas 
pelas instituições bancárias.
Art. 3° A Caixa Econômica Federal observará os procedimentos regulares de 
informação de disponibilidade de numerário à autoridade
interessada.
Art.  4º  Os  casos  omissos  serão  submetidos  à  Corregedoria  Regional  do 
Tribunal.
Art. 5º Este Provimento Conjunto entra em vigor na data de sua publicação.
CLEUSA REGINA HALFEN, Presidente do TRT da 4ª Região/RS
BEATRIZ RENCK, Corregedora do TRT da 4ª Região/RS

RECOMENDAÇÃO CSJT Nº 017/2014 (DEJT de 26/05/2014) Recomenda aos 
Tribunais Regionais do Trabalho a observância de critérios administrativos para 
o  cumprimento  da obrigação de fazer  decorrente da decisão proferida  pelo 
STF, nos autos do RMS 25.841/DF, que reconheceu aos juízes classistas de 
primeiro grau aposentados e pensionistas os reflexos da PAE, incidente sobre 
os proventos e pensões, no período de 1992 a 1998 e, após, a irredutibilidade 
dos respectivos valores.
O PRESIDENTE DO CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO, 
no uso da atribuição conferida pelo art. 10, inciso X, do Regimento Interno do 
Órgão,
Considerando a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do 
Recurso em Mandado de Segurança nº 25.841/DF, transitada em julgado em 
24 de abril de 2014, que reformou a decisão do Tribunal Superior do Trabalho 
adotada no Processo MS - 737165-73.2001.5.55.5555;
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Considerando o disposto nos arts. 21 e 22 da Lei nº 12.016, de 7 de agosto de 
2009, e a jurisprudência firmada pelo Supremo Tribunal Federal no que tange 
ao mandado de segurança coletivo impetrado por associações e Considerando 
o disposto no art. 2º-B da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, incluído 
pela  Medida Provisória  nº  2.180-35,  de 24 de agosto de 2001,  que dispõe 
sobre o cumprimento de sentença judicial que tenha por objeto a liberação de 
recurso,  inclusão  em  folha  de  pagamento,  reclassificação,  equiparação, 
concessão de aumento ou extensão de vantagens a servidores, e no art. 100 
da Constituição Federal, que levam à vedação do pagamento pelos órgãos de 
gestão de pessoas de valores retroativos decorrentes de decisão judicial;
R E S O L V E
RECOMENDAR aos Tribunais Regionais do Trabalho que adotem os seguintes 
critérios para o cumprimento do decidido pelo Supremo Tribunal Federal no 
Recurso em Mandado de Segurança nº 25.841/DF.
Art.  1º  A  decisão  judicial  proferida  pelo  Supremo  Tribunal  Federal  alcança 
todos  os  juízes  classistas  de  primeiro  grau  aposentados  e  pensionistas, 
independentemente  da  condição  de  membro  da  Associação  Nacional  dos 
Juízes Classistas da Justiça do Trabalho – ANAJUCLA, autora do writ.
Art. 2º A majoração dos proventos decorrentes da decisão judicial alcança os 
juízes classistas de primeiro grau que se aposentaram ou cumpriram todos os 
requisitos para a aposentadoria, sob a égide da Lei nº 6.903, de 30 de abril de 
1981, até 13 de outubro de 1996, véspera da publicação da Medida Provisória 
nº 1.523, de 11 de outubro de 1996, bem como aos pensionistas nas mesmas 
condições, ou seja, cujos instituidores tenham cumprido os requisitos para a 
aposentadoria ou falecido em atividade até 13 de outubro de 1996.
Art. 3º Os efeitos financeiros decorrentes da majoração dos proventos, no que 
tange à gestão da folha de pagamento dos Tribunais Regionais do Trabalho, 
dar-se-ão a contar de 14 de maio de 2014, data da comunicação da decisão 
judicial  em  epígrafe,  sem  prejuízo  de  serem  prestadas  informações 
complementares,  quando demandadas em juízo,  para fins de instrução das 
eventuais ações de execução, necessárias para os períodos anteriores.
Art.  4º  O  valor  a  ser  apurado  corresponderá  a  2/3  do  recálculo  da  PAE, 
decorrente da inclusão do auxílio-moradia, pago aos juízes titulares de Varas 
do Trabalho, vigente até 2/6/1998, aplicando-se os reajustes gerais concedidos 
aos servidores públicos federais nos percentuais de 3,5% e 1%, conforme as 
Leis n.os 10.331, de 18 de dezembro de 2001, e 10.697, de 2 de julho de 2003,  
respectivamente, exceto para aqueles que já sofreram essa elevação por força 
de outra decisão judicial.
Art. 5º O acréscimo referente à inclusão do auxílio-moradia na PAE, por seu 
caráter  remuneratório,  incidirá  no  cálculo  das  vantagens  e  adicionais, 
legalmente  incorporados,  que tenham como base para  a  sua incidência  os 
vencimentos ou a remuneração, respeitados o disposto no art.  5º da Lei nº 
9.655, de 2 de julho de 1998, a partir de sua vigência.
Art. 6º As pensões sem paridade, reajustadas na forma do art. 15 da Lei nº 
10.887, de 18 de junho de 2004, deverão ter seu valor recalculado com base 
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no  patamar  remuneratório  a  que  o  instituidor  faria  jus  na  data  do  óbito 
considerando a incorporação do valor do auxílio-moradia na PAE e observados 
os posteriores reajustes anuais da pensão.
Art.  7º  Os  pagamentos  deverão  ocorrer  sob  a  denominação  específica  de 
rubrica de folha de pagamento “PAE-DEC.JUD.RMS-25.841-STF”.
Publique-se.
Brasília, 23 de maio de 2014.
Ministro ANTONIO JOSÉ DE BARROS LEVENHAGEN
Presidente do Conselho Superior da Justiça do Trabalho
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