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L E I S 

LEI Nº 13.363, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2016 (DOU de 28/11/2016). Altera 
a Lei no 8.906, de 4 de julho de 1994, e a Lei no 13.105, de 16 de março de 
2015 (Código de Processo Civil), para estipular direitos e garantias para a 
advogada gestante, lactante, adotante ou que der à luz e para o advogado que 
se tornar pai.  
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA  
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:  
Art. 1o Esta Lei altera a Lei no 8.906, de 4 de julho de 1994, e a Lei no 13.105, 
de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), para estipular direitos e 
garantias para a advogada gestante, lactante, adotante ou que der à luz e para 
o advogado que se tornar pai.  
Art. 2o A Lei no 8.906, de 4 de julho de 1994, passa a vigorar acrescida do 
seguinte art. 7o -A:  
"Art. 7o-A. São direitos da advogada: 
 I - gestante:  
a) entrada em tribunais sem ser submetida a detectores de metais e aparelhos 
de raios X;  
b) reserva de vaga em garagens dos fóruns dos tribunais;  
II - lactante, adotante ou que der à luz, acesso a creche, onde houver, ou a 
local adequado ao atendimento das necessidades do bebê;  
III - gestante, lactante, adotante ou que der à luz, preferência na ordem das 
sustentações orais e das audiências a serem realizadas a cada dia, mediante 
comprovação de sua condição;  
IV - adotante ou que der à luz, suspensão de prazos processuais quando for a 
única patrona da causa, desde que haja notificação por escrito ao cliente.  
§ 1o Os direitos previstos à advogada gestante ou lactante aplicam-se 
enquanto perdurar, respectivamente, o estado graví-dico ou o período de 
amamentação.  
§ 2o Os direitos assegurados nos incisos II e III deste artigo à advogada 
adotante ou que der à luz serão concedidos pelo prazo previsto no art. 392 do 
Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943 (Consolidação das Leis do 
Trabalho).  
§ 3o O direito assegurado no inciso IV deste artigo à advogada adotante ou 
que der à luz será concedido pelo prazo previsto no § 6o do art. 313 da Lei no 
13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil)."  
Art. 3o O art. 313 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de 
Processo Civil), passa a vigorar com as seguintes alterações:  
"Art. 313. ................................................................................ 
..........................................................................................................  
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IX - pelo parto ou pela concessão de adoção, quando a advogada responsável 
pelo processo constituir a única patrona da causa; 
X - quando o advogado responsável pelo processo constituir o único patrono da 
causa e tornar-se pai. 
..........................................................................................................  
§ 6o No caso do inciso IX, o período de suspensão será de 30 (trinta) dias, 
contado a partir da data do parto ou da concessão da adoção, mediante 
apresentação de certidão de nascimento ou documento similar que comprove a 
realização do parto, ou de termo judicial que tenha concedido a adoção, desde 
que haja notificação ao cliente.  
§ 7o No caso do inciso X, o período de suspensão será de 8 (oito) dias, 
contado a partir da data do parto ou da concessão da adoção, mediante 
apresentação de certidão de nascimento ou documento similar que comprove a 
realização do parto, ou de termo judicial que tenha concedido a adoção, desde 
que haja notificação ao cliente." (NR)  
Art. 4o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.  
Brasília, 25 de novembro de 2016; 195o da Independência e 128o da 
República.  
 

MICHEL TEMER  
Alexandre de Moraes 

R E S O L U Ç Õ E S 

RESOLUÇÃO Nº 215, de 28 de NOVEMBRO de 2016 (DEJT de 30/11/2016). 
Altera a Instrução Normativa n° 30, que regulamenta, no âmbito da Justiça do 
Trabalho, a Lei n° 11.419, de 19 de dezembro de 2006, que dispõe sobre a 
informatização do processo judicial. 

O EGRÉGIO TRIBUNAL PLENO DO TRIBUNAL SUPERIOR DO 

TRABALHO, em sessão ordinária hoje realizada, sob a Presidência do 
Excelentíssimo Ministro Ives Gandra da Silva Martins Filho, Presidente do 
Tribunal, presentes os Excelentíssimos Ministros Emmanoel Pereira, Vice-
Presidente do Tribunal, João Oreste Dalazen, Antonio José de Barros 
Levenhagen, João Batista Brito Pereira, Maria Cristina Irigoyen Peduzzi, 
Aloysio Corrêa da Veiga, Maria de Assis Calsing, Dora Maria da Costa, 
Guilherme Augusto Caputo Bastos, Márcio Eurico Vitral Amaro, Walmir Oliveira 
da Costa, Maurício Godinho Delgado, Kátia Magalhães Arruda, Augusto César 
Leite de Carvalho, José Roberto Freire Pimenta, Delaíde Alves Miranda 
Arantes, Alexandre de Souza Agra Belmonte, Douglas Alencar, Maria Helena 
Mallmann e a Excelentíssima Subprocuradora-Geral do Trabalho, Dr.ª Maria 
Guiomar Sanches de Mendonça,  
considerando o disposto no Processo Administrativo nº 503.093/2015-2,  

RESOLVE  
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Art. 1º O inciso III do § 1º do art. 9° e o § 2º do art. 12 da Instrução Normativa 
n° 30, aprovada pela Resolução n° 140, de 13 de setembro de 2007, passam a 
vigorar com a seguinte redação:  
“Art. 9º [...]  
§ 1º [...]  
III - a data e o horário do recebimento da petição no Tribunal, conforme o 
horário oficial de Brasília; [...]” “Art. 12. [...] [...]  
§ 2º Incumbe ao usuário observar como referência o horário oficial de Brasília, 
atentando para os fusos horários existentes no país. [...]”  
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.  

Ministro IVES GANDRA DA SILVA MARTINS FILHO  
Presidente do Tribunal Superior do Trabalho 

RESOLUÇÃO Nº 214, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2016 (DEJT de 

30/11/2016). Altera a redação da Súmula no 191. Cancela o item II da 
Orientação Jurisprudencial no 142 da Subseção I da Seção Especializada em 
Dissídios Individuais. Cancela a Orientação Jurisprudencial no 279 da 
Subseção I da Seção Especializada em Dissídios Individuais. 
O EGRÉGIO TRIBUNAL PLENO DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, 
em sessão ordinária hoje realizada, sob a Presidência do Excelentíssimo 
Ministro Ives Gandra da Silva Martins Filho, Presidente do Tribunal, presentes 
os Excelentíssimos Ministros Emmanoel Pereira, Vice-Presidente do Tribunal, 
João Oreste Dalazen, Antonio José de Barros Levenhagen, João Batista Brito 
Pereira, Maria Cristina Irigoyen Peduzzi, Aloysio Corrêa da Veiga, Maria de 
Assis Calsing, Dora Maria da Costa, Guilherme Augusto Caputo Bastos, Márcio 
Eurico Vitral Amaro, Walmir Oliveira da Costa, Maurício Godinho Delgado, 
Kátia Magalhães Arruda, Augusto César Leite de Carvalho, José Roberto Freire 
Pimenta, Delaíde Alves Miranda Arantes, Alexandre de Souza Agra Belmonte, 
Douglas Alencar, Maria Helena Mallmann e a Excelentíssima Subprocuradora-
Geral do Trabalho, Dr.ª Maria Guiomar Sanches de Mendonça, 
RESOLVE  

Art. 1º Alterar a redação da Súmula no 191, nos seguintes termos:  
 

Nº 191. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. INCIDÊNCIA. BASE DE 

CÁLCULO (cancelada a parte final da antiga redação e inseridos o itens II 

e III) I – O adicional de periculosidade incide apenas sobre o salário básico e 
não sobre este acrescido de outros adicionais.  
II – O adicional de periculosidade do empregado eletricitário, contratado sob a 
égide da Lei nº 7.369/1985, deve ser calculado sobre a totalidade das parcelas 
de natureza salarial. Não é válida norma coletiva mediante a qual se determina 
a incidência do referido adicional sobre o salário básico.  
III - A alteração da base de cálculo do adicional de periculosidade do 
eletricitário promovida pela Lei nº 12.740/2012 atinge somente contrato de 
trabalho firmado a partir de sua vigência, de modo que, nesse caso, o cálculo 
será realizado exclusivamente sobre o salário básico, conforme determina o § 
1º do art. 193 da CLT.  
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Precedentes  

 

Item I  
ERR 104/1978, Ac. TP 2645/1979 Min. Nelson Tapajós  
DJ 30.11.1979 Decisão unânime ERR 5079/1977, Ac. TP 1620/1979 Min. 
Nelson Tapajós DJ 21.09.1979 Decisão unânime  
 
ERR 146/1977, Ac. TP 2016/1978 Juiz Conv. Simões Barbosa 
DJ 16.02.1979 Decisão unânime 
 

Item II  

Primeira parte 

 
ERR 783686/2001 Min. José Luciano de Castilho Pereira  
DJ 10.10.2003 Decisão unânime 
 
ERR 718552/2000 Min. Carlos Alberto Reis de Paula  
DJ 26.09.2003 Decisão unânime 
 
ERR 787925/2001 Min. Maria Cristina Irigoyen Peduzzi  
DJ 06.03.2003 Decisão unânime 
 
ERR 464545/1998 Red. Min. Rider de Brito DJ 23.05.2003  
Decisão por maioria 
 
ERR 424640/1998 Juiz Conv. Luiz Philippe Vieira de Mello Filho  
DJ 07.03.2003 Decisão unânime 

 
ERR 418325/1998 Min. José Luciano de Castilho Pereira  
DJ 19.12.2002 Decisão unânime 
 
ERR 588555/1999 Min. José Luciano de Castilho Pereira  
DJ 28.06.2002 Decisão unânime 
 
ERR 518290/1998 Q. Completo - Min. José Luciano de Castilho Pereira  
DJ 21.06.2002 Decisão por maioria 
 
ERR 583397/1999 Min. Maria Cristina Irigoyen Peduzzi DJ 19.04.2002  
Decisão unânime 
 

Segunda parte 

 
EEDARR 2372-84.2013.5.03.0024 Min. João Oreste Dalazen  
DEJT 20.05.2016/J-12.05.2016 Decisão unânime  
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ERR 2276-42.2012.5.03.0109 Min. Cláudio Mascarenhas Brandão  
DEJT 06.11.2015/J-29.10.2015 Decisão unânime 
 
ERR 653-58.2014.5.03.0145 Min. Augusto César Leite de Carvalho  
DEJT 09.10.2015/J-01.10.2015 Decisão unânime 
 
EAgRR 1269-14.2011.5.03.0153 Min. Aloysio Corrêa da Veiga  
DEJT 19.06.2015/J-11.06.2015 Decisão por maioria 
 
ERR 1200-34.2010.5.03.0147 Min. Márcio Eurico Vitral Amaro  
DEJT 13.03.2015/J-05.03.2015 Decisão unânime 
 
EEDEDRR 2064-34.2012.5.03.0040 Min. Guilherme Augusto Caputo Bastos 
DEJT 06.03.2015/J-26.02.2015 Decisão unânime 
 
EARR 1073-12.2011.5.03.0099 Min. Renato de Lacerda Paiva  
DEJT 05.12.2014/J-27.11.2014 Decisão unânime 
 
ERR 1096-47.2010.5.03.0016 Min. Alexandre de Souza Agra Belmonte  
DEJT 07.11.2014/J-30.10.2014 Decisão unânime 
 
EEDRR 1090-11.2011.5.03.0079 Min. Lelio Bentes Corrêa  
DEJT 11.04.2014/J-12.09.2013 Decisão unânime 
 
EEDRR 982-58.2011.5.03.0086 Min. José Roberto Freire Pimenta  
DEJT 21.02.2014/J-13.02.2014 Decisão unânime 
 
EEDRR 978-14.2011.5.03.0153 Min. João Batista Brito Pereira  
DEJT 30.08.2013/J-22.08.2013 Decisão unânime 
 
 

Item III 

 
EARR 724-47.2013.5.03.0096 Min. Guilherme Augusto Caputo Bastos  
DEJT 07.10.2016/J-29.09.2016 Decisão unânime 
 
ERR 10025-52.2014.5.03.0041 Min. Hugo Carlos Scheuermann  
DEJT 27.05.2016/J-19.05.2016 Decisão unânime 
 
EEDARR 2372-84.2013.5.03.0024 Min. João Oreste Dalazen 
DEJT 20.05.2016/J-12.05.2016 Decisão unânime 
 
EEDEDRR 2064-34.2012.5.03.0040 Min. Guilherme Augusto Caputo Bastos 
DEJT 06.03.2015/J-26.02.2015 Decisão unânime 
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EEDRR 2145-83.2012.5.03.0039 Min. Aloysio Corrêa da Veiga DEJT 
21.02.2014/J-13.02.2014 Decisão unânime 
 

Art. 2º Cancelar o item II da Orientação Jurisprudencial no 142 da 
Subseção I da Seção Especializada em Dissídios Individuais, que passa a 
vigorar com a seguinte redação: 
 

N° 142. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITO MODIFICATIVO. VISTA 

PRÉVIA À PARTE CONTRÁRIA (cancelado o item II em decorrência do 

CPC de 2015) É passível de nulidade decisão que acolhe embargos de 
declaração com efeito modificativo sem que seja concedida oportunidade de 
manifestação prévia à parte contrária. 
 

Precedentes 

 
ERR 91599-10.1993.5.02.5555 SDI-Plena – Min. Leonaldo Silva  
Em 10.11.1997 Decisão por maioria 
 
ERR 137990-26.1994.5.15.5555 Min. José Carlos Perret Schulte  
DJ 18.09.1998 Decisão unânime 
 
ERR 91599-10.1993.5.02.5555 Min. Leonaldo Silva DJ 27.02.1998  
Decisão unânime 
 
HC 74735-PR Min. Marco Aurélio  
DJ 16.05.1997 Decisão unânime 
 
EDRE 144981 - RJ 1ª T Min. Celso de Mello  
DJ 08.09.1995 Decisão unânime 
 

Art. 2º Cancelar a Orientação Jurisprudencial no 279 da Subseção I da 
Seção Especializada em Dissídios Individuais.  

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

Ministro IVES GANDRA DA SILVA MARTINS FILHO  
Presidente do Tribunal Superior do Trabalho 

RESOLUÇÃO CSJT N.º 177, DE 21 DE OUTUBRO DE 2016 (DEJT de 

30/11/2016). Acrescenta itens e alíneas ao inciso VI do artigo 7.º da Resolução 
CSJT n.° 155, de 23 de outubro de 2015, que dispõe sobre a Gratificação por 
Exercício Cumulativo de Jurisdição - GECJ no âmbito da Justiça do Trabalho 
de primeiro e segundo graus. 
O CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO, em sessão ordinária 
hoje realizada, sob a presidência do Exmo. Ministro Conselheiro Ives Gandra 
da Silva Martins Filho, presentes os Exmos. Ministros Conselheiros Emmanoel 
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Pereira, Renato de Lacerda Paiva, Guilherme Augusto Caputo Bastos, Walmir 
Oliveira da Costa e Márcio Eurico Vitral Amaro, os Exmos. Desembargadores 
Edson Bueno de Souza, Francisco José Pinheiro Cruz, Maria das Graças 
Cabral Viegas Paranhos, Gracio Ricardo Barboza Petrone e Fabio Túlio 
Correia Ribeiro, a Exma. Subprocuradora-Geral do Trabalho, Dra.Maria 
Guiomar Sanches de Mendonça, e o Exmo. Presidente da Associação Nacional 
dos Magistrados da Justiça do Trabalho – Anamatra, Juiz Germano Silveira de 
Siqueira, 
Considerando a necessidade de definir um parâmetro objetivo para se 
averiguar a reiteração do atraso na prolação de sentenças de que trata o artigo 
7.º, VI, da Resolução CSJT n.º 155, de 23 de outubro de 2015, com escopo de 
uniformizar os diversos critérios adotados pelos Tribunais Regionais do 
Trabalho no que tange ao pagamento da Gratificação por Exercício Cumulativo 
de Jurisdição – GECJ; 
Considerando o decidido nos autos do Processo n.o CSJT–Cons-25801-
68.2015.5.90.0000,  
R E S O L V E: 
Art. 1.º O artigo 7.º, inciso VI, da Resolução CSJT n.º 155, de 23 de outubro de 
2015, passa a vigorar acrescido das seguintes alíneas e itens:  
“Art. 7.º Não será devida a Gratificação por Exercício Cumulativo de Jurisdição 
– GECJ nas seguintes hipóteses: [...]  
VI - atraso reiterado na prolação de sentenças, apurado pela Corregedoria 
Regional.  
a) Considera-se atraso reiterado na prolação de sentenças, a presença nos 
sistemas informatizados de estatística:  
1. do mesmo processo com atraso superior a 60 dias para prolação de 
sentença, contado após exauridos os 30 dias do art. 226, III, do CPC;  
2. de 30 (trinta) processos com atraso superior a 30 dias para prolação de 
sentença, contado após exauridos os 30 dias do art. 226, III, do CPC.  
b) Não serão considerados em atraso reiterado na prolação de sentença:  
1. os atrasos que constarem indevidamente em nome do juiz nos sistemas 
informatizados de estatística por falha ou omissão de lançamento da conclusão 
ou da decisão prolatada dentro do prazo legal, quando justificados perante a 
Corregedoria Regional; 
2. as situações excepcionais e justificadas, em que a Corregedoria Regional 
em decisão irrecorrível, poderá desconsiderar o atraso constante na alínea a, 
item 1, deste inciso”.  
Art. 2.º Os critérios estabelecidos no artigo 1.º devem ser observados a partir 
da data da publicação desta Resolução.  
Art. 3.º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.  
Brasília, 21 de outubro de 2016. 

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

ATO.SEGJUD.GP Nº 546, DE 17 DE NOVEMBRO DE 2016 (DEJT de 

17/11/2016). Disciplina o aproveitamento de candidatos aprovados em 
Concursos Públicos realizados por outros Tribunais Regionais do Trabalho.  
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, no uso das 
atribuições legais e regimentais, ad referendum do Tribunal Pleno,  
Considerando a Resolução Administrativa nº 1849 de 27 de setembro de 2016, 
aprovada pelo Egrégio Pleno do Tribunal Superior do Trabalho, que instituiu o 
Concurso Nacional para ingresso na carreira da Magistratura do Trabalho,  
Considerando a existência de cadastro de reserva de candidatos aprovados 
para os cargos de Juiz do Trabalho Substituto em Tribunais Regionais do 
Trabalho que promoveram concursos antes da realização do primeiro Concurso 
Público Nacional Unificado da Magistratura do Trabalho,  
Considerando que o instituto do aproveitamento de candidatos aprovados em 
concursos públicos para outros órgãos do Poder Judiciário da União há muito 
vem sendo utilizado pelos Tribunais Regionais do Trabalho em relação à 
carreira dos servidores públicos da União,  
Considerando que a referida prática se encontra respaldada pela jurisprudência 
do Tribunal de Contas da União (Acórdão AC- 6764-30/11-2 - TCU), que 
determina a observância integral dos requisitos, chancelando o aproveitamento 
de aprovado que obedeceu: a) rigorosamente, a ordem de classificação dos 
candidatos devidamente aprovados em prova; b) provimento com iguais 
requisitos acadêmicos, denominação, atribuições e salários daquele do 
concurso aproveitado (AC-6764-30/11-2 - TCU),  
Considerando que o Tribunal de Contas da União, nos autos do ACÓRDÃO Nº 
2086/2009 – TCU – Plenário, entendeu que, ao lograr êxito no concurso público 
de provas e títulos, ao qual se submeteu, o Bacharel em Direito ingressa não 
nos quadros deste ou daquele Tribunal Regional do Trabalho, mas, sim, no 
quadro único da magistratura trabalhista,  
Considerando que, além da remoção, os Tribunais Regionais do Trabalho 
autorizam permuta entre os seus magistrados, considerando que as 
nomeações ficaram suspensas por aproximadamente 6 (seis) meses no 
exercício de 2016, até que fosse apurado o saldo orçamentário proveniente de 
2015, que viabilizou a autorização dos provimentos,  
Considerando a necessidade de racionalização dos recursos públicos com o 
aproveitamento dos atos administrativos,  
Considerando ser oportuno e conveniente que a Administração Pública, em 
atenção aos princípios da eficiência, economicidade, razoabilidade e, 
especialmente da supremacia do interesse público, promova o aproveitamento 
de candidatos já aprovados em certames regionais para os cargos de Juiz do 
Trabalho Substituto antes da realização do Concurso Nacional para ingresso 
na carreira,  
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Considerando a identidade de Poder para o qual os cargos se destinam, bem 
como a identidade nos requisitos de habilitação acadêmica e profissional dos 
cargos a serem aproveitados e na nomenclatura, descrição, atribuições, 
competências, direitos e deveres dos cargos envolvidos no aproveitamento,  
Considerando que o número de vagas de juízes substitutos existentes nos 24 
Tribunais Regionais do Trabalho é muito superior ao de candidatos aprovados 
nos certames,  
Considerando que o aproveitamento do cadastro de reserva dos Tribunais 
Regionais do Trabalho evita que se agrave a situação de carência de juízes no 
primeiro grau, o que seria prejudicial ao jurisdicionado, mormente em face do 
aumento exponencial de reclamatórias trabalhistas,  
Considerando a necessidade de convalidar os atos praticados no âmbito do 
Tribunal Superior do Trabalho e dos Tribunais Regionais do Trabalho com 
fundamento nas Resoluções Administrativas nos 1843, de 22 de agosto de 
2016, e 1849, de 27 de setembro de 2016, ambas do Tribunal Superior do 
Trabalho,  
RESOLVE  
Art. 1º Os Tribunais Regionais do Trabalho ficam autorizados a preencher os 
cargos vagos de Juiz do Trabalho Substituto, existentes em seus quadros de 
magistrados, por meio do aproveitamento dos candidatos aprovados em 
Concursos Públicos em vigor, promovidos por outros Tribunais Regionais do 
Trabalho, desde que o aproveitamento seja precedido de processo de remoção 
de magistrados já em exercício, excepcionada a exigência de vitaliciamento na 
Região de origem.  
§ 1º O aproveitamento do cadastro de reserva será observado em relação aos 
Tribunais Regionais do Trabalho que admitam a remoção, nos termos do 
disposto no caput, e obedecerá rigorosamente aos critérios cronológicos de 
homologação do certame, do mais antigo para o mais recente, e de 
classificação final do candidato no rol de origem.  
§ 2º O candidato que vier a ser nomeado para a vaga em aproveitamento 
poderá se recusar a tomar posse, mediante declaração por escrito, 
permanecendo no cadastro de reserva do Tribunal Regional originário na 
mesma posição constante da listagem final de classificação.  
§ 3º Na hipótese de haver mais de um Tribunal Regional do Trabalho 
interessado no cadastro de reserva do Tribunal cedente, o candidato aprovado 
poderá exercer o direito de opção à vaga existente em um dos referidos 
Tribunais, observados os critérios mencionados no § 2º.  
§ 4º A possibilidade do aproveitamento de que trata o caput cessa na data da 
publicação do primeiro Edital do Concurso Nacional Unificado.  
Art. 2º Este Ato convalida os atos praticados no âmbito do Tribunal Superior do 
Trabalho e dos Tribunais Regionais do Trabalho com fundamento nas 
Resoluções Administrativas nos 1843, de 22 de agosto de 2016, e 1849, de 27 
de setembro de 2016, do Tribunal Superior do Trabalho.  
Art. 3º Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.  
Publique-se.  
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Ministro IVES GANDRA DA SILVA MARTINS FILHO  
Presidente do Tribunal Superior do Trabalho 

PROVIMENTOS 

PROVIMENTO CONJUNTO Nº 14, DE 04 DE NOVEMBRO DE 2016 (DEJT de 

09/11/2016). Disciplina a remessa, a digitalização e a distribuição no PJe de 
processos físicos encaminhados ao Tribunal Regional do Trabalho 4ª Região 
para julgamento de recursos, e dá outras providências.  
A PRESIDENTE E O VICE-CORREGEDOR REGIONAL, NO EXERCÍCIO DA 
CORREGEDORIA, DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª 
REGIÃO, no uso de suas atribuições legais e regimentais,  
CONSIDERANDO a Lei nº 11.419, de 19 de dezembro de 2006, que dispõe 
sobre a informatização do processo judicial;  
CONSIDERANDO a Resolução 136 do CSJT, de 25 de abril de 2014, que 
instituiu o Sistema Processo Judicial Eletrônico da Justiça do Trabalho;  
CONSIDERANDO a necessidade de unificar a tramitação dos processos em 
um único sistema para estabelecer celeridade na prestação jurisdicional; 
CONSIDERANDO a política nacional de priorização do primeiro grau de 
jurisdição implementado pela Resolução nº 194/2014 do Conselho Nacional de 
Justiça;  
CONSIDERANDO a necessidade de unificar a tramitação dos processos em 
um único sistema para estabelecer celeridade na prestação jurisdicional;  
CONSIDERANDO a necessidade de orientar os usuários e as áreas técnicas 
competentes quanto à adequação dos procedimentos e dos sistemas 
informatizados de primeiro e segundo graus;  
CONSIDERANDO o que consta no processo administrativo eletrônico n° 
0005521-31.2016.5.04.0000,  
RESOLVEM:  
Art. 1º Os processos físicos de competência recursal do Tribunal Regional do 
Trabalho da 4ª Região, antes de distribuídos aos magistrados, serão recebidos 
e digitalizados pela Coordenadoria de Cadastramento Processual.  
§ 1º Anteriormente à remessa dos autos físicos para julgamento do recurso, a 
unidade judiciária de 1º grau notificará as partes para ciência sobre a 
conversão da tramitação do processo para o meio eletrônico.  
§ 2º Os procedimentos de recebimento, triagem, digitalização, conferência e 
certificação dos autos físicos serão realizados de forma imediata, e eventual 
dificuldade na digitalização que supere dez dias serão submetidos à 
Presidência.  
§ 3º O processo físico, após digitalizado e certificado, será restituído à Vara do 
Trabalho de origem, que deverá proceder à guarda dos volumes em Secretaria, 
caso não tenha havido a digitalização da íntegra do processo ou proceder à 
remessa dos autos ao arquivo, caso todos os documentos do processo físico 
tenham sido digitalizados.  
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Art. 2º Os autos digitalizados serão cadastrados no Sistema PJe do primeiro 
grau para distribuição imediata.  
§ 1º Os servidores da Coordenadoria de Cadastramento Processual terão perfil 
nas unidades judiciárias de primeiro grau para o cadastramento dos processos 
eletrônicos e a remessa ao segundo grau para distribuição automática.  
§ 2º Os recursos serão indicados no processo eletrônico pela Coordenadoria 
de Cadastramento Processual com identificação do número do processo 
seguido do termo “Agravo de Petição” ou “Recurso Ordinário”.  
§ 3º Os documentos do processo digitalizado serão convertidos para imagem 
pesquisável por reconhecimento óptico de caracteres (OCR) para permitir 
pesquisa de palavras no conteúdo dos autos eletrônicos.  
§ 4º Os documentos que forem de difícil ou inviável digitalização serão objeto 
de certidão.  
§ 5º A digitalização dos documentos observará a eliminação automática das 
folhas em branco, conforme a capacidade dos equipamentos de informática.  
§ 6º Após a autuação e distribuição no PJe, os arquivos digitalizados e as 
cópias de segurança serão eliminados.  
Art. 3º Quando solicitados, os autos físicos serão remetidos ao Tribunal pelas 
Secretarias das Unidades Judiciárias de primeiro grau para disponibilização 
imediata ao Relator.  
Art. 4º Convertidos os autos físicos para tramitação no Sistema PJe, as 
manifestações das partes e procuradores devem observar obrigatoriamente 
essa plataforma, não se admitindo petições interpostas de forma física ou pelo 
Sistema VIPE (Peticionamento Eletrônico em Processos Físicos).  
Art. 5º No caso de remessa para julgamento de agravo de instrumento e 
também recurso admitido, a Coordenadoria de Cadastramento Processual 
autuará o processo na classe Agravo de Instrumento (AIRO ou AIAP), que será 
julgado primeiramente pelo Colegiado.  
§ 1º Após julgado o agravo de instrumento, os autos terão sua autuação 
retificada para a classe RO ou AP, pelo gabinete ou secretaria do órgão 
julgador, e serão reincluídos em pauta para julgamento dos recursos admitidos, 
independentemente de publicação da decisão que admitiu seu processamento. 
§ 2º Eventual intimação da parte para apresentar contrarrazões ao apelo 
admitido será objeto de diligência à origem.  
§ 3º No caso de remessa de processo para julgamento simultâneo de Recurso 
Ordinário e Agravo de Petição, os autos serão devolvidos à origem para 
processamento do Agravo de Petição em apartado, na classe ExProvAS.  
Art. 6º Na hipótese de remessa de processo físico para julgamento de recurso 
em execução provisória processada nos próprios autos da ação principal, que 
se encontra pendente de julgamento de recurso no Tribunal Superior do 
Trabalho, a secretaria da Vara do Trabalho procederá:  
I – o cadastramento do processo no sistema inFOR na classe ExProvAS em 
numeração própria, com registro do processo principal de referência;  
II – a impressão e sobreposição da respectiva folha de rosto à da classe dos 
autos principais, para fins de permitir a continuidade da tramitação processual.  
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Art. 7º Até que a Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicações 
disponibilize solução tecnológica que permita a autuação de processos 
remetidos para apreciação de recurso interposto de decisão proferida na fase 
de conhecimento, a digitalização dos autos físicos iniciará pelos processos 
encaminhados para apreciação de Agravos de Petição e Agravos de 
Instrumento em Agravo de Petição.  
Art. 8º Incumbe ao Secretário-Geral Judiciário a coordenação das atividades, 
submetendo relatório à Presidência e à Corregedoria Regional, no âmbito de 
suas competências, para avaliação dos resultados e eventuais propostas e 
sugestões encaminhadas pelos usuários, quando verificada a necessidade de 
padronização e agilização de procedimentos cartorários que tenham por 
escopo o seu aperfeiçoamento.  
Art. 9º Os casos omissos serão resolvidos pela Presidente do Tribunal.  
Art. 10 Este Provimento Conjunto entra em vigor na data de sua publicação.  

BEATRIZ RENCK  
Presidente do TRT da 4ª Região/RS  

MARÇAL HENRI DOS SANTOS FIGUEIREDO  
Vice-Corregedor Regional do TRT da 4ª Região/RS, no exercício da 

Corregedoria 

PROVIMENTO CONJUNTO Nº 15, DE 14 DE NOVEMBRO DE 2016 (DEJT de 

21/11/2016). Dispõe sobre a fixação, a antecipação e o pagamento de 
honorários de perito, de tradutor e de intérprete no âmbito da Justiça do 
Trabalho da 4ª Região, quando a parte sucumbente na pretensão objeto da 
perícia for beneficiária da justiça gratuita. 
A PRESIDENTE E A CORREGEDORA REGIONAL DO TRIBUNAL REGIONAL 
DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, no uso de suas atribuições legais e 
regimentais,  
CONSIDERANDO o princípio constitucional de acesso dos cidadãos ao Poder 
Judiciário e o dever do Estado de prestar assistência judiciária integral e 
gratuita às pessoas carentes, conforme disposto nos incisos XXXV, LV e LXXIV 
do artigo 5º da Constituição Federal;  
CONSIDERANDO o artigo 790-B da Consolidação das Leis do Trabalho, que 
dispõe que “a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais é da 
parte sucumbente na pretensão objeto da perícia, salvo se beneficiária de 
justiça gratuita”;  
CONSIDERANDO a publicação do Provimento Conjunto nº 02/2006 deste 
Tribunal em 28 de dezembro de 2006, data a partir da qual foi instituída rubrica 
própria no orçamento do TRT da 4ª Região para o pagamento de honorários 
periciais nos processos em que a parte sucumbente na pretensão objeto da 
perícia seja beneficiária da justiça gratuita;  
CONSIDERANDO a Resolução CSJT nº 66, de 10 de junho de 2010, que 
regulamenta, no âmbito da Justiça do Trabalho, a responsabilidade pelo 
pagamento e pela antecipação de honorários de perito, tradutor e intérprete, 
quando a parte é beneficiária de justiça gratuita;  
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CONSIDERANDO o artigo 95, § 3º, II, do Novo Código de Processo Civil – Lei 
nº 13.105/2015, que estabelece que o pagamento da perícia de 
responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça, quando realizada por 
particular, poderá ser efetuada com recursos alocados no orçamento da União, 
do Estado ou do Distrito Federal, hipótese em que o valor será fixado conforme 
tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho 
Nacional de Justiça;  
CONSIDERANDO a Resolução CNJ nº 232, de 13 de julho de 2016, que fixa 
os valores dos honorários a serem pagos aos peritos, no âmbito da Justiça de 
primeiro e segundo graus, nos termos do disposto no art. 95, § 3º, II, do Código 
de Processo Civil – Lei nº 13.105/2015;  
CONSIDERANDO os limites orçamentários do Tribunal Regional do Trabalho 
da 4ª Região e a necessidade de fixar valores mínimos e máximos para o 
adimplemento dos honorários de perito, tradutor e intérprete, além de 
estabelecer critérios para o pagamento e para a atualização dessa verba,  
RESOLVEM:  
Art. 1º A fixação, a antecipação e o pagamento de honorários de perito, de 
tradutor e de intérprete no âmbito da Justiça do Trabalho da 4ª Região, quando 
a parte sucumbente na pretensão objeto da perícia for beneficiária da justiça 
gratuita, observarão os procedimentos previstos neste Provimento Conjunto.  
Art. 2º A partir de 1º de dezembro 2016, a fixação de honorários de perito, de 
tradutor e de intérprete, quando a parte sucumbente na pretensão objeto da 
perícia for beneficiária da justiça gratuita, deverá observar os valores 
estabelecidos no Anexo Único deste Provimento Conjunto, respeitados os 
limites mínimo e máximo, quando houver.  
§ 1º Os Juízes do Trabalho velarão pela correta aplicação dos recursos 
vinculados ao custeio da assistência judiciária aos necessitados, observando 
os procedimentos e limites ora estabelecidos.  
§ 2º O magistrado, ao arbitrar os honorários dentro dos limites de que trata o 
caput, considerará a complexidade da matéria, o grau de zelo e de 
especialização do profissional ou do órgão, o lugar e o tempo exigidos para a 
prestação do serviço e as peculiaridades regionais.  
§ 3º Em situações excepcionais, mediante decisão fundamentada que aponte 
as especificidades do caso concreto que justificam a medida, o magistrado 
poderá arbitrar os honorários de perito, de tradutor e de intérprete em montante 
até 02 (duas) vezes superior ao limite máximo fixado na Tabela I e até 03 (três) 
vezes superior aos valores estabelecidos na Tabela III do Anexo Único deste 
Provimento Conjunto.  
Art. 3º O adiantamento de honorários de perito, de tradutor e de intérprete é 
medida excepcional, que deverá ser justificada pelo magistrado, e será adotada 
apenas no caso de impossibilidade da emissão de ordem judicial para a 
produção da prova considerada indispensável à instrução do processo.  
§ 1º O adiantamento dos honorários ficará limitado ao valor estabelecido na 
Tabela II do Anexo Único deste Provimento Conjunto.  
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§ 2º No caso de sucumbência da reclamada na pretensão objeto da perícia, os 
valores adiantados a título de honorários deverão ser restituídos ao erário, 
mediante recolhimento da importância por meio de Guia de Recolhimento da 
União – GRU, em código próprio, sob pena de execução.  
Art. 4º Os valores estabelecidos no Anexo Único deste Provimento Conjunto 
serão reajustados anualmente, no mês de janeiro, com base na variação do 
IPCA-E do período revisando ou outro índice que o substitua, por ato normativo 
da Presidência e da Corregedoria Regional. Parágrafo único. A Secretaria de 
Orçamento e Finanças providenciará a atualização dos valores e informará à 
Presidência do Tribunal até o dia 15 do mês de janeiro de cada exercício, para 
a edição do ato normativo referido no caput.  
Art. 5º O pagamento e a antecipação dos honorários de que trata este 
Provimento Conjunto serão processados por meio do Sistema de Requisição 
de Pagamento de Honorários Periciais (RPHP).  
§ 1º Somente serão processadas as requisições decorrentes de decisões 
judiciais proferidas a partir de 28 de dezembro de 2006.  
§ 2º Os campos de informações existentes no formulário disponibilizado pelo 
sistema de que trata o caput são de preenchimento obrigatório pelas 
Secretarias das Varas do Trabalho, inclusive quanto ao número de inscrição do 
beneficiário do pagamento no cadastro fiscal da Secretaria Municipal da 
Fazenda do domicílio tributário do perito, do tradutor ou do intérprete (número 
de inscrição municipal – IM).  
§ 3º O formulário de que trata o parágrafo anterior indicará, obrigatoriamente: o 
número do processo e o nome das partes; o valor dos honorários, 
especificando se são de adiantamento ou se finais; o número da conta bancária 
para crédito; a natureza e a característica da atividade desempenhada pelo 
auxiliar do Juízo; a declaração expressa de reconhecimento do direito à justiça 
gratuita pelo Juiz; a certidão do trânsito em julgado e da sucumbência na 
perícia, se for o caso; e o endereço, o telefone e a inscrição no INSS do perito, 
tradutor ou intérprete.  
§ 4º Não serão admitidas requisições para pagamento de honorários periciais 
sob a forma de Requisição de Pequeno Valor – RPV.  
§ 5º Após a aprovação e a assinatura eletrônica do respectivo Diretor de 
Secretaria, a requisição será encaminhada automaticamente pelo sistema 
RPHP à Secretaria de Orçamento e Finanças. 
Art. 6º As requisições encaminhadas à Secretaria de Orçamento e Finanças 
até o último dia útil do mês deverão ser pagas até o último dia útil do mês 
subsequente, observada a ordem cronológica de apresentação da requisição e 
a disponibilidade orçamentária e financeira, transferindo-se para o exercício 
financeiro subsequente o pagamento das requisições não atendidas até o dia 
31 de dezembro do exercício corrente.  
§ 1º O sistema gerará um número sequencial e exigirá o nome do profissional, 
o CPF/CNPJ, o número do processo, o valor da requisição e a data de 
arbitramento dos honorários.  
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§ 2º A requisição para o adiantamento de honorários observará a mesma 
ordem cronológica das demais requisições.  
Art. 7º O pagamento de que trata o artigo anterior ficará limitado:  
I – para as requisições decorrentes de decisões judiciais proferidas no período 
de 28 de dezembro de 2006 até 03 de maio de 2007: a) aos valores originais 
mínimos de R$ 100,00 (cem reais), para perícias nas áreas de medicina, 
engenharia e contabilidade, e de R$ 80,00 (oitenta reais), para as demais; b) 
ao valor original máximo de R$ 200,00 (duzentos reais), para qualquer tipo de 
perícia.  
II – para as requisições decorrentes de decisões judiciais proferidas no período 
de 04 de maio de 2007 até 30 de novembro de 2016, ao valor original máximo 
de R$ 1.000,00 (um mil reais), salvo se o magistrado justificar os motivos para 
o arbitramento em valor superior, na forma do § 3º do artigo 2º, hipótese em 
que o pagamento ficará limitado ao dobro do valor máximo fixado na Tabela I e 
ao triplo dos valores previstos na Tabela III do Anexo Único deste Provimento 
Conjunto;  
III – para as requisições decorrentes de decisões judiciais proferidas a partir de 
1º de dezembro de 2016, aos valores originais máximos estabelecidos no 
Anexo Único e vigentes na data da prolação da decisão, salvo se o magistrado 
justificar os motivos para o arbitramento em valor superior, na forma do § 3º do 
artigo 2º, hipótese em que o pagamento ficará limitado ao dobro do valor 
máximo fixado na Tabela I e ao triplo dos valores previstos na Tabela III do 
Anexo Único deste Provimento Conjunto. Parágrafo único. O valor original 
arbitrado pelo magistrado a título de honorários, observados os limites fixados 
neste artigo, será atualizado pelo IPCA-E ou outro índice que o substitua, a 
partir da data do arbitramento até o seu efetivo pagamento.  
Art. 8º A Secretaria de Orçamento e Finanças manterá cadastro dos 
beneficiários dos pagamentos e efetuará os descontos previdenciários e fiscais 
cabíveis, observadas as isenções legais pertinentes, mediante a apresentação 
de documentação comprobatória pelo interessado, e, após a autorização do 
Presidente do Tribunal, depositará o valor líquido atualizado na conta bancária 
indicada pelo beneficiário regularmente cadastrado.  
§ 1º A Secretaria de Orçamento e Finanças informará os pagamentos 
efetuados a perito, a tradutor e a interprete às respectivas unidades judiciárias 
por meio de mensagem eletrônica.  
§ 2º A Secretaria de Orçamento e Finanças manterá na internet relatório 
mensal dos pagamentos efetuados.  
§ 3º Incumbe às Varas do Trabalho certificar nos autos dos processos os 
pagamentos efetuados a título de honorários de perito, de tradutor e de 
intérprete.  
Art. 9º Na hipótese de falecimento do perito, do tradutor ou do intérprete, as 
Varas do Trabalho comunicarão o fato à Secretaria de Orçamento e Finanças, 
encaminhando a documentação comprobatória do(s) herdeiro(s) habilitado(s) 
pela legislação civil ao recebimento dos honorários arbitrados e não percebidos 
em vida pelo profissional.  
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§ 1º Recebida a documentação do(s) herdeiro(s) habilitado(s), a Secretaria de 
Orçamento e Finanças inserirá tal informação no Sistema de Requisição de 
Pagamento de Honorários Periciais (RPHP), a fim de que todas as unidades 
judiciárias tenham conhecimento do(s) beneficiário(s) da verba honorária 
arbitrada em favor do de cujus.  
§ 2º A partir da habilitação do(s) herdeiro(s), as Varas do Trabalho deverão 
formalizar as requisições de pagamento de honorários periciais em nome 
deste(s).  
§ 3º Recebida a notícia do falecimento do perito, do tradutor ou do intérprete, 
sem que haja herdeiro legalmente habilitado, a Secretaria de Orçamento e 
Finanças depositará o valor líquido atualizado da requisição em conta judicial, 
vinculada ao processo no qual foram arbitrados os honorários, colocada à 
disposição do respectivo Juízo competente.  
Art. 10. Fica revogado o Provimento Conjunto nº 08, de 27 de setembro de 
2013, bem como as demais disposições em sentido contrário. Art. 11. Este 
Provimento Conjunto entra em vigor em 1º de dezembro de 2016.  

BEATRIZ RENCK  
Presidente do TRT da 4ª Região/RS  

MARIA DA GRAÇA RIBEIRO CENTENO  
Corregedora do TRT da 4ª Região/RS 

Anexo Único 

http://www.trt4.jus.br/portal/portal/trt4/consultas/atosNormativos/provimentos/provimentosPresidenciaConjuntos

