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PARTEGERAL 

LIVROI 
DOTRIBUNAL 


TÍTULOI 
DISPOSIÇÕESPRELIMINARES 

Art.1ºSãoórgãosdaJustiçadoTrabalhoda21ªRegião: 
I–OTribunalRegionaldoTrabalho; 
II–OsJuízesdoTrabalho. 
Art. 2º O Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região tem sede em Natal e
jurisdição no Estado do Rio Grande do Norte e é composto por 10 (dez)
Desembargadores do Trabalho,nomeadospeloPresidentedaRepública,naforma
estabelecidanaConstituiçãoFederal. 
Parágrafo único. As atribuições e competências dos Desembargadores do
Trabalho são aquelas dispostas na Constituição Federal, na legislação
infraconstitucionalenesteRegimento. 

Art. 3º As Varas do Trabalho têm sede e jurisdição fixadas em lei ou Resolução
AdministrativaeestãoadministrativamentesubordinadasaoTribunal. 
§1ºAcriaçãodeMunicípios,pordesmembramento,ampliaajurisdiçãodaVarado
Trabalho respectiva, com a inclusão do novo Município, podendo o Pleno do
Tribunaldeliberardiversamente,deformajustificada. 
§2ºOTribunal,depoisdeinstaladaaVaradoTrabalho,poderáalterarasuasede
e/ou a sua jurisdição, a partir de iniciativa da Presidência e quando constatada a
necessidade de otimização da prestação jurisdicional, observado o princípio da
eficiência,podendoaindadeliberarpelacriaçãodepostosavançados. 

TÍTULOII
DAORGANIZAÇÃODOTRIBUNAL
Art.4ºOTribunal,compostoporMagistradosvitalíciosemnúmeroestabelecidopor
lei, tem organização, competência e funções definidas pela Constituição Federal,
pelalegislaçãoinfraconstitucionaleporesteRegimento. 
Art.5ºSãoórgãosdoTribunal: 
I-TribunalPleno; 
II-Turmas; 
III-Presidência; 
IV-Vice-Presidência; 
V-CorregedoriaRegional; 
VI-OuvidoriaRegional; 
VII-EscolaJudicial. 
Art.6ºAtodososórgãosjurisdicionaisdoTribunalespecificadosnoartigo5ºcabeo
tratamento de “Egrégio” e, aos respectivos membros,ode“Excelência”.Parágrafo
único. Os Magistrados e o representante doMinistérioPúblicodoTrabalhousarão

vestes talares nas sessões, na forma e modelo aprovados, e os advogados, para
finsdesustentaçãooral,deverãotrajarbeca. 
Art. 7º O Tribunal funcionará na plenitude de sua composição ou de forma
fracionária,nassessõesdasTurmas,observadooquorummínimo. 
§1ºAsTurmasdoTribunalserãocompostaspor04(quatro)Desembargadores,sob
a presidência de um dos seus membros, eleito para tal finalidade por seus
integrantes. 
§2ºNãocompõemasTurmasoPresidenteeoVice-PresidentedoTribunal.
§ 3º Para a composição das Turmas será levada em conta a listadeantiguidade,
conformeestabelecidonoartigo8ºdesteRegimento. 
§ 4º O Desembargador nomeado paraocuparvacânciacomporáaTurmaondese
verificaravaga,ressalvadaapreferênciadeopçãomanifestadaporDesembargador
maisantigo. 
§ 5º O Pleno e asTurmaspoderãofuncionarcomJuizTitulardeVaradoTrabalho
convocado, devendo a presidência da sessão ser exercida por Desembargador
vitalício. 
§ 6º Em caso de ausência ou impossibilidade do Desembargador Presidente, a
presidência da sessão do Tribunal Pleno será exercida pelo Desembargador
Vice-Presidente. 
§ 7º Ausente ou impossibilitado oDesembargadorVice-Presidente,nahipótesedo
parágrafoanterior,apresidênciadasessãoseráexercidapeloDesembargadormais
antigopresenteaoato. 
§ 8º Na ausência de Desembargador integrante de alguma das Turmas, o
Vice-Presidente do Tribunal nela atuará, exclusivamente com o objetivo de
composiçãodoquorummínimo. 
§ 9º Na impossibilidade de o Vice-Presidente atuar na hipótese do parágrafo
anterior, em razão de ausência, impedimento ou suspeição, será convocado
Desembargador de outro órgão fracionário ou Juiz Titular de uma das Varas da
Capitalparaacomposiçãodoquorummínimo. 

§10NaausênciadoPresidentedaTurma,assumiráaPresidênciaoseuintegrante
maisantigonaformadoartigo8ºdesteRegimento. 
Art. 8º A antiguidade dos Desembargadores e dos Juízes Titulares de Varas do
Trabalho,paraefeitoslegaiseregimentais,observaráavitaliciedade,comaplicação
sucessivadosseguintescritérios: 
I–posse; 
II–exercício,naclasse,noTribunalRegionaldoTrabalhoda21aRegião; 
III–tempodeserviçopúblicofederal; 
IV–tempodeserviçopúblico; 
V–idade. 
Parágrafoúnico.AapuraçãodaantiguidadedosJuízesSubstitutosseráfeitacom
a observância dadatadeinvestidurae,emcasodeempate,conformeaordemde
classificaçãonoconcurso. 
Art.9º.OsDesembargadores,oPresidente,oVice-PresidenteeoOuvidorRegional
tomarãoposseperanteoTribunalPlenoeprestarãoocompromissodebemcumprir
os deveres do cargo, de conformidade com a Constituição Federal e as leis da
República,lavrando-seorespectivotermoemlivroespecial,queseráassinadopelo
empossado,peloPresidentedoTribunalepeloSecretáriodoPleno. 
§1ºOatodepossedeDesembargadoreoefetivoexercíciodeverãoocorrerdentro
de 30 (trinta) dias, contados da data da publicação do ato de nomeação ou de
promoção,podendoesseprazoserprorrogadopormais30(trinta)dias,apedidodo
interessadooupormotivorelevante,acritériodoTribunalPleno. 
§ 2º Quando a nomeação ou a promoção ocorrer durante o recesso forense, o
DesembargadorpoderátomarposseperanteoPresidentedoTribunal. 
§3ºOMagistrado,paraasuainvestidura,deveráapresentardeclaraçãodebense
demais documentos exigidos por lei e pelas normas do Tribunal Superior do
Trabalho–TSTedosConselhosSuperiores. 

Art. 10. Quando dois ou mais Magistrados do Tribunal forem parentes
consanguíneos ou afins, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, oprimeiro
quevotarexcluiráaparticipaçãodooutrooudosoutrosnojulgamento. 
Art. 11. Cada gabinete de Desembargador terá a sua composição equitativa,
observadososcritériosquantitativosestabelecidospelosConselhosSuperiores. 
§1ºÉdeindicaçãodoDesembargadoropreenchimentodoscargosqueintegrama
lotaçãodeseugabinete. 
§ 2ºPoderáoDesembargadorrequisitar,porintermédiodaPresidência,servidores
deoutrosórgãosdoPoderPúblico,observadoolimitelegal. 
§ 3º Cabe ao gabinete do Desembargador exercer o controle de frequência dos
servidoresaelevinculadosefixarohoráriodetrabalho,observadasasdisposições
legaiseregulamentaresatinentes. 
§4ºAcritériodoDesembargador,osservidorespoderãotrabalhardeformaremota,
observadas as normas específicas relativas ao teletrabalhofixadaspeloTribunale
ConselhosSuperiores. 
Art.12.OMagistradoaposentado,deformavoluntária,porimplementodeidadeou
porinvalidez,conservaráotítuloeotratamentoinerentesaocargo. 
(RA nº 022/2021) Art. 13.OPresidente,oVice-PresidenteeoOuvidorRegionalserão

eleitos por doisanos,emescrutíniosecreto,pelosmembrosdoTribunalPleno,em
sessão convocada especialmente para este fim, a ser realizada até 60 (sessenta)
dias antes do término dos mandatos em curso, devendo haver a manifestaçãode
interesse em concorrer no prazo de 48 (quarenta e oito) horas antes da data
aprazadaparaoato,emexpedientedirigidoàPresidência. 
§ 1º Éconsideradocargodedireção,noTribunal,oexercidopeloPresidentee,de
substituição,oexercidopeloVice-Presidente. 
§2ºPoderãoconcorreraoscargosdePresidente,deVice-PresidenteedeOuvidor
Regional todos os Desembargadores que compõem o Tribunal, vedada a eleição
paramandatoconsecutivo. 

§ 3º Caso não haja manifestação de interesse no prazo fixado, o Tribunal Pleno
procederáàeleição,dentreseusmembros,daquelesquedeverãoocuparoscargos
previstosnocaput,sendoobrigatóriaaaceitaçãodoencargo,salvoquandohouver
recusamanifestadaeaceitaantesdeiniciadaavotação. 
§ 4º Considerar-se-á eleito o Desembargador que obtiver a maioria simples dos
votoscomputados. 
§5ºOcorrendoempate,seráfeitonovoescrutínio. 
§ 6º Persistindo o empate, será considerado eleito o Desembargador mais antigo
entreosmaisvotados. 
§ 7º A partir da eleição dos novos dirigentes terá início imediato o processo de
transição,comduraçãoatéapossedoseleitos. 
§ 8º Durante o processo de transição, fica facultado ao Presidente eleito indicar,
formalmente, uma equipe de transição, com coordenador e membros de todas as
áreas do Tribunal, que terá acesso integral aos dados e informações referentes à
gestãoemcurso. 
§ 9º Os dirigentes no exercício do mandato designarão interlocutores junto ao
Coordenador da equipe de transição, indicado pelo Presidente eleito, devendo as
indicações recair, preferencialmente, nos titulares das unidades responsáveis pelo
processamentoeexecuçãodagestãoadministrativa. 
§ 10 Os membros da alta direção do Tribunal disponibilizarão espaço e
equipamentos necessários aos trabalhos da equipe de transição, cumprindo às
unidadesdoTribunalofornecimento,emtempohábilecomanecessáriaprecisão,
dasinformaçõessolicitadas. 

TÍTULOIII 
DADIREÇÃODOTRIBUNAL 

Art. 14. Osdirigentesemexercíciodeverãoentregaraosdirigenteseleitos,ematé
20 (vinte) dias contados da eleição, relatório circunstanciado com os seguintes
elementosbásicos: 
I–planejamentoestratégico; 
II–estatísticaprocessual; 
III–relatóriodetrabalhodascomissõeseprojetos,sehouver; 
IV–propostaorçamentáriaeorçamentocomespecificaçãodasaçõeseprogramas,
destacando possíveis pedidos de créditos suplementares em andamento, com as
devidasjustificativas; 
V – estrutura organizacional com o detalhamento do Quadro de Pessoal, cargos
providos, vagos, inativos, pensionistas, cargos em comissão e funções
comissionadas,indicandoaexistênciaounãodeservidorescedidosparaoTribunal,
bemcomoemregimedecontrataçãotemporária; 
VI–relaçãodoscontratosemvigorerespectivosprazosdevigência; 
VII–sindicânciaseprocessosadministrativosdisciplinaresinternos,casoexistam; 
VIII–tomadasdecontasespeciaisemandamento,sehouver; 
IX – situação atual das contas doTribunalperanteoTribunaldeContasdaUnião,
indicandoasaçõesemandamentoparacumprimentodediligênciasexpedidaspela
respectivaCortedeContas,casoexistentes; 
X–oúltimoRelatóriodeGestãoFiscalapresentadopelaPresidênciaaoTribunalde
ContasdaUnião,nostermosdaLeiComplementarno101/2000. 
Parágrafo único. O Presidente eleito poderá solicitar dados e informações
complementaresconsideradosnecessários. 
Art.15.Ocorrendovacânciadoscargoslistadosnoartigo13desteRegimento,será
realizada eleição suplementar para preenchimento da vaga correspondente, que
deve ocorrerematé7(sete)diasacontardavacância,ounaprimeirasessãoque
se realizar, oportunidade em que ocorrerá a posse respectiva, cabendo ao eleito
cumprirotemporestantedomandatodoantecessor. 

§ 1º Na hipótese de vacância do cargo de Presidente, o Desembargador
Vice-PresidenteocuparáaPresidênciaatéaeleição. 
§2ºcorrendovacânciaapósoprimeiroanodemandato,ocargodePresidenteserá
exercidopeloVice-PresidenteeosdemaiscargospeloDesembargadormaisantigo,
excluídosoDiretordaEscolaJudicialeoOuvidorRegional. 

TÍTULOIV 
DOTRIBUNALPLENO 
Art.16.OTribunalPlenoparaefeitodosjulgamentosdeseusfeitos,funcionarácom
seus Desembargadores em exercício e Juízes Titulares de Varas em convocação
Regimentaltemporária. 
Art. 17. O quorum mínimo de funcionamento do Tribunal Plenoédemetademais
umdesuacomposição,incluídooPresidente. 
Parágrafoúnico.NavacânciadocargodeDesembargador,oJuizconvocadopara
esse fimintegraráoquorum,respeitadaaproporcionalidademínimadedoisterços
demembrosefetivos. 
Art. 18. As decisões do Tribunal Pleno serão tomadas pelo voto da maioria dos
Magistrados presenteseaptosavotar,ressalvadasasexceçõesprevistasemleie
nesteRegimento.
Parágrafoúnico.N
 assessõesdejulgamento,oPresidente:
a)votaráemprimeirolugarnasmatériasadministrativaseconstitucionais; 
b
 )proferirávotodequalidadeemmatériaadministrativa; 
c) somente votará, tratando-se de matéria judiciária, em caso de empate, exceto
quandocompuseroquorummínimo,nãocabendo,nestecaso,ovotodequalidade. 
Art.19.CompeteaoTribunalPleno: 
I–Processarejulgar,originariamente: 

a)osdissídioscoletivosnoâmbitodesuajurisdição,suasrevisõeseospedidosde
extensãodassentençasnormativas: 
b) os mandados de segurança e os habeas corpus interpostos contra atos e
decisões,inclusiveasadministrativas,dopróprioTribunal,doseuPresidente,dos 
seusDesembargadoresedosdemaisJuízessobasuajurisdição; 
c) as ações rescisórias dos seus próprios acórdãos, das Turmas e dassentenças
dosJuízesdoTrabalho; 
d) os conflitos de competência existentes entre as Turmas do Tribunal, entre os
relatoresdeturmas,entreosrelatoresdaprópriaseçãoeentreasvarasdo 
trabalho; 
e)asexceçõesdesuspeiçãoedeimpedimentoarguidascontraseusintegrantes; 
f)asexceçõesdeincompetênciaquelheforemopostas; 
g) as habilitações incidentes e as arguiçõesdefalsidadeemprocessospendentes
desuadecisão; 
h)arestauraçãodeautos,quandosetratardeprocessodesuacompetência; 
i)aimpugnaçãoaovalordacausanosprocessosdesuacompetência; 
j)astutelasprovisóriasrelativasaosfeitosdesuacompetência; 
II–Processarejulgar,emnívelrecursal: 
a)oagravoregimental,nosprocessosdesuacompetênciaoriginária; 
b)osembargosdedeclaraçãoopostosaosseusacórdãos. 
III - editar, modificar ou revogar o verbete de sua jurisprudência uniforme, pela
maioriadosmembrosefetivos. 
IV–elegeroPresidente,Vice-PresidenteeoOuvidorRegional;
V – elaborar seu RegimentoInterno,organizarosseusserviçosauxiliaresedispor
sobreaestruturaçãodoseuquadrodepessoal,observadososlimiteslegais; 

VI – estabelecer os dias das sessões ordinárias do Tribunal Pleno, assim como
convocarasextraordinárias,arequerimentodamaioriadosDesembargadores,com
aantecedênciade05(cinco)diasúteis,àexceçãodahipóteseprevistanoartigo38
daLeiOrgânicadaMagistraturaNacional,quandoseráimediata,equandosetratar
de matéria urgente, sendo tal caráter apreciado previamente pelo Tribunal, com
observânciadopreceituadonoartigo62desteRegimentoInterno; 

VII – convocar Juízes Titulares das Varas do Trabalho para substituição de seus
membros, em suas férias, licenças e afastamentos superiores a 30 (trinta) dias,
observadasasnormasconstantesdesteRegimento; 
VIII–aprovarastabelasdediáriaseajudadecustodeseuPresidente,dosdemais
Desembargadores,dosJuízesdeprimeirainstânciaedeseusservidores; 
IX – conceder licença, férias e abono de faltas aos Desembargadores e demais
JuízesdoTrabalhoda21aRegião,eaosservidoresquelhesejamsubordinados; 
X–organizarosseusserviçosauxiliareseestabelecerohorárioeofuncionamento
dosórgãosdaJustiçadoTrabalhosobsuajurisdição; 
XI – determinar aos Juízes do Trabalho a realização dos atos processuais e
diligênciasnecessáriasaojulgamentodosfeitossobsuajurisdição; 
XII – deliberar sobre a remoção, por permuta, entre Juízes Substitutos e entre
Juízes Titulares de Varas do Trabalho, observada a respectiva classe e a
concordânciamanifestadosmaisantigosnaclasse; 
XIII – deliberar sobre a remoção por permuta entre servidores, quando envolver
integrantedequadrodepessoaldeoutroTribunal. 
XIV–julgarosprocessosrelativosaafastamentoeperdadocargo,disponibilidade,
remoçãoeaposentadoriacompulsóriadosDesembargadoreseJuízesdo Trabalho; 
XV – disciplinar o processamento de verificação de invalidez do Magistrado, para
fim de aposentadoria, observando-se o procedimento previsto na Lei Orgânica da
MagistraturaNacional; 

XVI – promover a apuração do descumprimento de deveres pelo Magistrado e
exercer a atividade censória, bem como decidir sobre a imposição de penas
disciplinareseresponsabilidadecivil,observadoodispostonesteRegimento; 
XVII – julgar os processos e os recursos de natureza administrativa atinentesaos
DesembargadoreseJuízesdoTrabalhoda21aRegião,aosseusserviçosauxiliares
erespectivosservidores; 
XVIII – julgar as reclamações contra atos administrativos doseuPresidenteoude
qualquer deseusmembros,assimcomodeJuízesdeprimeirainstânciaedeseus
servidores; 
XIX–aprovaroumodificaralistadeantiguidadedosDesembargadoreseJuízesda
21aRegião,organizadaanualmentepelaCoordenadoriadeGestãodePessoas,ou
por determinação do Presidente do Tribunal, decidindo sobre as reclamações
oferecidaspelosinteressados,dentrode30(trinta)dias,acontardesuapublicação; 
XX–estabelecercritérios,designarascomissões,aprovarasrespectivasinstruções
eaclassificaçãofinaldoscandidatosnosconcursosparaprovimentodoscargosde
Juiz do Trabalho Substituto e de servidor do quadro de pessoal da Justiça do
Trabalho da 21a Região, queterãovalidadedeaté02(dois)anos,prorrogávelpor
igualperíodo,ressalvadaahipótesederealizaçãodeconcursonacional; 
XXI–fiscalizarocumprimentodesuasprópriasdecisões; 
XXII – declarar a nulidade dosatospraticadoscominfraçãodesuasdecisões,em
matériaadministrativa; 
XXIII–processarejulgarmatériasadministrativasemedidasdisciplinares; 
XXIV – julgar as reclamações dos servidores contra a apuração do tempo de
serviço, apresentadas no prazo de 30 (trinta) dias, contados do fornecimento da
certidãodetempodeserviçopeloServiçodePessoal; 
XXV–imporaosservidoresdoquadrodepessoaldasSecretariasdoTribunaledas
VarasdoTrabalho,aspenasdisciplinaresdesuacompetênciaexclusiva; 
XXVI – determinar a remessa às autoridades do Poder Público, para os fins de
direito, das cópias autenticadas de peças de autos ou de papéis que conhecer,

quando neles ou por intermédio deles tiver notícia de fato que constituacrimeem
quecaibaaçãopública,erepresentarjuntoàsmesmasautoridades,semprequese
fizernecessário,pararesguardaradignidadeeahonorabilidadedainstituição; 
XXVII–impormultasedemaispenalidadesrelativasaatosdesuacompetência; 
XXVIII – exercer, em geral, no interesse da Justiça do Trabalho, as demais
atribuiçõesdesuajurisdiçãoeestabeleceracompetênciadosseusórgãos. 

TÍTULOV 
DASTURMAS 
Art.20.CompeteàsTurmas: 
a) julgar os recursos ordinários previstos no artigo 895, alínea “a”, da CLT e as
remessasnecessárias; 
b)julgarosagravosdepetiçãoedeinstrumento; 
c)julgarosagravosregimentaisdasdecisõesmonocráticasdosseusjulgadores; 
d)julgarosembargosdedeclaraçãoopostosaosseusacórdãos; 
e) processar e julgar as medidas cautelares, as exceções de incompetência, de
suspeição de seus membros e outras de sua competência, além das habilitações
incidentesnosprocessospendentesdesuadecisão; 
f) determinar aos Juízes do Trabalho e demais autoridades administrativas a
realização das diligências necessárias ao julgamento dos feitos sujeitos à sua
apreciação; 
g)fiscalizarocumprimentodesuasprópriasdecisões; 
h) declarar as nulidades decorrentes de atos praticados com infração de suas
decisões; 
i)impormultasedemaispenalidadesrelativasaatosdesuacompetência; 

j)exercer,emgeral,nointeressedaJustiçadoTrabalho,asdemaisatribuiçõesque
decorramdesuacompetência; 
k)elegerseuPresidente,commandatode02(dois)anos,adotando-seocritériode
rodízio,porantiguidade,apurando-seestanaformadoartigo8ºdesteRegimento; 
l) determinar a remessa de processos ao Tribunal Pleno, quando dele for a
competênciafuncionalouemcasodearguiçãodeinconstitucionalidadedeleioude
atodoPoderPúblico; 
m) determinar a remessa às autoridades competentes, para os devidos fins, de
cópias autênticas de peças ou documentos dos quais conhecer, quandoneles,ou
por intermédio deles, for constatada a ocorrência decrimederesponsabilidadeou
crime comum em que caiba ação pública, ou forem verificadas infrações de
naturezaadministrativa; 
n)estabelecerodiaehoradeseufuncionamentoparaassuasSessõesOrdinárias. 

TÍTULOVI 
DAPRESIDÊNCIA 
Art.21.CompeteaoPresidente: 
I-representaroTribunal,ativaoupassivamente,emJuízoouforadele; 
II - dirigir os trabalhos do Tribunal, observando e fazendo cumprir a Constituição
Federal,asleisdaRepúblicaeoRegimentoInterno; 
III-convocarassessõesordináriasdoTribunalPleno,bemcomoasextraordinárias
e as de caráter administrativo, quando entendernecessárias;presidi-las,colheros
votos,proferirvotodedesempateedequalidade,noscasosprevistosemleieneste
Regimento,eproclamarosresultadosdosjulgamentos; 
IV - manter a ordem nas sessões e audiências, podendo mandar retirar os
assistentes ou cassar-lhes a palavra, sempre que perturbarem ou faltarem com o
devido respeito, mandando prender os desobedientes e impondo-lhes as penas
legaiscabíveis,podendorequisitarforçapolicial,semprequenecessário; 

V-despacharosprocessoseexpedientesquelheforemsubmetidosedeterminar
aexpediçãodecartadesentença; 
VI - despachar os recursos interpostos das decisões do Tribunal, inclusive o de
revista,negando-lhesouadmitindo-lhesseguimento,comadevidafundamentação,
edeclarandooefeitoemquesãorecebidos; 
VII-despacharosagravosdeinstrumentointerpostosdadenegaçãodeseguimento
arecursos,acolhendo-osoudeterminandooseuprocessamentoesubida; 
VIII - julgar, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, contados a partir do seu
recebimento com a devida conclusão, os pedidos de revisão de valor de alçada,
previstosno§1odoartigo2o,daLeino5.584/70; 
IX - homologar pedidos de desistência dos recursos e ações, após o julgamento
peloTribunalPlenoepelasTurmas; 
X-assinarasatasdassessões; 
XI - executar e fazer cumprir as suas próprias decisões, as do Tribunal e as dos
Tribunais Superiores, determinando aos Juízes de primeira instância a realização
dosatosprocessuaisedasdiligênciasquesefizeremnecessárias; 
XII-expedirordens,diligênciaseprovidênciasrelativasaprocessos,desdequenão
dependamdeacórdãosenãosejamdecompetênciaprivativadosRelatores; 
XIII - expedir, durante as férias do Relator, ordens e providências urgentes
requeridasincidentalmentepelaspartesemaçõescautelares; 
XIV - representar oTribunalnosatosesolenidadesoficiais,podendodelegaressa
função,

preferencialmente,

ao

Desembargador

Vice-Presidente

e,

na

impossibilidadedeste,aoutroDesembargadordoTribunal; 
XV - velar pelo bom funcionamento do Tribunal e dos órgãos que lhe são
subordinados, expedir provimentos, recomendações, atos, ordens de serviço,
portariaseadotaroutrasprovidênciasqueentendernecessárias; 
XVI - determinar o processamento e a expedição deprecatórioseRequisiçõesde
Pequeno Valor (RPV) federais relativos a débitos da Fazenda Pública e tomar as

providências cabíveis no caso de descumprimento ou de inobservância da ordem
dospagamentos,determinando,conformeocasoeapedidodaparteinteressada,o
seqüestro de valores ou o encaminhamento do procedimento ao Tribunal
competente, bem como designar o Juiz Auxiliar de Negociação e Conciliação de
Precatórios; 
XVII - prover, na forma da lei, os cargos efetivos, os cargos em comissão e as
funçõescomissionadasdoQuadroPermanentedePessoaldoTribunal; 
XVIII-prover,naformadalei,asfunçõescomissionadasdosassistentesdosJuízes
Substitutos,cujasindicaçõesserãodiscricionáriasdosJuízesSubstitutosedeverão
recairsobrebacharéisemDireito; 
XIX-nomearoscargosemcomissãodeDiretordeSecretariadeVaradoTrabalho,
cujas indicações, discricionárias dos Titulares das Varas do Trabalho, deverão
recair, preferencialmente, sobre bacharéis em Direito, salvo impossibilidade de
atender aorequisito,observadoolimitede50%estabelecidonoartigo5º,§7o,da
Leino11.416/2006; 
XX - designar Juízes Auxiliares para a segundainstânciaeJuízesCoordenadores
deunidades; 
XXI - designar o Juiz Diretor do fórum nas localidades onde houver mais de uma
Vara do Trabalho, dentre os respectivos Titulares, fixando-lhe o mandato que não
excederáa2(dois)anos; 
XXII-exercerasfunçõesdeCorregedorRegional; 
XXIII - aplicar penas disciplinares aos servidores do Tribunal da 21a Região,
observadasasdisposiçõeslegais; 
XXIV - antecipar, prorrogar e suspender o expediente dos órgãos da Justiça do
Trabalhoda21aRegião; 
XXV - conceder e autorizar o pagamento de diárias e ajudas de custo, na
conformidadedatabelaaprovadapeloTribunalPleno; 
XXVI-concederfériaselicençaaservidores; 

XXVII-determinaraorganizaçãodaescaladefériasdasautoridadesjudiciáriasde
primeirainstânciadaRegiãoesubmetê-laaoTribunalPleno,paraaprovação; 
XXVIII - deferir, ad referendum do Tribunal Pleno, pedidos relativos às matérias
mencionadasnoincisoIVdoartigo21daLeiComplementarno35,de14demarço
de1979; 
XXIX –determinarasuspensão,interrupção,adiamentoereaprazamentodeférias
dosDesembargadoreseJuízes; 
XXX - conceder aposentadoria aservidoreseJuízesdeprimeirograu,observados
osestritoslimitesdaConstituiçãoFederaledalegislaçãopertinente; 
XXXI-processareencaminharaoPoderExecutivoprocessodeaposentadoriados
Desembargadores; 
XXXII - determinar a organização de seu gabinete e demais serviços auxiliares,
respeitadososatosdecompetênciaprivativadoTribunalPleno; 
XXXIII-proporaoTribunalPlenoarealizaçãodeconcursospúblicos,submetendoà
sua aprovação as respectivas instruções, bem como as matérias de ordem
administrativadesuacompetênciaprivativa; 
XXXIV - designar Desembargadores, Juízes do Trabalho e servidores para
comporemcomissões,incluídasasdeconcursos,licitações,inquéritos,sindicâncias
erevisãodesteRegimento; 
XXXV

-

determinar

descontos

e

averbações

nos

vencimentos

dos

Desembargadores, Juízes do Trabalho e servidores, quando decorrentes de lei,
sentençajudicial,decisãodoTribunalPlenoouapedidodoprópriointeressado; 
XXXVI-darposseaosJuízesTitularesdasVarasdoTrabalho,JuízesSubstitutose
servidores, decidindo sobre a prorrogação de prazo para a posse e entrada em
exercíciodosmagistradoseservidores; 
XXXVII - propor ao Tribunal Pleno a aplicação das penas disciplinares aos
DesembargadoreseJuízesdoTrabalho; 

XXXVIII -proporaoTribunalPlenoainstauraçãodeprocessodeaposentadoriade
DesembargadoreseJuízesdoTrabalho,nashipótesesdoartigo76daLeiOrgânica
da Magistratura Nacional e determinar ex officio que se instaure o processo de
aposentadoria compulsória do Desembargador ou Juiz do Trabalho que não a
requereraté40(quarenta)diasantesdadataemquecompletaraidadelimite; 
XXXIX-exercerafunçãodeordenadordedespesa,praticandotodososatosaela
inerentes,inclusivevisarasfolhasdepagamentodosDesembargadores,Juízesdo
TrabalhoeservidoresdoquadrodepessoaldoTRTda21aRegião; 
XL-submeteràaprovaçãodoTribunalPleno,naformadoartigo23,XVI,alistade
antiguidadedosDesembargadoreseJuízesdoTrabalhoda21a.Região; 
XLI-elaborar,paraapreciaçãodoTribunalPleno,projetodeRegulamentoGeralda
SecretariadoTribunal,bemcomoasalteraçõesquesefizeremnecessárias; 
XLII-velarpelaexatidãoepelaregularidadedaspublicaçõesprevistasnoartigo37
daLeiOrgânicadaMagistraturaNacional; 
XLIII- decidir os pedidos de magistrados e servidores sobre matéria de natureza
administrativaquenãosejamdecompetênciaprivativadoTribunalPleno; 
XLIV - processar a representação contra autoridades sujeitas à jurisdição do
Tribunal; 
XLV - aprovar a proposta orçamentária do Tribunal e supervisionar a execução
orçamentáriadadespesa; 
XLVI - autorizar e aprovar a abertura de processos de compra e o respectivo
pagamento; 
XLVII–submeteraoTribunalPlenoapropostademensagensdeanteprojetodelei
eremeterasaprovadasaoórgãocompetente; 
XLVIII-apresentaraoTribunalPleno,nasegundaquinzenademarçodecadaano,
relatório das atividades do Tribunal no exercício anterior, dele enviando cópia ao
TribunalSuperiordoTrabalho; 

XLIX - designar os substitutos dos Juízes Titulares das Varas do Trabalho nos
casosdeférias,licençasouimpedimentoslegais; 
L-decidiroutrasquestõesnãoprevistasnesteRegimento,desdequenãosejamda
competênciaexclusivadoTribunalPleno. 
§ 1º A delegação de atribuições ou de competência, poderá ser feita no início de
cadagestão,genericamente; 
§2ºAsatribuiçõesdosJuízesAuxiliaresserãoobjetodeatodelegatórioespecífico. 
§ 3º As atribuições tratadas pelo inciso XXXIX deste artigo poderão, a critério do
Presidente,serdelegadasaservidordoTribunal. 
§ 4º O Diretor de Secretaria tomará posse perante o Juiz Titular da Vara do
Trabalho. 
§ 5º Na hipótese de criação de Vara de Trabalho, o Diretor de Secretaria será
interinamentedesignadopeloPresidentedoTribunal. 
§ 6º Os atos ad referendum do Tribunal Pleno perdem a eficácia no prazo de 60
(sessenta)diasapósapublicação. 
Art.22.CompeteaosPresidentesdasTurmas: 
I - presidir as sessões, dirigir os trabalhos, votar com os demais magistrados e
proclamar os resultados, cabendo-lhe, ainda, relatar os processos que lhe forem
distribuídosnaformadesteRegimento; 
II-convocarsessõesextraordinárias; 
III – manter a ordem nas sessões, mandando retirar ou cassar a palavra dos
presentes que perturbarem ou faltarem com o devido respeito, dando ordem de
prisãoaosdesobedientes,podendorequisitarforçapública,quandonecessário; 
IV–determinararemessadosautos,quandoforocaso,àinstânciainferior; 
V–despacharexpedientes; 
VI – indicar servidor para secretariar os trabalhos da Turma e tê-lo sob sua
subordinaçãoimediata; 

VII-cumprirefazercumpriroRegimentoeexercerasdemaisatribuiçõesdelei; 
VIII–assinarasatasdassessões; 
IX – expedir ordens, diligências e providências relativas a processos vinculados à
Turma, desde que não dependam de acórdãos e não sejam de competência
privativadosRelatores. 

TÍTULOVII 
DAVICE-PRESIDÊNCIA 
Art.23.CompeteaoVice-Presidente: 
I - substituir o Presidente em caso de vacância, férias, licença, impedimentos ou
faltasocasionais; 
II - despachar as iniciais de dissídioscoletivoseospedidosdetuteladeurgência,
constantes da petição inicial ou protocolizados incidentalmente, antes da
distribuiçãodosrespectivosprocessos,bemcomo: 
a) conciliar e instruir os referidos processos, podendo delegar essas atribuições a
outroDesembargadorouaJuizTitulardeVaradoTrabalho,quandoocorreremfora
dasededoTribunal; 
b) designar e presidir as respectivas audiências de instrução; c) extinguir os
processos,semjulgamentodemérito; 
III - praticarosatoseexercerasatribuiçõesqueforemdelegadaspeloPresidente,
nostermosdoartigo125daLeiOrgânicadaMagistraturaNacional; 
§ 1º A delegação de atribuições pelo Presidente ao Vice-Presidente será sempre
exercidamedianteatodaPresidênciadoTribunal,quefixaráoslimiteseoprazoda
delegação. 
§ 2º O Desembargador exercente da função de Vice-Presidente participará da
distribuiçãodosfeitosdecompetênciadoTribunalPleno,salvoquandonoexercício
daPresidência. 

§ 3º Em caso de pedido de tutela de urgência antecedente, requeridaemfacede
iminênciadegreve,caberáaoVice-PresidentedoTribunalapreciarmedidaliminar
para: 
a)impedirdespedidassemjustacausa; 
b)garantiraobservânciadacontinuidadedosserviçosouatividadesessenciais. 
§4ºOVice-PresidentedoTribunalpoderá,ainda,impormultapelodescumprimento
dadecisão. 

TÍTULOVIII 
DACORREGEDORIA– 

(RA nº 022/2021)

Art. 24. Cabe ao Presidente o exercício da função de Corregedor

Regional. 
Parágrafo único. OCorregedorRegional,emsuasférias,licenças,impedimentose
faltas ocasionais é substituídopeloVice-Presidente,ou,nafaltadeste,porumdos
DesembargadoresemefetivoexercícionoTribunal,observadaaordemdecrescente
deantiguidade. 
Art.25.CompeteaoCorregedorRegional: 
I-exercercorreiçãoordinárianasVarasdoTrabalho,pelomenosumavezporano,
alémdeatuaçãopermanenteemprocessosdecorreiçãodirigidosaoTribunal; 
II - realizar, de ofício, ou a requerimento, sempre que se fizerem necessárias,
inspeçõesecorreiçõesextraordináriasnasVarasdoTrabalho; 
III - conhecer das representações e reclamações relativas aos serviços judiciários
deprimeirograu,determinandoaapuraçãodefatos,instauraçãodesindicânciasou
promovendo as diligências que se fizerem necessárias, encaminhando as
conclusõesàPresidênciadoTribunal; 

IV - processar e decidir sobre correições parciais contra atos ou omissões
atentatórios à boa ordem processual, bem como pedidos de providências e
reclamações por excesso de prazo, com referência a processosemtramitaçãona
primeirainstância; 
V - adotar, no âmbito de sua competência, as medidas indispensáveis ao bom
funcionamento da Corregedoria Regional e da respectiva Secretaria e divisões
vinculadas,designandoosrespectivosocupantesdecargosemcomissãoefunções
comissionadas. 
V
 I-expedirosprovimentoseatosnormativosdesuacompetência; 
VII - prestar informações sobre juízes, para fins de vitaliciamento, acesso,
promoção,remoção,permutaeaplicaçãodepenalidades; 
VIII-realizarsindicâncianoâmbitodesuacompetência; 
IX - opinar, com dados técnico-estatísticos, sobre processos que possam criar,
ampliar,adequarealterarajurisdiçãodasvarasdotrabalho; 
X -elaboraroRegulamentoInternodaCorregedoria,observadoesteRegimento,e
encaminhá-loaoPresidente,paradeliberaçãodoTribunalPleno; 
XI - elaborar relatório anual sobre o procedimento de auto-inspeção realizado
anualmente pelas Unidades Judiciárias; Parágrafo único. No exercício de suas
funções, poderá o Corregedor apurar, ordenando a imediata regularização com
providênciasadequadas: 
a) a falta de assiduidade e diligência dos JuízesdoTrabalhodeprimeirograuna
administraçãodaJustiça; 
b)aprática,porpartedosJuízesdoTrabalhodeprimeirograu,deerrosouabusos
quedevamsercorrigidos,evitadosoupunidos. 
Art.26.OCorregedorRegionalpodedeterminarqueatosrelacionadosàcorreição
ordináriaouextraordináriasejampraticadosnamodalidadetelepresencial. 
Art.27.Éde8(oito)diascorridos,acontardadatadaciênciadoatoimpugnado,o
prazoparaapresentaçãodereclamaçãocorreicional. 

§ 1º Ao receber a correição parcial,ocorregedorapreciaráeventuaisprovidências
liminares e assinará prazo de 10 (dez) dias corridos à autoridade reclamada para
apresentaçãodeinformaçõescomadocumentaçãoqueentenderpertinente. 
§ 2º O prazo previstono§1odesteartigopoderáserprorrogadopeloCorregedor,
por mais 10 (dez) dias corridos, na ocorrência de força maior ou outro motivo
relevante,desdequesolicitadopelaautoridadereclamada. 
§3ºAdecisãoliminarpoderáserproferidaserelevanteofundamentoousedoato
impugnadopuderresultaraineficáciadamedidarequerida. 
§ 4º Caberá recurso administrativo, no prazo de 10 (dez) dias corridos, para o
TribunalPleno,dasdecisõesproferidaspeloDesembargadorCorregedor. 
Art.28.Dapetiçãoinicialdacorreiçãoparcialconstaráobrigatoriamente: 
I - a qualificação do autor e a indicação da autoridade a que se refere a
impugnação; 
II-osfundamentosfáticosejurídicosdopedido; 
III-opedidoesuasespecificações; 
IV-aindicaçãodasprovasnecessáriasàinstruçãodosfatosalegados. 
§ 1º A petição inicial será instruída com a certidão de inteiro teor, a decisão ou o
despacho reclamado, alémdeoutrosdocumentosnecessáriosaoprocedimento,e,
quando subscrita por advogado, será acompanhada do respectivo instrumento do
mandato,naformadalei. 
§ 2º Verificando o Corregedor que a petição inicial não preenche os requisitos
exigidos neste artigo, ou que apresenta defeitos e irregularidades quedificultemo
julgamento de mérito, determinaráqueoautoraemende,ouacomplete,noprazo
de5(cinco)diascorridos. 
§ 3º A petição inicial será indeferida, desde logo, quando não for o caso de
correição parcial, ou, ainda, quando concedido prazo para emenda ou
complementação da inicial, tal como previsto no parágrafo anterior deste artigo, o
autornãocumpriradiligênciaespecificada. 

Art. 29. Na tramitação dos procedimentos de sua competência, a Corregedoria
Regional utilizará o sistema eletrônico instituído pela Corregedoria Nacional de
Justiça, bem como as classes de procedimentos nele reconhecidas, desde que
compatíveiscomasdisposiçõesdesteRegimentoInterno. 
Art. 30. Nas omissões deste Regimento, aplicam-se, subsidiariamente, as
disposições do Regulamento Geral da Corregedoria Nacional de Justiça e da
Corregedoria-GeraldaJustiçadoTrabalho. 

TÍTULOXIX 
DAOUVIDORIAREGIONAL 
Art.31.AOuvidoriaRegionaltempormissãoservirdecanaldecomunicaçãodireta
entre o cidadão e o Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região, com vistas a
orientar, transmitir informações e colaborar no aprimoramento das atividades
desenvolvidas pelo Tribunal, bem como promover a articulação com as demais
ouvidorias judiciais para o eficaz atendimento das demandas acerca dos serviços
prestadospelosórgãosinternos. 
Art.32.CompeteàOuvidoriaRegional: 
I - receber consultas, diligenciar junto aos setores administrativos competentes e
prestarinformaçõeseesclarecimentossobreatos,programaseprojetosdoTribunal
RegionaldoTrabalhoda21aRegião; 
II - receber informações, sugestões, reclamações, denúncias, críticas e elogios
sobre as atividades do Tribunal e encaminhar tais manifestações aos setores
administrativos competentes, mantendo o interessado sempre informado sobre as
providênciasadotadas; 
III - promoveraapuraçãodasreclamaçõesacercadedeficiênciasnaprestaçãode
serviços, abusos e erros cometidos por servidores e magistrados, observada a
competênciadaCorregedoriaRegional; 
IV - sugerir aos demais órgãos do Tribunal a adoção de medidas administrativas
tendentesàmelhoriaeaoaperfeiçoamentodasatividadesdesenvolvidas,combase

nas informações, sugestões, reclamações, denúncias, críticas e os elogios
recebidos; 
V - apresentar e dar publicidade aos dados estatísticos acercadasmanifestações
recebidaseprovidênciasadotadas; 
VI-encaminharaoPresidenterelatóriodasatividadesdesenvolvidaspelaOuvidoria
Regional,comaperiodicidadetrimestral; 
VII-garantiradiscriçãoeafidedignidadedoquelhefortransmitido; 
VIII - dispor de um processo permanente de divulgação do serviço da Ouvidoria
Regional junto ao público, para conhecimento, utilização continuada e ciência dos
resultadosalcançados; 
IX - organizar e manter atualizados o arquivo de documentação relativo às
denúncias,queixas,reclamaçõesesugestõesrecebidas; 
X-desenvolveroutrasatividadescorrelatas. 
§1ºAOuvidoriaRegionalseráexercidaporDesembargadoreleitoespecificamente
paraocargo. 
§ 2º A Ouvidoria Regional terá estrutura permanente e adequadaaocumprimento
de suas finalidades e a coordenação das atividades será exercida por servidor
indicadopeloOuvidorRegional. 
§ 3º À coordenação da Ouvidoria Regional compete organizar o atendimento aos
usuários, acompanhar e orientar o atendimentodasdemandasrecebidas,elaborar
estatísticas e relatórios, sugerir providências e prestar auxílioaoOuvidorRegional
noexercíciodesuasatribuições. 
§4ºTodasasunidadesorganizacionaisdaestruturadaJustiçadoTrabalhoda21ª
Região deverão, sempre que necessário, prestar apoio e assessoramento técnico
àsatividadesdaOuvidoriaRegional. 
§ 5º  A sistemática de funcionamento e os procedimentos internos da Ouvidoria
Regional serão definidos em regulamento próprio, cabendo ao Ouvidor Regional

estabelecer o horário de funcionamento, inclusive em relação ao atendimento
externo. 
Art.33.NãoserãoadmitidaspelaOuvidoria: 
I - consultas, reclamações, denúncias e postulações que exijam providência ou
manifestaçãodacompetênciadoPlenáriodoTribunaloudaCorregedoriaRegional; 
II - notícias de fatos que constituam crimes, tendo em vista as competências
institucionaisdoMinistérioPúblicoedaspolícias,nostermosdosarts.129,incisoI,
e144daConstituiçãoFederal; 
III-reclamações,críticasoudenúnciasanônimas. 
§ 1º Nas hipóteses previstas nos incisos I e II, a manifestação será devolvida ao
remetente com a devida justificativa e orientação sobre o seu adequado
direcionamento,e,nahipótesedoincisoIII,seráarquivada. 
§ 2º As reclamações, sugestões e críticas relativas a órgãos não integrantes do
Poder Judiciário serão remetidas aos respectivos órgãos, comunicando-se essa
providênciaaointeressado. 

TÍTULOX 
DAESCOLAJUDICIAL 
Art. 34. Compete à Escola Judicial propiciar meios, em todos os níveis, para a
especialização, aperfeiçoamento e atualização de magistrados e servidores,
objetivandomelhoreficiêncianaprestaçãojurisdicional. 
Art. 35. O Diretor-Geral e o Vice-Diretor da Escola Judicialserãoindicadospelo
Presidente,cujaindicaçãoserásubmetidaaoTribunalPleno. 
Art.36.AestruturaeofuncionamentodaEscolaJudicialsãoregulamentados
porestatutopróprio. 



TÍTULOXI 
DOSDESEMBARGADORESEDOSJUÍZESDOTRABALHO 
CAPÍTULOI 
DAORDEMDEANTIGUIDADE 

Art. 37. No decurso do mês de janeiro de cada ano, depois de aprovação do
Tribunal Pleno, será publicada, no órgão oficial, a lista de antiguidade dos
Magistrados

da

21ª

Região.

1º Cabe à Divisão de Magistrados - DIM organizar a lista de antiguidade e
encaminhá-laaoPresidente,atéodia19dedezembrodoanoanterior. 
§ 2º Eventual impugnação à lista de antiguidadedeveráserapresentadanoprazo
de 10 (dez) dias, contados da sua publicação, e somente caberáquandoocorrida
modificaçãoemrelaçãoàlistaanterior. 

CAPÍTULOII 
DAPROMOÇÃO 

Art. 38. A promoção de Magistrado exercente do cargo de Juiz do Trabalho
SubstitutoparaodeTitulardeVaradoTrabalhoeoacessodesteparaocargo
de Desembargador observarão os critérios de antiguidade e merecimento,
alternadamente,nostermosdalei. 
Art.39.Apromoçãoporantiguidadeobedecerárigorosamenteàúltimalistade
antiguidadeaprovada. 
§ 1º Na promoçãoporantiguidade,oTribunalsomentepoderárecusaroJuizmais
antigo pelo voto de dois terços de seus membros vitalícios, de forma motivada,
repetindo-seavotaçãoatéserfixadaaindicação. 

§2ºOJuizqueintegraraprimeiraquintapartedalistadeantiguidadeenãoquiser
concorreràpromoçãopormerecimento,ouforrecusadopeloTribunal,continuaráa
integrá-la,parafinsdeapuraçãodoquociente. 
Art. 40. Na promoção por merecimento, a escolha dos integrantes da lista tríplice
seráfeitapelosmembrosefetivosdoTribunal,dentreosmagistradosintegrantesda
primeira quinta parte da lista de antiguidade, em sessão pública, com votação
nominal, aberta e fundamentada, observadas as normas doConselhoNacionalde
Justiça. 
§ 1º Os magistrados interessados em concorrer à vaga a ser preenchida pelo
critério de merecimento deverão apresentarrequerimento,noprazode15(quinze)
dias,contadodadatadapublicaçãodoedital. 
§ 2º São condições para concorrer à promoção e ao acesso ao Tribunal, por
merecimento: 
I - contar com, no mínimo, 2 (dois) anos de efetivo exercício, devidamente
comprovados,nocargo; 
II-figurarnaprimeiraquintapartedalistadeantiguidadeaprovadapeloTribunal; 
III-nãoretençãoinjustificadadeautosalémdoprazolegal; 
IV - não tersofridopunição,nosúltimos12(doze)meses,emprocessodisciplinar,
compenaigualousuperioràdecensura.
§ 3º Não havendo, na primeira quinta parte, magistrado que cumpra o requisito
contidonoincisoIdoparágrafoanteriorouaceiteolugarvago,poderãoconcorrerà
vagaosmagistradosqueintegramasegundaquintapartedalistadeantiguidadee
queatendamàsdemaisexigências,eassimsucessivamente. 
§4ºOCorregedorRegionalinstruiráoprocessodepromoçãopormerecimentocom
informaçõessobreoscandidatos. 
§5ºParaaformaçãodalistatríplicedemerecimento,serãofeitas3(três)votações,
votando cada Desembargador em um único nome de cada vez, na sequência
decrescente de antiguidade, devendo os membros do Tribunal declarar os
fundamentosdesuaconvicção,commençãoindividualizadaaosseguintescritérios: 

I-desempenho; 
II-produtividade; 
III-prestezanoexercíciodasfunções; 
IV-aperfeiçoamentotécnico; 
V-adequaçãodacondutaaoCódigodeÉticadaMagistraturaNacional. 
§6ºOprimeironomemaisvotadoseráexcluídodasvotaçõesseguintes. 
§ 7º Em se tratando de promoção de Juiz Substituto para Juiz Titular, depois de
formada a lista tríplice, haverá uma quartavotação,comaconsequentepromoção
domaisvotado. 
§ 8º Somente será incluído na lista tríplice de merecimento o Juiz que obtiver
maioriasimples. 
§9ºHavendoempate,serápromovidooJuizdemaioridade. 

CAPÍTULOIII 
DOPROVIMENTODEVAGASDOQUINTOCONSTITUCIONAL 

Art. 41. Existindo vaga destinada a advogado ouamembrodoMinistérioPúblico
do Trabalho, o Presidente do Tribunal comunicará a sua abertura ao órgão de
representação da classe, comsolicitaçãoparaqueprovidenciealistasêxtuplados
candidatos,observadososrequisitosconstitucionais. 
§ 1° Recebida a lista sêxtupladorespectivoórgãoderepresentação,oPresidente
doTribunalfaráaconvocaçãodesessãopúblicaparaaelaboraçãodalistatríplice,
quedeveráteroquorummínimodedoisterçosdeseusmembros. 
§ 2o O PresidenteencaminharáaosmembrosdoTribunalarelaçãodecandidatos
integrantes da lista sêxtupla, instruída com os respectivos currículos, com

antecedência mínima de 05 (cinco) dias da data da realização da sessão para
escolhadalistatríplice. 
§ 3° Aberta a sessão, a votação será iniciada pelo Presidente, seguido do
Vice-Presidente e dos demais membros do Tribunal, por ordem de antiguidade,
sendovedadaaparticipaçãodoDesembargadorquesejacônjuge,companheiroou
parente,emlinhareta,colateralouporafinidade,atéoterceirograu,decandidatoà
vagadeDesembargador. 
§4ºParaaformaçãodalistatríplice,serãoapreciadosaspectosgeraisreferentesà
escolhadoscandidatos,combasenoscurrículosapresentados,eopreenchimento
dosrequisitosconstitucionaisexigidos,observadososseguintescritérios: 
I - os nomes serão escolhidos em escrutínios sucessivos, para o primeiro, o
segundo e o terceiro integrantes da lista, sendo escolhido, em cada turno, aquele
queobtivervotosdamaioriaabsoluta; 
II - não alcançada a maioria absoluta no primeiro escrutínio, será realizada nova
votação,naqualconcorrerãoos2(dois)nomesmaisvotados; 
III - caso haja empate, será escolhido o candidato com maior tempo de serviço
público no cargo, para os membros do MinistérioPúblicodoTrabalho,ouotempo
deinscriçãonaOrdemdosAdvogadosdoBrasil,paraosindicadospelaOABe,se
aindapersistiroempate,seráescolhidoomaisidoso. 
§ 5º Quando do encaminhamento da lista tríplice ao Poder Executivo, será feita
referênciaaonúmerodevotosobtidospeloscandidatosqueacompõemeaordem
doescrutínioemquesedeuaescolha. 

CAPÍTULOIV 
DASPENALIDADES 

Art.42.Antesdedecorridos2(dois)anosdeexercíciodamagistraturadeprimeiro
grau, os Juízes do Trabalho não poderão perder o cargo, senão por proposta do

Tribunal Pleno, adotada pelo voto de dois terços de seus membros efetivos,
observadooprocedimentofixadopeloConselhoNacionaldeJustiça. 
Art.43.OMagistradoestásujeitoàsseguintespenasdisciplinares: 
I–advertência; 
II–censura; 
III–remoçãocompulsória; 
IV–disponibilidade; 
V–aposentadoriacompulsória; 
VI–demissão. 
§ 1º Os deveres do magistrado são os previstos na Constituição Federal, na Lei
Complementarno35/1979,noartigo139doCódigodeProcessoCivil,noartigo251
do Código de Processo Penal, nas demais leis vigentes e no Código de Ética da
Magistratura. 
§2ºOmagistradoqueestiverrespondendoaprocessoadministrativodisciplinarsó
será exonerado a pedido ou aposentado voluntariamente depois da conclusão do
processooudocumprimentodapena. 
§ 3º O magistrado negligente nocumprimentodosdeveresdocargoestásujeitoà
penadeadvertênciae,havendoreiteraçãoounoscasosdeprocedimentoincorreto,
apenaserádecensura,seainfraçãonãojustificarpuniçãomaisgrave. 
§ 4º Por interesse público, o magistrado de qualquer grau poderá ser removido
compulsoriamentedoórgãoemqueatueparaoutraunidadejurisdicional. 
§5°Omagistradoserápostoemdisponibilidadecomvencimentosproporcionaisao
tempo de serviço, ou, se nãoforvitalício,demitidoporinteressepúblico,quandoa
gravidade das faltas não justificar a aplicação de pena de censura ou remoção
compulsória. 
§ 6° O magistrado será aposentado compulsoriamente, por interesse público,
quando: 

I-mostrar-semanifestamentenegligentenocumprimentodeseusdeveres; 
II - proceder de forma incompatível comadignidade,ahonraeodecorodesuas
funções; 
III - demonstrar escassa ou insuficiente capacidade de trabalho, ou apresentar
procedimento funcional incompatível com o bom desempenho das atividades do
PoderJudiciário. 
Art. 44. Recebida a denúncia ou a queixa-crime contra magistrado, em razão da
naturezaougravidadedainfraçãopenal,oTribunalPleno,naoportunidadeemque
determinar a instauração do processo, observada a maioria absoluta de seus
membros, decidirá fundamentadamente sobre o seu afastamento do cargo até a
decisãofinal,ouporprazodeterminado,conformeparecerconvenienteouoportuno,
asseguradoosubsídiointegral. 
§1ºAntesdainstauraçãodoprocesso,aomagistradoseráconcedidoumprazode
15(quinze)diasparaadefesaprévia,contadosdadatadaentregadacópiadoteor
da acusação e das provas existentes, que lhe remeterá o Presidente do Tribunal,
mediante ofício, nas 48 (quarenta e oito) horas imediatamente seguintes à
apresentaçãodaacusação. 
§ 2º Findo o prazo da defesa prévia, haja ou não sido apresentada, o relator
submeteráaoTribunalPlenorelatórioconclusivocomapropostadeinstauraçãodo
processo administrativo disciplinar,oudearquivamento,intimandoomagistradoou
seudefensor,sehouver,dadatadasessãodojulgamento. 
§3ºOCorregedorRegionalrelataráaacusaçãoperanteoTribunal. 
§ 4º Determinada a instauração do processo, o respectivo acórdão conterá a
imputação dos fatos e a delimitação doteordaacusação.Namesmasessãoserá
sorteadoorelator,nãohavendorevisor. 
§5ºOprocessoadministrativoteráoprazode140(centoequarenta)diasparaser
concluído,prorrogável,quandoimprescindívelparaotérminodainstruçãoehouver
motivojustificado,mediantedeliberaçãodoPlenário. 

Art.45.OrelatordeterminaráaintimaçãoaoMinistérioPúblicoparamanifestação,
noprazode05(cinco)dias,apósoquefaráacitaçãodomagistradopara,emigual
prazo, apresentar defesa, encaminhando-lhe cópia do acórdão do Tribunal Pleno,
observando-seque: 
I-casohajadoisoumaismagistradosrequeridos,oprazoparadefesaserácomum
ede10(dez)diascontadosdaintimaçãodoúltimo; 
II-omagistradoquemudarderesidênciaficaobrigadoacomunicaraoRelatoreao
Presidente do Tribunal o endereço em que receberá citações, notificações ou
intimações; 
III - quando o magistrado estiver em lugar incerto ou não sabido, serácitadopor
edital, com prazo de 30 (trinta dias), a ser publicado,umavez,noórgãooficialde
imprensautilizadopeloTribunalparadivulgarseusatos; 
IV - considerar-se-á revel o magistrado que, regularmente citado, não apresentar
defesanoprazoassinado; 
V - declarada a revelia, o relator poderá designar defensor dativo ao requerido,
concedendo-lheigualprazoparaaapresentaçãodedefesa. 
Art.46.Decorridooprazoparaaapresentaçãodadefesaprévia,orelatordecidirá
sobre a realização dos atos de instrução e a produção de provas requeridas,
determinandodeofícioasqueentendernecessárias. 
§1ºOmagistradoeseudefensorserãointimadosdetodososatos. 
§2ºNainstruçãodoprocessoserãoinquiridas,nomáximo,8(oito)testemunhasde
acusação e, até 8 (oito) de defesa, porrequerido,quejustificadamentetenhamou
possamterconhecimentodosfatosimputados. 
§3ºOdepoimentodastestemunhas,asacareaçõeseasprovaspericiaisetécnicas
destinadas à elucidação dos fatos serão realizados com aplicação subsidiária, no
que couber, dasnormasdalegislaçãoprocessualpenaledalegislaçãoprocessual
civil,sucessivamente. 
§4ºAinquiriçãodastestemunhaseointerrogatóriodeverãoserfeitosemaudiência
una, ainda que, se for o caso, em dias sucessivos, e poderão ser realizados por

videoconferência,nostermosdo§1ºdoartigo405doCódigodeProcessoPenale
daResoluçãono105/2010doConselhoNacionaldeJustiça. 
§ 5º O interrogatório do magistrado, precedido de intimação com antecedênciade
48(quarentaeoito)horas,serárealizadoapósaproduçãodetodasasprovas. 
§ 6º Os depoimentos poderão ser documentados pelo sistema audiovisual, sem a
necessidade,nessecaso,dedegravação. 
§ 7º Encerrada a instrução, o Ministério Público e o magistrado acusado ou seu
defensorterãovistadosautospor10(dez)dias,pararazõesfinais. 
§8ºParaojulgamento,queserápúblico,serãodisponibilizadosaosintegrantesdo
órgão julgador acesso à integralidade dos autos do processo administrativo
disciplinar. 
§9ºDepoisdorelatórioedasustentaçãooral,serãocolhidososvotos. 
§ 10. A punição ao magistrado somente será imposta pelo voto da maioria
absolutadosmembrosdoTribunalPleno. 
§11.Dadecisãosomenteserápublicadaaconclusão. 
§ 12. Entendendo o Tribunal que existem indícios de crime de ação pública
incondicionada,oPresidenteremeteráaoMinistérioPúblicocópiadosautos. 
Art. 47. A demissão do magistrado não-vitalício, na hipótesedeviolaçãodas
vedações dos incisos I a IV do parágrafo único do artigo 95 daConstituição
Federal, será precedida de processo administrativo, observando-se o que
dispõemosartigos46eseguintesdesteRegimento. 
§1ºAoJuiznão-vitalícioseráaplicadapenadedemissãoemcasode: 
I-faltaquederivedaviolaçãoàsproibiçõescontidasnaConstituiçãoFederalenas
leis; 
II-manifestanegligêncianocumprimentodosdeveresdocargo; 
III–condutaincompatívelcomadignidade,ahonraeodecorodesuasfunções; 
IV-escassaouinsuficientecapacidadedetrabalho; 

V-procedimentofuncionalincompatívelcomobomdesempenhodasatividadesdo
PoderJudiciário; 
VI–outrashipótesesprevistasemlei. 
§ 2º O processo disciplinar será, a qualquer tempo, instaurado dentro do biênio
inicial previsto na Constituição Federal, mediante indicação do Corregedor ao
Tribunal Pleno, seguindo, no que lhe for aplicável, o disposto na Resolução no
323/2020doConselhoNacionaldeJustiça. 
§ 3º OrecebimentodaacusaçãopeloTribunalPlenosuspenderáocursodoprazo
devitaliciamento. 
§ 4º Poderá o Tribunal Pleno, entendendo não ser o caso de pena de demissão,
aplicar as de remoção compulsória, censura ou advertência, vedada a de
disponibilidade. 
§ 5º No caso de aplicação das penas de censura ou remoção compulsória, o juiz
não-vitalício ficará impedido de ser promovido ouremovidoenquantonãodecorrer
prazodeumanodapuniçãoimposta. 
Art. 48. As penas de disponibilidade, aposentadoria compulsória e demissão
acarretarão o imediato afastamento do magistrado, devendo o Presidente do
Tribunal fazer a correspondente comunicação ao Presidente da República, por
intermédio do Tribunal Superior do Trabalho, quando necessária para efeito de
formalizaçãodoatorespectivo. 
§ 1º O magistrado postoemdisponibilidadepordecisãopunitivadoTribunalPleno
somente poderá pleitear o seu aproveitamento depois de decorridos dois anos de
afastamento,cabendoaoTribunalpromover: 
I–sindicânciadavidapregressaeinvestigaçãosocial; 
II–reavaliaçãodacapacidadefísica,mentalepsicológica; 
III–reavaliaçãodacapacidadetécnicaejurídica,pormeiodefrequênciaobrigatória
acursooficialministradopelaEscoladaMagistratura. 

§ 2º Na análise do pedido, o Tribunal procederá ao exame da subsistência das
razões que determinaram a disponibilidade, ou da superveniência de fatos novos,
quandodeveráapontarmotivoplausível,deordeméticaouprofissional,diversodos
fatosqueensejaramapena. 
§ 3º Devidamente instruído e fundamentado o procedimento, caberá ao Tribunal
decidirquantoaoretornoimediatoougradualeadaptativodomagistrado. 

CAPÍTULOV 
DAAPOSENTADORIAPORINVALIDEZ 
Art. 49. O processo de apuração de invalidez do Magistrado, para o fim de
aposentadoria,regular-se-ápelodispostonaLeiOrgânicadaMagistraturaNacional
epelasregrasconstantesdesteRegimento. 
Parágrafo único. Os exames serão realizados por médicos do Tribunal ou de
outrasinstituiçõesespecializadas,acritériodoPleno. 
Art.50.Oprocessoparaverificaçãodeinvalidezseráinstauradoarequerimentodo
Magistrado ou por determinação do Tribunal PlenooudoPresidenteeCorregedor
do Tribunal, observando-se, quanto aos requisitos,asdisposiçõesdaLeiOrgânica
daMagistraturaNacional. 
§ 1º Tratando-se de incapacidade mental, o Presidente do Tribunal nomeará
curador, independentemente da defesa que o Magistrado queira oferecer,
pessoalmenteouporprocurador. 
§ 2º Com a instauração do processo, o Magistrado será afastado do cargo até
decisão final, a ser proferida no prazo de 60 (sessenta dias), podendo ser
prorrogadaporigualprazojustificadamente. 
Art. 51. Assegurar-se-á ampla defesa ao Magistrado, exercitável no prazo de 15
(quinze)dias. 
Art. 52. Finda a instrução, o processo será levado a julgamento, admitida a
sustentaçãooralpor20(vinte)minutos. 

Parágrafo único. A decisão que concluir pela incapacidade definitiva, quando se
tratar de Desembargador, será comunicada pelo Presidente do Tribunal ao Poder
Executivo,porintermédiodoTribunalSuperiordoTrabalho,salvoseoafastamento
fordacompetênciadopróprioTribunal. 
Art.53.Dadecisãoqueconcluirpelaaposentadoriacaberárecurso,noprazode30
(trinta)dias,acontardaintimação. 

CAPÍTULOVI 
DASFÉRIASELICENÇAS 
Art. 54. Os Desembargadores e Juízes do Trabalho terão férias individuais de
sessenta(60)diasporano,quepoderãoserfracionadasemperíodosnãoinferiores
atrinta(30)dias,salvomotivodeforçamaior. 
§ 1º Os Juízes do Trabalho de primeiro grau terão as férias subordinadas ao
interessedoserviçoe,quandopossível,àconveniênciadecadaum,observadasas
disposiçõesdoConselhoNacionaldeJustiçaedoConselhoSuperiordaJustiçado
Trabalho. 
§2º.Parafinsdoparágrafoanterior,oPresidentedoTribunalouviráosinteressados
e,atéomêsdenovembro,organizaráaprevisãodaescalaaserobservadanoano
seguinte,submetendoasuaaprovaçãoaoTribunalPleno. 
§ 3º A escala de férias já aprovada poderá ser alterada com fundamento na
conveniência administrativa ou nointeressepúblico,observadasasdisposiçõesdo
ConselhoNacionaldeJustiçaedoConselhoSuperiordaJustiçadoTrabalho. 
§ 4ºParasubsidiaraanálisedaconveniênciaadministrativa,osJuízesTitularese
Substitutos das Varas do Trabalho deverão remeter, até o 10º (décimo) dia que
antecede as suas férias, expediente à Presidência do Tribunal acompanhado de
certidão que informe a existência ounãodeprocessospendentesdesolução,que
estejamforadoprazo,sobpenaderesponsabilidade. 

§ 5º Na hipótese de choque de períodos de férias entre o Juiz Titular e o Juiz
Substituto,emexercícionamesmaunidadejurisdicional,apreferênciaserádadaao
Titular,comunicando-seoSubstitutoparaquemodifiqueoperíodopretendido. 
§ 6ºMantendo-seoJuizSubstitutoemsilêncionocursodoprazoaeleconcedido,
asfériasserãoremarcadase
 xofficiopelaPresidência. 
§ 7º Os magistrados comunicarão à Presidência o meio pelo qual poderão ser
localizadosparaeventualconvocaçãoduranteasfériaseferiados. 
Art. 55. Não poderão entrar em gozo de férias, em período simultâneo,
Desembargadoresemnúmeroquecomprometaoquorumdejulgamento. 
Parágrafoúnico.Nãopoderãogozarfériasoulicençaespecial,simultaneamente,
oPresidenteeoVice-PresidentedoTribunal. 
Art. 56. As férias somente poderãoseracumuladasporimperiosanecessidadede
serviço,observadasasdisposiçõesdosConselhossuperiores. 
Art.57.AsfériasdosDesembargadoresserãorequeridasnoanoanterioràfruição,
devendohaveranecessáriacomunicaçãoàPresidênciaatéomêsdenovembrode
cadaano,paraaelaboraçãodeescala. 
Art. 58. Sem prejuízo do vencimento, remuneração ou de qualquer direito ou
vantagem legal, o magistrado poderá afastar-se de suas funções até 8 (oito) dias
consecutivos,pormotivode: 
I-casamento; 
II-falecimentodecônjuge,ascendente,descendenteouirmão. 
Art. 59. As licenças para tratamento de saúde serão concedidas mediante laudo
expedido ou ratificado por médico do Tribunal, procedendo-se às diligências
necessárias. 

CAPÍTULOVII 
DASCONVOCAÇÕESESUBSTITUIÇÕES 

Art. 60. Nos casos de vaga ou afastamento de Desembargador, por qualquer
motivo,emprazosuperiora30(trinta)dias,poderáoTribunalPleno,pordecisãoda
maioriaabsolutadeseusmembrosefetivos,ouoPresidente,emcasosdeurgência,
por ato ad referendum, convocar, observando os critérios de antiguidade e
merecimento, alternadamente, Juiz Titular de Vara do Trabalho integrante da
primeiraquintapartedalistadeantiguidadeparaoexercíciodarespectivaatividade
jurisdicional. 
§1ºCasonãohajainteressadoqueintegreaprimeiraquintaparte,ounãohavendo
quem preencha os requisitos fixados, o Tribunal procederá à escolha entre os
magistrados que componham a segunda quinta parte da lista de antiguidade, e
assimsucessivamente. 
§ 2º APresidênciadoTribunal,nomêsdenovembrodecadaano,providenciaráa
publicaçãodeEdital,fixandoprazoparaainscriçãodeJuízesTitularesinteressados
naconvocação,compublicaçãodalistarespectivanomêsdedezembroevalidade
paraoanojudiciárioseguinte. 
§3ºNãopoderãoserconvocadososJuízesque: 
I-acumulemoutraatribuiçãoadministrativa,comoaadministraçãodeforooujuízo
auxiliar; 
II - tenham acúmulo injustificado de processos conclusos, com extrapolação de
prazoparaprolaçãodesentençaoudespacho; 
III - tenham recebido qualquer punição administrativa no biênio imediatamente
anteriorouestejamrespondendoaprocessodisciplinar; 
IV - não tenham cumprido o disposto no artigo 3a da Resolução ENAMAT no
09/2011; 
V-estiveremafastadosdajurisdiçãoporqualquermotivo,inclusivepararealização
decursoounacondiçãodedirigentedeassociaçãoprofissional. 
§ 4º Em caso de convocação pelo critério de antiguidade, somente poderá ser
recusadoojuizmaisantigopordecisãomotivadadamaioriaabsolutadosmembros
doTribunal. 

§ 5º No caso de convocação pelo critério de merecimento, será considerada a
pontuaçãodecadacandidato,apuradacomaavaliaçãodaprodutividade,presteza
no exercício das funções e aperfeiçoamento técnico, de formasimplificada,coma
observânciadoscritériosaseguirdescritos,quenãovincularãooTribunalemfutura
promoção: 
I–naavaliaçãodaProdutividadeserãoapuradoso: 
a)númerodeconciliaçõesrealizadas; 
b)númerodedecisõesinterlocutóriasproferidas; 
c) número de sentenças proferidas, por classe processual e com priorização dos
processosmaisantigos; 
d)tempomédiodoprocessonaVaradoTrabalho. 
II–EmrelaçãoàPrestezaserãocontabilizados: 
a) os prazos processuais, computando-se o número de processos com prazo
vencidoeatrasosinjustificados; 
b) o tempo médio de duração do processo na unidade judiciária, desde a
distribuição até a sentença, desde a sentença até o arquivamento definitivo,
desconsiderando-se o tempo que o processo esteve em grau de recurso ou
suspenso;c
 )onúmerodesentençaslíquidas. 
III – No que diz respeito ao aperfeiçoamento técnico, serão considerados a
frequência e aproveitamento de cursos oficiais ou reconhecidos pelas Escolas
Nacionais,consideradosaquelesoferecidosemigualdadedecondiçõesatodosos
magistrados pelos Tribunais e Conselhos do Poder Judiciário, pelas Escolas dos
Tribunais,diretamenteoumedianteconvênio. 
§ 6º Findo o prazo de inscrição, aSecretariadaCorregedoriafaráolevantamento
estatísticoparapontuação,emcasodeconvocaçãopormerecimento,parapermitir
a apreciação pelos membros do Tribunal, sendo relator nato do processo o
DesembargadorCorregedor. 

§ 7º O Juiz convocado para exercer função de substituição receberá,
exclusivamente,adiferençaderemuneraçãoparaocargodeDesembargador. 
§ 8º Ao Juiz convocado será destinado o gabinete e a assessoria do
Desembargadorsubstituído. 
§ 9º. Encerrado o período de convocação, os processos em poder do juiz
convocadoserãoconclusosaodesembargadorsubstituído,ressalvadosaquelesem
quehajalançadoovistoouquetenhamsidoincluídosempautadejulgamento. 
§ 10. Não se admitirá convocação para substituição em função jurisdicional de
DesembargadoresqueexerçamcargosdedireçãonosTribunais. 
§ 11. A convocação de que trata o caput deste artigo não excederá 2 (dois)
anos, podendo ser prorrogada uma vez, caso persista o caráter excepcional
queaocasionou. 
§ 12. Esgotadas as convocações dos Juízes integrantes da lista prevista no§2o,
poderá o Presidente do Tribunal convocar Magistrados de Primeira Instância,
TitularesdeVarasdoTrabalhodacapital,paraatuarnaSegundaInstância,porato
AdReferendumdoPleno. 
Art.61.OsJuízesdoTrabalhoconvocadosnãopoderãoparticipardeeleiçõespara
Presidente e Vice-Presidente do Tribunal, nem tomar parte na votação dematéria
administrativadealtarelevância. 
§ 1º Em caso de vacância do cargo, o Juiz convocado poderá votar em matéria
administrativa,mesmoquetenhasidoconsideradadealtarelevância. 
§ 2º Na hipótese do parágrafo anterior, o Juiz convocado não participará dos
julgamentosde:a
 )incidentederesoluçãodedemandasrepetitivas(IRDR); 
b)incidentedeassunçãodecompetência(IAC). 
Art. 62.OsDesembargadores,emgozodefériasoulicença,poderãoparticiparda
apreciação e julgamento de matéria administrativa, devendo ser cientificados com
antecedênciamínimade03(três)diasúteisdarealizaçãodasessão. 

§ 1º Os Desembargadores em gozo de férias ou licença não tomarão parte na
votação de matéria judiciária, exceto quando já tiverem proferido voto em
julgamento que tenha sido adiado, ou quando estiverem vinculados ao processo
comorelatorourevisor. 
§ 2º Convocada a sessão, em caráter de urgência,oDesembargadoremgozode
fériasoulicençaserácomunicadoimediatamente,porqualquermeiohábilexistente. 


ResoluçãoAdministrativanº022/2021 
LIVROII 
DAORDEMDOSERVIÇONOTRIBUNAL 

TÍTULOI 
DADISTRIBUIÇÃODOSPROCESSOS 

CAPÍTULOI 
DASDISPOSIÇÕESGERAIS 

Art. 63. Os processos de competência do Tribunal Pleno e das Turmas serão
distribuídos eletronicamente, por classe processual, na forma da Tabela Unificada
deClassesProcessuaisestabelecidapeloConselhoNacionaldeJustiça.



Parágrafo único. A classe processual das ações de competência originária ou
recursal será indicada pela parte, entre aquelas previstas na Tabela Unificada
aprovadapeloCNJ,cumprindoaoRelatordoprocesso,conformeocaso,ordenara
reautuaçãoparafazerconstaraclasseprocessualcorreta. 


Art. 64. A Distribuição, realizada de forma imediata por meio eletrônico, será
equitativa entre os gabinetes dos Desembargadores, considerando-se cada grupo
declasse. 
§ 1º O afastamento do Desembargador, a qualquer título e por qualquer período,
mesmosemdesignaçãodesubstituto,nãofazcessaraDistribuição. 

§ 2º Os Recursos Internos serão conclusos ao prolator dadecisãoimpugnadaou,
nocasodeafastamento,aquemosubstituirousuceder. 

§ 3º Os processos distribuídos a Desembargador afastado e sem substituto
convocado, que reclamem solução urgente, alegada e fundamentadamente pelo
interessado, serão encaminhados ao Presidente do Órgão Julgador respectivo,
observadasasdisposiçõesdesteRegimento. 

Art. 65. O Desembargador eleito Presidente será excluído da distribuição de
processos de competência originária e recursal, como Relator e Revisor, mas
continuaráRelatordosprocessosanteriormentedistribuídos. 
§ 1º O DesembargadoreleitoVice-Presidenteseráexcluídoapenasdadistribuição
de processos de competência recursal, como Relator e Revisor, mas continuará
Relatordosprocessosanteriormentedistribuídos. 
§ 2º Os Desembargadores eleitos Presidente e Vice-Presidente continuarão a
receber,comoRelator,osprocessosemqueforempreventosnacondiçãoderelator
doprimeirorecursoprotocoladonotribunal. 

Art.66.ODesembargadornãoparticiparádadistribuiçãodosprocessosapartirda
dataemquerequererasuaaposentadoria. 


Art. 67. Nos processos em que houver Revisor, a revisão incumbirá ao
Desembargador imediatamente mais moderno na lista de antiguidade do Tribunal
emrelaçãoaoRelator. 
Parágrafoúnico. NahipótesedeoDesembargadorRelatorseroúltimodalistade
antiguidade,oseuRevisorseráoDecano.

Art.68.OcorrendoimpedimentooususpeiçãodoDesembargadorRelatorsorteado,
osautosserãoredistribuídosporsorteioaoutromagistrado. 
§ 1º Ocorrendo ImpedimentoouSuspeiçãode,pelomenos,três(3)integrantesda
mesma Turma, o processo será redistribuído, por sorteio, a outro Magistrado e
Turma,observadaa compensação. 
§ 2º Averbados o impedimento ou suspeição do Desembargador Revisor, o
processo será encaminhado, para fins de revisão, ao Desembargador
imediatamentemaismodernonalistadeantiguidade,integrantedorespectivoórgão
julgador. 

Art. 69. O Desembargador que tenha se removido de Turma ou feito permuta,
mantém a condição de Relator na hipótese de retorno do processo e mesmo
recursoaoTribunal. 

Art. 70. Com a distribuição, o Relator, independentemente do seu "visto", fica
vinculadoaoprocesso. 
§1ºTerãoprioridadenatramitaçãoosprocessos: 
I - em que figure comoparteouinteressadopessoacomidadeigualousuperiora
sessenta anos ou portadora de doença grave, assim compreendida qualquer das
enumeradasnoartigo6.º,XIV,daLein.º7.713,de22dedezembrode1988; 
II-reguladospelaLein.º8.069,de13dejulhode1990; 

III-emquefigurecomoparteavítimadeviolênciadomésticaefamiliar,nostermos
daLeinº11.340,de7deagostode2006(LeiMariadaPenha). 
§ 2º A pessoa interessada na obtençãodobenefíciodaprioridade,juntandoprova
desuacondição,deverárequerê-loaoDesembargadorcompetenteparadecidirou
relatarofeito,quedeterminaráasprovidênciasaseremcumpridas. 
§3ºDeferidaaprioridade,osautosreceberãoidentificaçãoprópriaqueevidencieo
regimedetramitaçãoprioritária. 
§ 4º A prioridade concedida não cessará com a morte do beneficiado,
estendendo-seemfavordocônjugesupérstiteoucompanheiroemuniãoestável. 
§ 5º Em relação aos processos de tramitação preferencial e aos sujeitos ao
procedimento sumaríssimo, a distribuição será suspensa em relação ao
Desembargadorqueestiverafastadopormaisde10(dez)dias. 
§6ºAdistribuiçãodeprocessosdecompetênciaorigináriaserásuspensacincodias
úteis antes do início do gozo das férias dos Desembargadores e, no caso de
usufruto de saldo de férias, a suspensão ocorrerá apenas nos dias de descanso
anual. 

Art.71.ODesembargadorquetiversidoRelatorderecursoquenãofoiconhecido,
cuja decisão tiver sido modificada na instância superior no sentido de ser dado
prosseguimento ao exame do mérito, manterá a relatoria do processo após a sua
devolução. 

Art. 72. Ocorrendo afastamento definitivo de Desembargador, os processos a ele
distribuídos,comousem"visto",ficarãovinculadosaoJuizdoTrabalhoconvocado. 
Parágrafo único. Preenchida a vaga do cargo de Desembargador, assume a
competência dos processos com ou sem "visto" o Desembargador sucessor,
nomeadoparaocargo. 


Art. 73. Na hipótese de afastamento temporário de Desembargador por prazo
superior a trinta dias, os processos distribuídos ao Juiz do Trabalho convocado
permanecerãoemsuacompetência,mesmofindaaconvocação. 
Parágrafoúnico.OJuizconvocadoficarávinculadoaogabineteporoitodiaspara
ultimar osjulgamentosdosprocessosquelheforamdistribuídos,retornando,após,
às suas atribuições originárias, sem prejuízo da participação nas sessões emque
deverãoserjulgadososprocessosaosquaisaindaseencontrevinculado. 

CAPÍTULOII 

DAPREVENÇÃO 

Art. 74. O magistrado que primeiro conhecer de um processo no Tribunal terá
jurisdição preventa para todos os recursos e incidentes posteriores ocorridos no
mesmo processo ou em processos conexos, inclusive em relação aos
Desembargadores Presidente e Vice-Presidente do Tribunal, em decorrência da
competênciaresidual. 
§1ºAprevençãoéestabelecidaporqualquerpronunciamentojurisdicional,exceto: 
I –asdeclaraçõesdeimpedimentooususpeição,asdecisõesproferidasduranteo
plantão judiciário e em mandado de segurança e os acórdãos prolatados em
incidentesderesoluçãodedemandasrepetitivas,deassunçãodecompetênciaede
inconstitucionalidade; 
II – as decisões proferidas pelo Corregedor nas correições parciais e pedidos de
providência. 
§2ºSendooRelatorjuizconvocado,aprevençãoocorreemrelaçãoaogabinetedo
Desembargadorsubstituído. 
§3ºPrevalecemasdisposiçõesdesteartigo,aindaqueaTurmatenhasubmetidoa
causaajulgamentodoTribunalPleno. 


Art. 75. Nas hipóteses em que ficar vencido o Relator do primeiro processo ou
recurso protocolizado no tribunal, os incidentes posteriores e os recursos
subsequentes interpostos no mesmo processo ou em processo conexo serão
distribuídos,pordependência,aoRedatordesignado. 
§1ºCasooRedatordesignadosejajuizconvocado,oprocessoserádistribuído,por
dependência, ao gabinete do Desembargador substituído à época da redação do
acórdão. 
§ 2º A hipótese do caput não se aplica aos processos em que a Turma delibera
sobreaexistênciadenulidade. 

Art. 76. Em caso de afastamento temporário do Desembargador prevento, tenha
sido ou não convocado juiz em substituição, o feito será distribuído ao respectivo
gabinete. 

Art. 77. Na ausência do Desembargador prevento ou de juiz convocado em
substituição, as medidas de urgência devem ser encaminhadas ao Gabinete da
Presidênciaparaapreciação. 
Parágrafoúnico.Proferidaadecisãoliminar,ofeitodeveserdevolvidoaogabinete
domagistradoprevento. 

Art. 78. A prevenção não cessa em caso de remoção ou permuta do
DesembargadorparaoutraTurma. 

Art.79.NahipótesedeafastamentodefinitivodoTribunal,aprevençãodar-se-áem
relaçãoaogabinetequeoDesembargadorocupava. 


Art. 80. A prevenção, se não for declarada de ofício, poderá ser arguida por
qualquer das partes ou pelo Ministério Público do Trabalho, até o início do
julgamento. 
§ 1º Baixado o processo de instância superior com determinação de novo
julgamentoouparaqueoTribunalavancenomérito,apóstersidoafastadaquestão
prejudicial ou preliminar, o processo será remetido, por prevenção, ao Relator do
processo. 
§ 2º Na hipótese de o Relator ou Redator não integrarem mais o Tribunal, o
processoserádistribuídoaoseusucessor. 

CAPÍTULOIII 

DAINTERVENÇÃODOMINISTÉRIOPÚBLICODOTRABALHO 

Art. 81. Serão enviados processos à Procuradoria Regional do Trabalho nas
seguinteshipóteses: 
I–obrigatoriamente: 
a)nasaçõesciviscoletivas,nasaçõescivispúblicasemqueoMinistérioPúblicodo
Trabalho não seja autor e os dissídios coletivos, caso não tenha sido emitido
parecernainstrução; 
b)quandoforparteEstadoestrangeiroouorganismointernacional; 
c)casosqueenvolvaminteressesdeincapazeseíndios; 
d)casosemqueoórgãotenhaatuadoemprimeirograucomointerveniente; 
e)quandohouverexpressadeterminaçãonesteRegimento; 
II–facultativamente,edeformaseletiva,poriniciativadoRelator,quandoamatéria,
porsuarelevância,recomendarapréviamanifestaçãodoMinistérioPúblico; 

III – por requerimento do Ministério Público do Trabalho, quando este reputar
presenteinteressepúblicoquejustifiqueasuaintervenção. 
Parágrafoúnico. Nosprocessossujeitosaoprocedimentosumaríssimo,oparecer
seráemitidoemmesa,quandodojulgamentodorecurso. 

Art. 82. Não serão submetidos ao Ministério Público do Trabalho osembargosde
declaração, os agravos internos e os processos em que a instituiçãofigurarcomo
autoraouassistente. 

Art. 83. Os membros do Ministério Público do Trabalho serão cientificados
pessoalmente das decisões nas causas em que oórgãotenhaatuadocomoparte
oucomofiscaldaordemjurídica. 

Art. 84. Nas hipóteses de intervenção obrigatória como fiscal daordemjurídica,o
MinistérioPúblicodoTrabalho: 
I – terá vista dos autos depois das partes, sendo intimado de todos os atos do
processo; 
II–poderáproduzirprovas,requererasmedidasprocessuaispertinenteserecorrer. 

Art. 85. O Ministério Público do Trabalho terá prazo em dobro para manifestar-se
nosautos,contadoapartirdesuaintimaçãopessoal. 
§ 1º Findo o prazo para manifestação sem o oferecimento de parecer, será dado
regularandamentoaoprocesso. 
§ 2º Não se aplica o benefício quandoaleiestabelecer,deformaexpressa,prazo
próprioparaoMinistérioPúblico. 


CAPÍTULOIV 

DORELATOREREVISOR 

Art. 86. Nos processos submetidos à apreciação do Tribunal Pleno, haverá um
RelatoreumRevisor. 
Parágrafo único. O Presidente do Tribunal é o Relator nato das matérias
administrativas. 

Art. 87. Nos embargos de declaração, matéria administrativa, agravoregimentale
habeascorpus,nãohaveráRevisor. 

Art.88.C
 ompeteaoRelator: 
I – dirigir e ordenar o processo no Tribunal, inclusive em relação à produção de
provaediligênciasnecessárias; 
II-indeferirapetiçãoinicialemaçõesdecompetênciaorigináriadoTribunal; 
III - julgar liminarmente improcedentes ações de competência originária pela
decretaçãodadecadência; 
IV–apreciar,noprazode48(quarentaeoito)horasacontardoprotocolo, opedido
detutelaprovisórianosrecursosenasaçõesdecompetênciaoriginária; 
V-julgar,deplano,oconflitodecompetênciaquandosuadecisãosefundarem: 
a) súmula ou jurisprudência iterativa, notória eatualdoSupremoTribunalFederal,
do Tribunal Superior do Trabalho, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio
Tribunal; 
b)tesefirmadaemjulgamentodecasosrepetitivosouemincidentedeassunçãode
competência; 

VI - processar as habilitações e os incidentes de falsidade, de suspeição, de
impedimento e de desconsideração da personalidade jurídica e demais incidentes
processuais; 
VII - determinar a juiz a realização de atos e diligências, fixando prazo para o
cumprimento; 
VIII - requisitar os autos originais dos processos que subirem a seu exame em
traslado, cópias ou certidões, assim como aqueles que com elestenhamconexão
oudependência; 
IX - deliberar, por decisão irrecorrível, sobre a admissão de amicus curiae e
realização de audiências públicasquandootemaenvolverincidentesderesolução
dedemandasrepetitivasoudeassunçãodecompetênciaepresidiroato; 
X – negar conhecimento a recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha
impugnadoespecificamenteosfundamentosdadecisãorecorrida; 
XI-n
 egarprovimentoarecursoqueforcontrárioa: 
a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Tribunal Superior do Trabalho, do
SuperiorTribunaldeJustiçaoudopróprioTribunal; 
b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal, pelo Tribunal Superior do
Trabalho ou pelo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recursos
repetitivos; 
c) entendimento firmadoemincidentederesoluçãodedemandasrepetitivasoude
assunçãodecompetência; 
d)jurisprudênciaiterativa,notóriaeatualdoSupremoTribunalFederal,doTribunal
SuperiordoTrabalhooudopróprioTribunal; 
XII-darprovimentoaorecursoseadecisãorecorridaforcontráriaa: 
a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Tribunal Superior do Trabalho, do
SuperiorTribunaldeJustiçaoudopróprioTribunal; 

b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal, pelo Tribunal Superior do
Trabalho ou pelo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recursos
repetitivos; 
c) entendimento firmadoemincidentederesoluçãodedemandasrepetitivasoude
assunçãodecompetência; 
d)jurisprudênciaiterativa,notóriaeatualdoSupremoTribunalFederal,doTribunal
SuperiordoTrabalhooudopróprioTribunal; 
XIII - devolver à secretaria, em até 30 (trinta) dias úteis, contados da data da
distribuiçãodosautosaoseugabinete,osprocessosquelheforemconclusospara
elaboraçãodevoto,exceto: 
a)osdissídioscoletivosemquehajagreve,noprazode8(oito)diasúteis; 
b)osprocessosderitosumaríssimo,noprazode10(dez)diasúteis; 
c)osembargosdedeclaração,noprazode5(cinco)diasúteis; 
XIV – determinar, em relação aos processos ainda não incluídos em pauta, a
devolução dos autos ao juízo de primeira instância, quandohouverdesistênciado
recurso,salvoseafetadooprocessoparafinsdeuniformizaçãodejurisprudênciae
dearguiçãodeinconstitucionalidade; 
XV-encaminharaoCEJUSC2ºGrau pedidodemediaçãoeconciliaçãoformulado
após a distribuição de recurso no

tribunal ou de processo de competência

originária,paratentativadecomposiçãodoconflito; 
XVI-s uscitarquestõesdeordemqueconsiderarrelevantes; 
XVII-determinarounãoajuntadadememoriais; 
XVIII–extinguiroprocessodecompetênciaorigináriaporperdadeobjeto; 
XIX–exerceroutrasatribuiçõesestabelecidasnaleienesteregulamento.
§ 1º No caso de vício formal do recurso, o relator concederá o prazode5(cinco)
diasúteisaorecorrenteparasaná-lo,vedadaacomplementaçãodefundamentose
o preparo não realizado, ou não comprovado, no prazo alusivo ao recurso, bem

como a regularização de representação processual da parte sem procuração ou
substabelecimentonosautos. 
§2ºAshipótesesdosincisosX,XIeXIIdesteartigonãoseaplicamaosprocessos
commaisdeumrecurso,aindaqueadesivo. 

Art. 89. A contar da distribuição, o Relator terá o prazo detrintadiasúteisparaa
aposiçãodeseuvistoouparaaprolaçãodedecisãomonocrática. 
§ 1ºAaposiçãodovistopeloRelatortornaoprocessoaptoparaimediatainclusão
empautaouparaapresentaçãoemmesa,conformeocaso. 
§ 2º Nas demandas de procedimento sumaríssimo, o prazo mencionado no caput
ficareduzidopara10(dez)diasúteis. 

Art. 90. Compete ao Revisor fazer a revisão dos autos, sugerindo ao Relator as
medidasprocessuaisacasoomitidas. 
§1ºNosprocessossubmetidosàsTurmas,nãohaveráRevisor. 
2º O revisor terá o prazo de15(quinze)diasúteisou,nosprocessosdemandado
de segurança e dissídio coletivo, de05(cinco)diasúteis,reduzindo-seoprazono
últimocasopara48(quarentaeoito)horasnaocorrênciadegreve. 
§ 2º Devolvidos pelo Revisor, os processos serão colocados em pauta, para a
primeirasessãoqueseseguir. 

CAPÍTULOV 

DASPAUTASDEJULGAMENTO 


Art. 91. As pautas serão organizadas pelas secretarias dos órgãos e aprovadas
pelosrespectivospresidentes. 
§1ºApautaserápublicadanoórgãooficial,comantecedênciamínimade5(cinco)
diasúteis,devendosuacópiaserafixadanaportadeentradadarespectivaSalade
Sessões; 
§ 2º Publicada a pauta de julgamento, os processos não julgados na respectiva
sessão serão adiados para a primeira sessão seguinte e, se assim não ocorrer,
deverão ser incluídos em nova pauta, respeitado o prazo depelomenos5(cinco)
diasúteis. 
§ 3º Havendo urgência,osprocessospoderãoserjulgadosindependentementede
sua prévia inclusão em pauta, com intimação dosinteressadosporqualquermeio,
certificando-senosautos. 
§ 4º Para os fins do disposto no artigo 18, II, “h”,daLeiComplementarnº.75,de
1993, a pauta dasessãoseráremetidaaoMinistérioPúblicodoTrabalhopormeio
eletrônico. 
§ 5º Independem de inclusão em pauta os embargos de declaração, desde que
apresentadosemmesapeloRelatoratéaprimeirasessãosubsequenteaotérmino
do prazo regimental para a elaboração do voto; osprocessosdehabeascorpuse
de habeas data; as arguições de impedimento ou de suspeição; e outras
ocorrências que resultem da vontade das partes e visem à extinção do processo
comousemresoluçãodemérito. 
§ 6º Os recursos ordinários interpostos nas reclamações trabalhistas sujeitas ao
procedimento sumaríssimo, após o “visto” do Relator, serão imediatamente
colocados em pauta para julgamento, cabendo parecer oral do representante do
Ministério Público presente à sessão de julgamento, se este entender necessário,
comregistronacertidão. 
§ 7º A pauta administrativa será divulgada com 72 (setenta e duas) horas de
antecedênciaeencaminhadaaosgabinetescomorespectivoconteúdo. 


Art. 92. A pauta de julgamento será organizada por meio do Sistema PJe-JT,
observando-seaordemcronológicadeentradadosprocessosnoTribunal. 
§ 1º Terão preferência no julgamento os Embargos de Declaração, os Recursos
Ordinários em Procedimento Sumaríssimo, os Dissídios Coletivos, os Habeas
Corpus, osHabeasData,osMandadosdeSegurança,osAgravosdeInstrumento,
osConflitosdeCompetência,osAgravosdePetiçãoeosAgravosRegimentais. 
§ 2º Terão preferência, ainda, comprovada a condição, os processos em que for
parteouinterveniente: 
a)pessoacomidadeigualousuperiora80(oitenta)anosou,sucessivamente,igual
ousuperiora60(sessenta)anos; 
b) portador de doença grave, assim compreendida qualquer das enumeradas no
artigo6º,XIV,daLeinº.7.713,de22dedezembrode1988; 
c)criançaseadolescentes,nostermosdoEstatutodaCriançaedoAdolescente. 
§3ºDar-se-ápreferêncianainclusãoempautaaosprocessosouações: 
I-nocasoemqueatuecomoRelatorouRevisorDesembargadoreleitoparacargo
dedireçãodoTribunal; 
II-quandooRelatorouRevisorvenhaaseafastartemporáriaoudefinitivamentedo
Tribunal; 
III - que exijam, pela sua natureza, tramitação urgente, entre eles acidente do
trabalho; 
IV-compedidodepreferênciaapresentadopeloRelatorouRevisor. 
§ 4º Para conferir celeridade ao julgamento, poderão ser organizadas pautas
agrupadasporassunto. 

Art. 93. O processo, após liberado para a pauta ou julgamento, não poderá ser
excluído das tarefas respectivas do sistema informatizado,salvopordeterminação
doRelator. 


Art.94.Osprocessospendentesdejulgamentoemdecorrênciadecomposiçãode
quórumserãoincluídosempautaordinária. 

CAPÍTULOVI 

DASSESSÕESDEJULGAMENTO 

Art.95.AssessõesordináriasdoTribunalPlenoedasTurmasserãopúblicasese
realizarão em ambiente eletrônico (virtual ou teleconferência), ou na forma
presencial,nasededoTribunal,ouremotamente,emdiasúteisehoraspreviamente
fixadasedivulgadasnainternetnositedoTribunal,entreoitoedezenovehoras,na
conformidade da publicação das pautas no órgão oficial da sede da Região,
podendoserprorrogadas. 
§ 1º As sessões extraordinárias serão públicas e realizar-se-ão, sempre que
necessário,

mediante convocação

do

Presidente ou da maioria dos

DesembargadoresdoTribunal. 
§ 2º As sessões das Turmas realizadas com a presença de Juízes convocados
serãopresididasporumdesembargador,sendoexigidasempreapresençadedois
desembargadores.
§ 3º Nas sessões em segredo de justiça nas hipóteses previstas em lei, somente
poderão permanecer nasalaorepresentantedoMinistérioPúblicodoTrabalho,as
partes,seusrepresentantesouassistentes,bemcomoosadvogadoseosecretário,
queprestarácompromissodenãorevelaroquepresenciarououvir. 
§ 4º O magistrado licenciado ou em usufruto de férias poderá requerer, mediante
comunicação formal a ser submetida à apreciação do Presidente do Tribunal, sua
participaçãonojulgamentocolegiadodeprocessosquelhetenhamsidodistribuídos
antesdoafastamentoenosquaistenhaapostovisto. 

§ 5º A compensação do comparecimento dar-se-á em dias úteis indicados pelo
magistradointeressado. 

Art. 96. Os processos não julgados em ambiente eletrônico serão submetidos a
julgamentopresencial. 

Art.97.OTribunalsereuniráemsessãosolene: 
a)paradarposseaoPresidente,Vice-PresidenteeOuvidorRegional; 
b) para celebrar acontecimento de alta relevância, quando convocado por
deliberaçãodoTribunalPlenoemsessãoadministrativa. 
Parágrafoúnico.Asreuniõespoderãoserconvocadasparamatériaadministrativa
ou da economia interna do Tribunal,ou,ainda,quandosejustificarqueaCortese
reúnaemConselho. 

SEÇÃOI 

DOJULGAMENTOEMAMBIENTEELETRÔNICO 

Art. 98. Osprocedimentosrelativosaosjulgamentosemambienteeletrônicoserão
pormenorizados em resolução administrativa, observadas as diretrizes contidas
nestaSeção. 
§ 1º As sessões telepresenciais serão transmitidas ao vivo, por meio do site do
Tribunal, documentadas em equipamento audiovisual, cabendo ao presidente do
Tribunal determinar o devido acautelamento, quando se tratar de sessão em
segredodejustiça. 

§2ºAimagemeosomdassessõesserãomantidosàdisposiçãodopúblico,nosite
do Tribunal, excluindo-se da consulta os trechos dos processos que tramitam em
segredodejustiça. 

Art. 99. Todos os processos são passíveis de julgamento em ambiente eletrônico
(virtual),exceto: 
I–osdestacadospeloRelator; 
II – os destacados ou que contiverem divergência de um ou mais magistrados
integrantesdoórgãojulgador; 
III–aquelesdequefaçaparteoMinistérioPúblicodoTrabalhoouquetenhamsido
poreleapontadosparapronunciamentoemjulgamentopresencial; 
IV – aqueles em que, sendo possível a sustentação oral, haja a inscrição do
advogado. 
§1ºReputar-se-ácomoconcordânciacomostermosdovotodoRelatoraausência
demanifestaçãoexpressaporpartedomagistradointegrantedocolegiadojulgador. 
§ 2º As manifestações de concordância ou discordância dos magistrados
integrantesdoquórumdejulgamento,aseremconsideradasnoescoredevotação,
deverãoserposterioresaomomentodapostagemoudeeventualalteraçãodovoto
doRelatornosistemaprocessualinformatizado. 

Art. 100. A Secretaria do Tribunal Pleno e das Turmas Julgadoras, depois de
finalizadaasessãoemambienteeletrônico,lavrarãoascertidõesdejulgamentodos
feitos solucionados eletronicamente, remanescendo narespectivapautapresencial
os processos que se enquadrem nas situações previstas no artigo 92 deste
Regimento. 

SEÇÃOII 


DOJULGAMENTOEMAMBIENTEPRESENCIAL 

SUBSEÇÃOI 

DASDIRETRIZESGERAIS 

Art. 101. Os Desembargadores ingressarão no Tribunal Pleno, precedidos pelo
Presidente, seguindo-se o membro do Ministério Público do Trabalho e, após,
sucessivamente,osDesembargadores,segundoaordemdeantiguidade. 

Art.102.NassessõesdoTribunalPleno,oPresidentetemassentonapartecentral
da mesa dejulgamento,ficandoàsuadireitaorepresentantedoMinistérioPúblico
do Trabalho e à sua esquerda o Secretário do Tribunal Pleno. O Vice-Presidente
ocuparáoprimeiroassentolateralàdireita.OsdemaisDesembargadores,segundo
a ordem de antiguidade, ocuparão, alternadamente, os assentos laterais, a iniciar
pelaesquerda. 
Parágrafo único. O Juiz convocado ocupará o assento que imediatamente se
seguiraodoDesembargadormaismodernoouaodoJuizconvocadoporúltimo. 

Art. 103. Caso não haja quórum no horário designado para os julgamentos, será
aguardado o transcurso de 20 (vinte)minutos;persistindoasituação,lavrar-se-áa
atarespectiva,convocando-senovasessão. 
Parágrafo único. Caso, em sessão telepresencial, se verificar inconsistência do
sistema, será aguardado o transcurso de 60 (sessenta) minutos; persistindo a
situação,lavrar-se-áaatarespectiva,convocando-senovasessão. 


Art.104.NassessõesdoTribunalPlenoedasTurmas,ostrabalhosobedecerãoà
seguinteordem: 
I–abertura; 
II – verificação da adequação do quórum e da presença do representante do
MinistérioPúblicodoTrabalho,quandoforocaso; 
III–indicações,convocaçõesepropostas; 
IV–julgamento; 
V–encerramento. 

Art.105.Anunciadoojulgamentoeapregoadooprocesso: 
I – os magistrados não poderão se retirar sem a autorização do Presidente da
sessão; 
II – ultimar-se-á o julgamento do feito na mesma sessão, a menos que seja
concedidavistaregimentaloudadoprazoparareexameaoRelator. 

Art. 106. Durante o julgamento, não será permitido o uso da palavra sem prévia
autorizaçãodoPresidente. 
§1ºOsmagistrados,osmembrosdoMinistérioPúblicodoTrabalhoeosadvogados
usarãovestestalaresnassessões,naformaenosmodelosaprovados. 
§2ºOsprocessosdecompetênciajurisdicionaldoTribunalpoderãosersubmetidos
a julgamento em ambiente eletrônico não presencial e telepresencial, pormeiode
sessõesrealizadasemplenárioeletrônico,observadasasrespectivascompetências
dosórgãosjudicantes,medianteregulamentaçãoespecífica. 
§ 3º Mediante convocação do Presidente ou da maioria dosDesembargadoresdo
Tribunal, poderãoserrealizadassessõesjudiciaiseadministrativasextraordinárias,
naformadocaputdesteartigo. 

§4ºEmcasosespeciaisousessõessolenes,poderáserdesignadooutrolocalpara
a realizaçãodassessões,administrativasoujudiciáriase,nestecaso,seráafixado
editalnasededoTribunal,comantecedênciamínimade03(três)diasúteis. 

SUBSEÇÃOII 

DAPREFERÊNCIANAORDEMDOSJULGAMENTOS 

Art. 107. Para efeito de julgamento, terão preferência, independentemente de
classe,datadeentradaouordemnapautadejulgamento,osprocessos: 
I–emqueforamformuladospedidosdesustentaçãooral; 
II–quetenhampreferêncialegal; 
III–dispensadosdeinclusãoempautadejulgamento; 
IV–devolvidosempedidodevistaparaosmagistrados; 
V–adiadosnasessãooriginariamentedesignada. 

SUBSEÇÃOIII 

DASUSTENTAÇÃOORAL 

Art. 108. Concluído o relatório, o Presidente da sessão, se for o caso, dará a
palavra às partes ou aos seus advogados para sustentação oral das respectivas
alegações,peloprazode10(dez)minutos,nojulgamentodasseguintesespécies: 
I–recursoordinário; 

II–açãorescisória; 
III–mandadodesegurança; 
IV–reclamação; 
V–a
 gravodepetição; 
VI–outrashipótesesprevistasemlei. 
Parágrafoúnico.Nãohaverásustentaçãooralemhomologaçãodeacordo,agravo
deinstrumento,embargosdedeclaraçãoeconflitodecompetência. 

Art. 109. A sustentação oral depende de prévia inscrição, mediante procedimento
eletrônico pela rede mundial de computadores, sendo admitida no período
compreendidoentreapublicaçãodapautaeoiníciodasessãodejulgamento. 
§ 1º Nas hipóteses dos incidentes de resolução de demandas repetitivas, de
assunção de competência e deinconstitucionalidadedeleioudeatonormativodo
poderpúblico,asinscriçõesdeverãoserrequeridascom,pelomenos,48(quarenta
eoito)horasdeantecedência. 
§ 2º Nos processos em que seja formulado pedido de sustentação oral, terão
preferência os advogados que vivenciam condições especiais, em conformidade
com a lei, respeitada a ordem de inscrição, mediante comprovação prévia da
circunstânciaaoPresidentedasessão. 
§ 3º Na inscrição para sustentação oral realizada pela rede mundial de
computadores, deverá constar a clara identificação do advogado que fará a
sustentaçãooral,doprocesso,doórgãojulgador,dadataedohoráriodasessãode
julgamento. 
§ 4º Falará em primeiro lugar o recorrente, ou, se ambas as partes tiverem
recorrido, o autor; quando se tratar de processo de competência originária do
Tribunal,teráapalavra,emprimeirolugar,aparteautora. 

§5ºHavendolitisconsortesrepresentadospormaisdeumadvogado,otemposerá
proporcionalmente dividido. Se a matéria for relevante, a critério do Presidente, o
tempopoderáserprorrogadoatéomáximode20(vinte)minutos. 
§ 6º Aos representantes das partes fica assegurado o uso da palavra para o
esclarecimentodedúvidaouequívocoquantoamatériadefato,bemcomoparaos
demaiscasosprevistosemlei. 

Art. 110. Não sendo o processo julgado no dia assinalado, o advogado jáinscrito
para sustentação oral deverá renovar a inscrição quando o processo retornar à
pauta. 

Art. 111. Na hipótese de o processo ser retirado de pauta, depois de realizada a
sustentação oral por um ou mais advogados, não haverá nova sustentação oral,
salvo se houver alteração da composição do Colegiado, quando da retomada do
julgamento. 
§ 1º É facultado ao Relator antecipar sua conclusão, hipótese em que poderá
ocorrer a desistência da sustentação oral. Havendo, porém, qualquer voto
divergente daquele anunciado pelo Relator, o Presidente concederá a palavra ao
advogadodesistente. 
§2ºEstandoosjulgadoresaptosavotar,esenãohouverpedidodaspartes,poderá
serdispensadaaleituradorelatório. 

Art.112.AvotaçãoseráiniciadacomovotodoRelator,seguindo-seodoRevisore
odosdemaisjulgadores,observadaaordemdeantiguidade. 
§ 1º Antes de encerrada a votação, o representante do Ministério Público do
Trabalho poderá requerer a palavra ao Presidente e intervir oralmente, por sua
iniciativa,ouporsolicitaçãodequalquerjulgador. 

§ 2ºQualquerjulgadorpoderá,antesdevotaromérito,suscitarquestãoprejudicial
oupreliminar,requerendodestaqueparaasuavotação. 
§3ºCaberáaoPresidenteencaminharavotaçãoedecidirsobreosrequerimentos,
intervençõesequestõesdeordemformuladaspelosjulgadoresoupelomembrodo
MinistérioPúblicodoTrabalho. 
§4ºNenhumjulgadorpoderáeximir-sedeproferirseuvoto,salvoquandonãotenha
assistidoaorelatórioouforimpedidooususpeito,deacordocomalei. 
§5ºDuranteojulgamento,qualquerparticipantedasessãosópoderáfazerusoda
palavra com prévia solicitação ao Presidente, e sem interromper quem estiver no
usodela. 
§ 6º É facultado ao advogado prestar esclarecimentos sobre matériafática,desde
queautorizadopeloPresidente. 

Art. 113. Antes de encerrada a votação, os julgadores poderão pedir vista do
processopeloprazode10(dez)dias(úteis). 
§1ºOprazodevistapoderáserprorrogadoporigualperíodo,mediantejustificativa
fundamentada. 
§ 2º Sendo o pedido de vista em mesa, o julgamento far-se-á na mesma sessão,
logoqueojulgadorsedeclarehabilitadoaproferirvoto. 
§3ºNãosendoemmesa,ficaráojulgamentoadiadoeovotodeveráserproferido
na sessão seguinte ao decurso do prazo de dez (10) dias (úteis), ainda que
ausentes o Relator e o Revisor, desde que tenham votado, e ainda outros
julgadores, computando-se os votos já proferidos, mesmo por aqueles que não
compareceremouquehouveremdeixadooexercíciodocargo. 
§ 4º Independentemente do pedido de vista, os demais julgadores poderão
anteciparoseuvoto. 
§ 5º Quando se reencetar o julgamento adiado, não votará o julgador que não
houverassistidoaorelatório. 

§6ºSehouverquestãonovaparaserdecidida,avotaçãoprosseguirásomentecom
os magistrados presentes, feitas as convocações necessárias em caso de
insuficiênciadequorum. 
§7ºSeoprocessojudicialouadministrativonãofordevolvidonoprazoprevistono
caput,ouseovistordeixardesolicitarprorrogaçãodeprazo,oPresidentedoórgão
correspondente fará a requisição para julgamento na sessão subsequente, com
publicaçãonapautaemquehouverainclusão. 
§ 8º Ocorrida a requisição na forma do parágrafo anterior, se aquele que fez o
pedido de vista ainda não se sentir habilitado a votar, o Presidente do órgão
colegiadoconvocarásubstitutoparaproferirvoto. 
§ 9º A convocação do substituto prevista no parágrafo anterior deve ocorrer na
seguinteordem: 
a)Desembargadorqueestiverpresidindoasessão; 
b)Vice-Presidente; 
c)DesembargadormaisantigoemexercíciointegrantedeoutraTurmadoTribunal; 
d)JuizConvocado,ematuaçãonoTribunal. 

Art. 114. O Relator e todos os julgadores que tiverem divergências disporão do
tempo necessário para proferirem seus votos. Os demais indicarão a quem
acompanham. 
Parágrafo único. Antes de proclamada a decisão, será permitido aos julgadores
modificarseuvoto. 

Art. 115. Em caso de empate, caberá ao Presidente da sessão desempatar,
sendo-lhe facultado adiar o julgamento para a sessão seguinte, quando não se
considerarhabilitadoaproferirseuvoto. 


Art. 116. Findo ojulgamento,oPresidenteproclamaráadecisão,designandopara
redigir o acórdão o Relator, ou, se este foi vencido, o Revisor, ou, ainda ,nocaso
deste também ter sido vencido, o julgador que primeiro se manifestou a favor da
tesevencedora,salvonosdissídioscoletivos,nosquaiscaberáaoRelatorredigiro
acórdão,emboravencidoemparte. 
§ 1º Quando todos os julgadores forem vencidos, ainda que em parte, redigirá o
acórdãoopróprioRelatororiginário. 
§ 2º Quando as soluções divergirem, mas apresentarem pontos comuns, deverão
ser somados os votos concorrentes no que tiverem em comum. Persistindo a
divergência sem possibilidade de soma ímpar, serão as questões submetidas
novamente à apreciação de todos os julgadores, duas a duas, ou na mesma
proporção, eliminando-se, sucessivamente, as que tiverem menor votação e
prevalecendoaquereunir,porúltimo,amaioriadevotos. 
§3ºVencidooRelatoremmatériadeconhecimento,ouempartemínimadomérito
dorecurso,oRedatordoacórdãoseráojulgadorqueprimeirotenhasemanifestado
nosentidodatesevencedora. 
§4ºOjulgadorvencidodeverájuntar,noprazodecincodiasúteis,ajustificativade
voto,paraoqueosautos,eletrônicosoufísicos,serãoencaminhadosaorespectivo
gabinete. 

Art.117.Doresultadodojulgamentoserálavradacertidão,quedeveráseranexada
aosautos,dentrode48(quarentaeoito)horas. 
Parágrafo único. Após certificada a conclusão,asecretariadoTribunalPlenoou
da Turma fará conclusão dos autos ao julgador vencido, para, no prazo de cinco
dias úteis seguintes, juntar a justificativa de voto; quando na própria sessão o
julgadorvencidodeclararquemantémasentençaporseusprópriosfundamentos,o
que constará da certidão de julgamento, o processo será concluso diretamente o
RelatorouRedatordoacórdão. 


Art.118.AsatasdassessõesserãolavradaspelosecretáriodoPlenooudaTurma
emantidasemmeioeletrônico,devendoconter: 
I–odia,omêseahoradeaberturadasessão; 
II – os nomes do Presidente da sessão, do integrante do Ministério Público do
Trabalhoedosmagistradospresentes; 
III–asjustificativasdosmagistradosausentes; 
IV – relatório sumário do expediente, mencionando os processos, recursos ou
requerimentosapresentadosnasessão,adecisãotomadacomosvotosvencidose
osnomesdosquehouveremfeitosustentaçãooral; 
V–e
 ventuaisobservaçõesaprovadaspeloórgãojulgador; 
VI–aassinaturaeletrônicaoufísicadosecretárioedoDesembargadorquepresidiu
asessão. 
Parágrafo único. Constará de nota na certidão, a ocorrência de adiamento do
julgamento em razão dopedidodevistaregimental,bemcomoaretiradadepauta
doprocessoe,emambososcasos,seurequerente. 

Art. 119. Os julgamentos e os debates serão públicos e fundamentadas todas as
decisões, sob pena de nulidade, exceto quando a lei limitar a presença, em
determinadosatos,àsprópriasparteseaseusadvogados,ousomenteaestes,em
casos nos quais apreservaçãododireitoàintimidadedointeressadonosigilonão
prejudiqueointeressepúblicoàinformação. 

Art.120.Nassessões,osdebateseproclamaçãodosjulgamentosserãogravados,
permanecendo em poder e sob a guarda da Secretaria do Tribunal Pleno ou da
Turmapeloprazomínimode01(um)ano. 
Parágrafo único. As sessões administrativas serão gravadas, permanecendo em
poderesobaguardadoSecretáriodoTribunalPlenooudaTurma,sópodendoser

fornecida certidão do seu teor ao Desembargador e ao Juiz Convocado que a
requereuaoPresidentedoTribunal. 

Art.121.Opedidodecertidãodeinteiroteordegravaçãodejulgamentopoderáser
deferido pelo Presidente, quando demonstrada pela parte, dentrode08(oito)dias
úteisdarealizaçãodasessão,suanecessidadeparainstruirrecursoaserinterposto
noprocessoaqueserefira. 
Parágrafo único. O requerente deverá fornecer a mídia em queserágravadoo
julgamento. 

TÍTULOII

DASAUDIÊNCIASEATOSPROCESSUAIS 

CAPÍTULOI 

DASAUDIÊNCIASDEINSTRUÇÃO 

Art. 122. As audiências para instrução dos feitos de competência originária do
Tribunalserãopúblicas,presenciaisouporvideoconferência,erealizar-se-ãonodia
ehoradesignadospeloMagistradoaquemcouberainstruçãodoprocesso. 
§ 1º Nas audiências para a instrução dos processos de competência originária,
ressalvadososcasosemsegredodejustiça,queserãopúblicaserealizadasemdia
e hora designados pelo magistrado instrutor, deverá estar presente, com
antecedência, o secretário ou coordenador, a quem caberá realizar o pregãodos
processos em pauta, por determinação do Presidente dasessãoelavrarata,nela
constando os nomes das partes e dos advogados presentes, dos magistrados

presentes e do representante do Ministério Público do Trabalho, as citações,
intimações,requerimentoseosdemaisatoseocorrências. 

Art. 123. Asaudiênciasporvideoconferênciaobedecerãoàsnormasestabelecidas
emlei,pelosConselhosSuperioresepelopróprioTribunal. 
Parágrafoúnico.Asatasdassessõesdejulgamentoserãodisponibilizadasnosítio
doTribunalnaredemundialdecomputadores. 

Art. 124. Com exceção dos advogados, as pessoas que tomarem parte na
audiência não poderão se retirar da sala sem a permissão do Magistrado que
presidiroato. 

CAPÍTULOII 

DASAUDIÊNCIASPÚBLICAS 

Art. 125. Poderão ser realizadas audiências públicas com o objetivo de ouvir
depoimentos de pessoas naturais ou de representante de pessoas jurídicas, de
direito público ou privado, comexperiênciaeconhecimentoacercadatesejurídica
discutida,nasseguinteshipóteses: 
I-incidentederesoluçãodedemandasrepetitivas; 
II-incidentedeassunçãodecompetência; 
III - alteração de tese jurídica adotada em súmula ounosincidentesprevistosnos
incisosIeIIdocaputdesteartigo. 


Art. 126. As audiências públicasserãoconvocadaspeloPresidentedoTribunalou
pelo DesembargadorRelator,conformeocaso,medianteeditalpublicadonoDiário
Eletrônico da Justiça do Trabalho e no sítio do Tribunal na rede mundial de
computadores. 
§1ºOeditaldeconvocaçãodeveráconter: 
I-a
 data,olocaleohoráriodesuarealização; 
II-oassuntodaaudiência; 
III-aindicaçãodaquestãoespecíficaobjetodediscussão; 
IV-a
 descriçãodopúblicodestinatáriodoato; 
V-oscritériosdeinscriçãoemanifestação. 
§2ºOMinistérioPúblicodoTrabalhoseráintimadoparaparticipardaaudiência. 
§ 3º A convocação deverá ocorrer com antecedência mínima de 30 (trinta) dias
úteis,salvoemsituaçõesdeurgência. 

Art. 127. Compete ao Presidente do Tribunal ou ao Desembargador Relator,
conformeocaso: 
I-p
 residiraaudiênciapúblicaedeterminaraordemdostrabalhos; 
II - zelar pela pluralidade de pensamentos nos debates em torno da questão
discutida; 
III-selecionar,pormeiodedecisãoirrecorrível,aspessoasouentidadesqueserão
ouvidas; 
IV-fixarotempodemanifestaçãodecadaumdosselecionadosparafalar,aquese
refereoincisoIII. 
Parágrafo único. As partesdoprocessoemquefoisuscitadooincidentepoderão
indicar pelo menos 1 (um) especialista para esclarecer aspectos que envolvam a
matéria. 


Art. 128. Todos os membros do Tribunal Pleno poderão participar da audiência e
formular perguntas aosinscritos,devendoaSecretariadar-lhesciênciadostermos
do edital de convocação por ofício específico encaminhado ao gabinete com a
mesmaantecedênciadapublicaçãodoedital. 

Art. 129. OstrabalhosdaaudiênciapúblicaserãosecretariadospeloSecretáriodo
Tribunal Pleno, registrados em ata e, sempre que possível, gravados em áudio e
vídeo, juntados aos autos do processo, bem como transmitidos por meio da rede
mundialdecomputadores. 

CAPÍTULOIII 

DASPROVAS 

Art.130.Aproposição,admissãoeproduçãodeprovasnoTribunalobedecerãoàs
leisprocessuais,observadosospreceitosespeciaisdesteCapítulo. 

Art. 131. Se a parte não puder instruir, desde logo, suas alegações, por
impedimento ou demora em obter certidões ou cópias autenticadas de notas ou
registrosemrepartiçõeseórgãospúblicos,oRelatorlheconcederáprazoparaesse
fim. 

Art. 132. Nos recursos interpostos perante as Varas, ou peranteoTribunal,nãoé
admitidaajuntadadedocumentos,salvo: 
I - para prova de fatos supervenientes, inclusive decisão em processo conexo, os
quaispossaminfluenciarnosdireitospostulados; 

II - em cumprimento a despacho fundamentado do Relator ou à determinação do
TribunalPlenooudesuasTurmas. 

CAPÍTULOIV 

DOSACÓRDÃOS 

Art. 133. Lançada a certidão de julgamento pela Secretaria do órgão julgador, os
autos serão remetidos ao Gabinete do Relator ou do Redator designado para
providenciaralavraturaeassinaturadoacórdão. 
§ 1º Os acórdãos serão assinados em meio eletrônico pelo Relator ou Julgador
designado para redigi-los e disponibilizados para as providências atribuídas à
Secretariadoórgãojulgador. 
§ 2º Quando o Relator ou Julgador, que deveria assinar o acórdão, estiver
impossibilitadomaterialmentedefazê-lo,aSecretariadoórgãojulgadorcertificaráo
fatoesubmeteráoprocessoao: 
a) Revisor e, se tiver sido vencido, ao primeiro julgador cujovotosejacoincidente
comodosubstituído; 
b) tratando-se de recurso sem Revisor, o primeiro julgador cujo voto seja
coincidentecomodosubstituído. 
§ 3º O Relator fornecerá o relatório aprovado em sessão ao magistrado que for
designadoparaaredaçãoaoacórdão. 

Art.134. O
 Secretáriojuntaráaosautoscertidão,neladevendoconstar: 
I–aidentificaçãodoprocesso,parteseadvogadosquesustentaramoralmente, 
II–onomedomagistradoquepresidiuasessãodejulgamento; 

III-o
 nomedorepresentantedoMinistérioPúblicodoTrabalhopresenteàsessão; 
IV - o nome do Relator, do Revisor, quando for o caso, e dos magistrados que
participaramdojulgamento; 
V - o adiamento do julgamento em virtude do pedido de vista regimental, com
registrodosvotosjáproferidos; 
VI-aretiradadepautadoprocessoeseumotivo; 
VII-aassinaturaeentregadoacórdãonasessãodejulgamento; 
VIII-osimpedimentosesuspeiçõesdosmagistradosparaojulgamento; 
IX-asituaçãodomagistrado,casoconvocado; 
X-adataeodiadasemanadarealizaçãodasessão. 

Art. 135. Os acórdãos deverão ter ementa que, resumidamente, indique a tese
jurídicaprevalecentenojulgamento. 
§ 1º O Relator vencido fornecerá o voto vencido, que fará parte integrante do
acórdãoparatodososfinslegais,inclusivedeprequestionamento; 
§ 2º Prevalecendo no julgamento o voto original do Relator, deverá o respectivo
gabinete, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, encaminhar a minuta de acórdão à
SecretariadoTribunalPlenooudasTurmas. 
§ 3º Nos processos submetidos ao procedimento sumaríssimo, os autos somente
serão remetidos aos gabinetes para juntada das razões de voto, quando o voto
originário do Relator for totalmente modificado ou a requerimento do
Desembargador ou Juiz votante para juntada de voto, no prazode48(quarentae
oito)horas. 
§ 4º Não havendo a juntada do voto no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a
certidãoserápublicadacomefeitodeacórdão. 


Art. 136. A íntegra do acórdão será publicada no Diário Eletrônico da Justiça do
Trabalho. 
§1ºArepublicaçãodoacórdãopodeocorrermediantedeterminaçãodoPresidente
do Tribunal ou do Presidente do órgão prolator da decisão, salvo quando houver
evidente erro material, hipótese em que o próprio Relator, ou Redator, poderá
determinaracorreção. 
§ 2º Publicado o acórdão, a Secretaria do órgão julgadoradotará,deimediato,as
providências relativas à intimação do Ministério Público do Trabalho, quando for
parteousetratardehipóteseobrigatóriadesuaintervenção. 
§3ºAmesmaprovidênciaseráadotadapelaSecretariadoórgãoquando,naforma
da legislação, a intimação tiver de ser pessoal, ou quando houver convênio,
hipóteseemqueocorrerápormeioeletrônico. 

Art. 137. A ausência das providências relativas à intimação pessoal poderá ser
corrigida por determinação em despacho do Presidente do órgão julgador, até o
momento da baixa dos autos à primeira instância. Verificada, no primeiro grau, a
ausência dessas providências, será determinado o retorno dos autos ao órgão
julgadornoTribunalparaodevidocumprimento. 

Art.138.A
 datadepublicaçãodoacórdãoserácertificadanosautos. 


TÍTULOIII 

DAEXECUÇÃOCONTRAAFAZENDAPÚBLICA 


Art. 139. A execuçãoporquantiacerta,fundadaemdecisãotransitadaemjulgado
proferida contra a Fazenda Pública Federal, Estadual e Municipal e respectivas
Autarquias e Fundações de direito público, e demais entes que se submetam ao
mesmoregimedeexecução,deverãoserprocessadasperanteojuízodaexecução;
as expedidas em face da Fazenda Pública Federal, suas AutarquiaseFundações
Públicasedemaisentesquesesubmetamaomesmoregimedeexecução,deverão
serencaminhadaspelasVarasdoTrabalhoaoPresidentedoTribunal. 

Art. 140. Os pagamentos devidos pela Fazenda Pública em decorrência de
sentençajudicialoudetítuloexecutivoextrajudicialserãofeitosmedianteexpedição
deprecatórioourequisiçãodepequenovalor,nostermosdaConstituiçãoFederal. 
§ 1º A gestão de precatórios e de requisições de pequeno valor no âmbito do
Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região será exercida pelo Desembargador
PresidentedoTribunal. 
§2ºÉatribuiçãoadministrativadoPresidentedoTribunal,dentreoutras: 
I–aferiraregularidadeformaldoprecatório; 
II – organizar e observar a ordem de pagamento dos créditos, nos termos da
ConstituiçãoFederal; 
III – registrar a cessão de créditoeapenhorasobreovalordoprecatório,quando
comunicadosobresuaocorrência; 
IV – decidir sobre impugnação aos cálculos do precatório e sobre o pedido de
sequestro,nostermosdesteRegimento; 
V–processarepagaroprecatório,observandoalegislaçãopertinenteeasregras
estabelecidasnesteRegimento; 
VI–velarpelaefetividade,moralidade,impessoalidade,publicidadeetransparência
dospagamentos; 

VII - observar outras incumbências a ele atribuídas pelo Tribunal Superior do
Trabalho, Conselho Superior da Justiça do Trabalho e Conselho Nacional de
Justiça; 
VIII - designar Juiz do Trabalho Auxiliar da execução contra a Fazenda Pública,
precatórioserequisiçõesdepequenovalorerespectivagestão. 
§ 3º Serão observadas, em relação às obrigações de pequeno valor, as regras
estabelecidas pela Constituição Federal, pelo Tribunal Superior do Trabalho,
Conselho Nacional de Justiça, Conselho Superior da Justiça do Trabalho,
CorregedoriaGeraldaJustiçadoTrabalhoeCorregedoriaRegionaldesteTribunal. 

Art.141.Estandoosautosdoprecatóriodevidamenteformalizados,oPresidentedo
Tribunal, ouvido o representante Ministério Público do Trabalho e se não houver
diligênciaacumprir,expediráofícioaoentepúblicodevedorrequisitandoainclusão
emseuorçamentodovalordevido,parapagamentonoexercícioseguinte,ateordo
§1ºdoartigo100daConstituiçãoFederal. 
§ 1º O precatório será dirigido pelo Presidente do Tribunal, por ofício ou meio
eletrônico à autoridade competenteouentidaderequisitada,noâmbitoestadualou
municipal. 
§2ºEmsetratandodecondenaçãodaFazendaPúblicaFederal,ovalorrequisitado
no precatório será incluído no orçamento do próprio Tribunal, de acordo comalei
orçamentáriavigente. 
§ 3º A expedição do precatório será comunicada mediante ofício ou comunicação
eletrônicaaoJuizdaexecução. 
§ 4º A habilitação de novos advogados no curso da tramitação de precatórios ou
requisiçãodepequenovalorserárequeridaaoJuizdaexecuçãoque,apósouviras
partes, remeterá cópia do requerimento de habilitação e da procuração à
CorregedoriadoTribunalque,porsuavez,entendendonecessário,faráaremessa
dasreferidaspeçasàOrdemdosAdvogadosdoBrasil. 


Art. 142. As Requisições de Pequeno Valor de órgão federal deverão ser
encaminhadas ao Presidente do Tribunal em formulário que tenha as seguintes
informações: 
a)númerodoprocessooriginárioeadatadasuaautuação; 
b) indicação da natureza jurídica do executado, classificando-o como órgão da
AdministraçãoDireta,AutárquicaouFundaçãoPública,eórgãoextintoousucedido
pelaUnião; 
c)nomeeendereçodaspartesedosseusprocuradores; 
d) número do CPF ou CNPJ dos beneficiários, inclusive quando se tratar de
advogadoseperitos; 
e)valortotaldarequisição,comadiscriminaçãodoprincipal,dosjurosdemora,da
correçãomonetáriaedadata-baseconsideradaparaefeitodeatualização; 
f) data do trânsito em julgado da sentença ou acórdão no processo de
conhecimento; 
g)datadotrânsitoemjulgadodadecisãodeprimeirograuquejulgouosembargos
à execução ou doacórdãoqueapreciouoagravodepetiçãoourecursoderevista
deledecorrente; 
h) os valores pagos em precatórios anteriores e os respectivos números, na
hipótesedeexecuçãodesaldoremanescente. 
§ 1º Contendo o formulário todas as informações necessárias, o Presidente do
Tribunal, após atualização do débito, solicitará os recursos financeiros por
intermédiodaCoordenadoriadeOrçamento. 
§ 2º É atribuição exclusivadoPresidentedoTribunaldeterminarcorreçãodeerros
materiaisouerrosdecálculosnosPrecatóriosenasRequisiçõesdePequenoValor. 
§3ºApósodepósitoeefetuadososrecolhimentosfiscaleprevidenciário,osautos
serãoremetidosàVaradoTrabalhodeorigemparaquesejaefetivadoorespectivo
pagamentoeconsequentearquivamentojuntoaoprocessoprincipal. 


Art. 143. Verificando a Coordenadoria de Precatórios que o ente público não
efetuou o pagamento no prazo legal, certificará o fato nos autos do precatório e,
ouvido o Ministério Público do Trabalho, notificará o exequente para, querendo,
requerer a instauração do procedimentodeintervenção,deacordocomodisposto
nos artigos 34, inciso VI e 35, inciso IV, da Constituição Federal, cujo
processamento será disciplinado por intermédio de Provimento expedido pelo
PresidentedoTribunal. 
Parágrafo único. A Presidência, por meio de Ato próprio, deverá estabelecer o
Juízo Auxiliar de Negociação eConciliaçãodePrecatórioseincluiressaatribuição
noâmbitodoCEJUSC2ºGrau. 

Art.144.CaberáagravoregimentalcontraasdecisõesdoPresidentedoTribunalou
demagistradodesignadocomoJuizAuxiliardaExecuçãocontraaFazendaPública,
proferidas, de ofício ou a requerimento das partes, para revisão das contas
elaboradaseaferiçãodovalordosprecatórioserequisiçõesdepequenovalorantes
deseupagamentoaocredor. 

TÍTULOIV 

DOREGIMEDEPLANTÃOJUDICIÁRIO 


Art.145. Noplantãojudiciárioserãoapreciadosospleitosquereclamamurgência,
destinando-se exclusivamente a evitar perecimento de direito ou assegurar a
liberdade de locomoção, observadas as normas do Conselho Nacional de Justiça
sobreamatéria. 

Art.146.Noplantãojudicialnãoseráapreciada: 

I - a reiteração de pedido já formulado ao Relator ou ao órgão colegiado, ou em
plantãoanterior; 
II-pedidodereexameoudereconsideração; 
III-pedidodelevantamentodeimportânciaemdinheiroouvalores;e 
IV-pedidodeliberaçãodebensapreendidos. 

Art.147.CaberáaoPresidentedoTribunalexaminaropedidodetuteladeurgência
apresentado no curso do plantão judiciário, nas hipóteses de declaração de
impedimentooususpeiçãodoDesembargadorplantonista. 

TÍTULOV 

DOPROCESSONOTRIBUNAL 

CAPÍTULOI 

DODISSÍDIOCOLETIVO 

Art.148.Opedidodeinstauraçãododissídiocoletivooudatutelaprovisóriaquelhe
sejaantecedenteserásubmetidoadespachodoVice-PresidentedoTribunal. 
Parágrafo único. Instaurada a instância, o Desembargador Vice-Presidente do
Tribunaldesignaráaudiênciadeconciliaçãoeinstrução,dentrodoprazodedezdias
úteis. 


Art. 149. Havendo acordo quanto à totalidade do objeto do dissídio, o
Desembargador Vice-Presidente colocará os autos em mesa, independentemente
de inclusão em pauta, para homologação na primeira sessão seguinte ao
vencimentodoprazo. 
§ 1º Nessa hipótese, será dispensado o Revisor,bemcomoaremessapréviados
autosaoMinistérioPúblicodoTrabalhoque,todavia,oficiaráemmesa,facultadaa
emissãodeparecernoprazolegal,seorequerer. 
§ 2º O prazo para preparação do acórdão fica, neste caso, reduzido para 05dias
úteis. 

Art.150.Recusadooacordo,ousendoeleparcialouimpossibilitadopelaausência
de qualquer das partes, seguir-se-á a instrução pelo Vice-Presidente com as
diligênciasindispensáveis. 
§ 1º Não havendo acordo, na própria audiência de conciliação e instrução, os
interessadosapresentarãosuadefesa,sedeoutraformanãotiversidoestabelecido
pelomagistradoinstrutor. 
§ 2º Havendo desistência do dissídio, caberá ao Vice-Presidente homologá-la,
mediantedecisãomonocrática. 

Art. 151. Encerradaainstrução,serãoosautosremetidosaoMinistérioPúblicodo
Trabalhoe,emseguida,submetidosàdistribuição. 

Art.152.Havendogreveouinteressepúblicorelevante,aaudiênciadeconciliação
einstruçãoserárealizadacomurgência,notificando-seaspartesporqualquermeio,
inclusiveoeletrônico,comarespectivacertificaçãonosautos. 
§ 1º Após iniciada a instrução,oVice-Presidentepoderádeterminarqueodissídio
seja processado em caráter de urgência, hipótese em que os autos serão
imediatamente encaminhados à distribuição a Relator e Revisor e convocada

sessão extraordinária para julgamento, para a qual deverão ser cientificadas, por
qualquer meio idôneo, as partes, seus advogados e o Ministério Público do
Trabalho. 
§2ºEmsetratandodedissídiocoletivodecorrentedegreve,ocorridaaparalisação
sem ajuizamento de dissídio coletivo, o Ministério Público do Trabalho poderá
instaurarainstânciajudicial,emdefesadaordemjurídicaoudointeressepúblico. 
§ 3º Na hipótese do parágrafo anterior, os dirigentes das entidades sindicais
envolvidas serão intimados para audiência de instrução e conciliação, que se
realizarádentrodas48horasseguintes. 
§4ºSeaspartesnãocompareceremounãoconciliarem,caberáaoRelatoraporo
seu visto dentro das 48 horas seguintes, depois de ouvido oMinistérioPúblicodo
Trabalho,quandoestenãoforsuscitante;igualprazoteráoRevisoreojulgamento
serealizaránoprimeirodiaútilimediato,independentementedeinclusãoempauta,
comciênciaàspartes. 
§ 5º Noticiando os autos a paralisação do trabalho em decorrência de greve em
serviçosouatividadesessenciais,arequerimentodoMinistérioPúblicodoTrabalho,
daparteinteressadaoudeofício,poderáoVice-Presidente,seaindanãoencerrada
ainstrução,expediratodispondosobreoatendimentodasnecessidadesbásicasda
comunidade; distribuído o processo, caberá ao Relator a expedição do ato, caso
entendanecessário. 
§ 6ºEmcasodetuteladeurgênciaantecipada,requeridaemfacedeiminênciade
greve, caberá ao Vice-Presidente do Tribunal apreciar medida liminar para: a)
impedirdespedidassemjustacausa;b)garantiraobservânciadacontinuidadedos
serviços ou atividades essenciais; c) se for o caso, ainda, impor multa pelo
descumprimentodadecisão. 

Art. 153. Somente quando do julgamento do dissídio coletivo, o Tribunal Pleno,
mediantepedidocircunstanciadodacategoriaeconômicaeouvidaapartecontrária,
poderásepronunciarsobreabusonoexercíciododireitodegreve. 


Art. 154. Na ocorrência de controvérsia sobre legitimidade ativa ou passiva "ad
causam", o Relator, com a manifestação do Ministério Público do Trabalho e do
Revisor,submeteráoprocessoaoTribunalPlenoquedecidiráahipóteseincidenter
tantum. 

Art. 155. Aplicam-se aos dissídios coletivos de natureza jurídica e aos dissídios
coletivosdegreveosdispositivosdestecapítulo,noquecouber. 

TÍTULOVI 

DAREVISÃODEDISSÍDIOCOLETIVO 

Art.156.Arevisãododissídiocoletivopoderáserpromovidaporentidadessindicais
profissionaisoueconômicasinteressadasnocumprimentodadecisão. 
Parágrafoúnico.Arevisãopoderáserpromovidasedecorridomaisdeumanodas
decisões que fixarem condições de trabalho, ou em momento anterior, se a
superveniência

de

fato

novo

ou

acontecimento

imprevisto

modificar

substancialmentearelaçãodetrabalho. 

Art. 157. Proceder-se-á à instrução do feito, segundo as regras previstas para o
dissídiocoletivo. 

TÍTULOVII 

DOMANDADODESEGURANÇA 


Art. 158. Aplicam-se ao mandado de segurança de competência originária do
Tribunal as disposições da Constituição da República, da Lei nº 12.016, de 10 de
agostode2009,edasdemaisleispertinentesàespécie. 
§ 1º O mandado de segurançaserádistribuídoporprevençãoquandodetectadaa
existência de processo anteriormente distribuído com as mesmas partes,cabendo
aoRelatordevolvê-lopararedistribuiçãosenãoconfirmadaahipótesedeconexão,
continênciaouajuizamentodeaçõesidênticas. 
§ 2º Ausente o Relator e não havendo plantonista designado, o Presidente do
Tribunaldespacharáainicial. 
§3ºOdespachodequetrataoparágrafoanteriornãogeraprevençãodofeitopara
o Desembargador Presidente,queprovidenciará,apósasuaatuação,adevolução
imediatadosautosaomagistradocompetente. 

Art. 159. A autoridade coatora será comunicada, pelo meio mais rápido, da
concessãooudasuspensãodaliminar,assimcomodoresultadodojulgamentodo
mandadodesegurança,certificando-senosautos,comratificaçãoporofício. 
§ 1º Quando a autoridade apontada como coatora for o próprio Tribunal ou oseu
Presidente, o Relator a este encaminhará os autosparaquepresteinformaçõese
mandejuntaraspeçasqueentendernecessárias. 
§ 2º Feitas as notificações necessárias, a secretaria do órgão competente juntará
cópiaaosautosecertificaráadatadesuaexpedição. 
§3ºEstandoainicialemtermos,oRelatormandaránotificaraautoridadeapontada
como coatora, para que preste informações no prazo de 10 (dez) dias úteis, sob
penaderesponsabilidade.Anotificaçãodeveráserfeitacomaindicaçãodolinkde
acessoàinicialeaosdocumentosqueainstruem. 
§ 4º O Desembargador relator poderá, ao proferir decisão ou despacho, atribuir a
ele força deofíciooudemandadojudicial,ordenandosuaremessaecumprimento
pelomeiomaisexpedito. 

§ 5º Se for manifesta a incompetência do Tribunal, oumanifestamenteincabívela
segurança, ou se a petição inicial não atender aos requisitos legais ou, ainda, se
excedidooprazodedecadência,oRelatorpoderáindeferir,liminarmente,apetição
inicial. 

TÍTULOVIII 

DOHABEASCORPUS 

Art. 160. Autuada, registrada e distribuída a petição inicial, o Relator sorteado
solicitará à autoridade coatora que preste as informações que julgar necessárias,
em48(quarentaeoito)horas. 
§ 1º Ausente o Relator, asinformaçõespoderãosersolicitadaspeloPresidentedo
Tribunal,sendo-lhefacultadaaconcessãodetutelaprovisória. 
§ 2º Decorrido o prazo para as informações, o Relator ouvirá o representante do
MinistérioPúblicodoTrabalho,noprazode2(dois)diasúteis. 
§3ºInstruídooprocesso,oRelatorosubmeteráajulgamentonoTribunalPlenona
primeirasessãosubsequente. 

Art. 161. Concedido o habeas corpus, a Secretaria do órgão julgador lavrará a
ordem, que será assinada pelo Relator e comunicada por ofício ou qualquermeio
idôneoaodetentorouautoridadequedevacumpri-la. 

Art. 162. Havendo desobediência, retardamento abusivo ou embaraço deliberado
ao cumprimento da ordem de habeas corpus pela autoridade ou pelo detentor, o
RelatoroficiaráaoMinistérioPúblico,afimdequepromovaaaçãopenal. 


Art.163.Aplica-seaoshabeascorpusoCódigodeProcessoPenaleasnormasde
direitoprocessualcomum. 

TÍTULOIX 

DOHABEASDATA 

Art.164.OhabeasdataserájulgadopeloTribunalPlenoeprocessadosegundoas
normasestabelecidaspelaLeinº.9.507,de12denovembrode1997,edemaisleis
pertinentesàespécie. 

TÍTULOX 

DAAÇÃORESCISÓRIA 

Art. 165. A ação rescisória, proposta no prazo previsto no artigo 836 da
Consolidação das Leis do Trabalho, será processadaeinstruídaemconformidade
comodispostonosartigos 966a975doCódigodeProcessoCivil. 

Art.166.ProtocolizadaeautuadaapetiçãoinicialnosistemaPJe-JT,seráexcluído
da distribuição o magistrado que tenha sido Relator ou Redator do acórdão
rescindendoou,ainda,quetenhaproferidoasentençanaprimeirainstância. 
Parágrafo único. Na apreciação da ação rescisória, não há impedimento dos
magistrados queparticiparamdojulgamentodadecisãorescindendabemcomodo
magistrado que tenha sido Relator ou Redator doacórdãorescindendo,ou,ainda,
quetenhaproferidoasentençanaprimeirainstância. 


Art. 167. Verificando o Relator que a parte autora não juntou à inicial documento
essencial ao processamento da ação rescisória, abrirá prazo de 15 (quinze) dias
úteisparaqueofaça,sobpenadeindeferimentodainicial. 

Art.168.Atendidosospressupostoslegais,aoRelatorcompete: 
I-o
 rdenarascitações,notificaçõeseintimaçõesrequeridas; 
II-processartodasasquestõesincidentes; 
III-receber,ourejeitar,inlimine,asexceçõesopostas;designaraudiênciaespecial
paraaproduçãodeprovas,serequeridasoulhepareceremnecessárias,delegando
competência,naformaestabelecidanoart.972doCódigodeProcessoCivil; 
IV - solicitar pauta para julgamento das questões incidentes e das exceções
opostas,quandoregularmenteprocessadas; 
V - mandar ouvir o Ministério Público do Trabalho sempre que necessário e, em
todososcasos,apósasalegaçõesfinaisdaspartes. 

Art. 169. Feita acitação,oréutemoprazomarcadopeloRelator,quenãopoderá
ser inferior a15(quinze)diasnemsuperiora30(trinta)diasúteis,para,querendo,
apresentar resposta. Findo o prazo, com ou sem contestação, o feito prosseguirá
segundooprocedimentocomumestabelecidonoCPC. 

Art.170.Ultimadaafaseprobatória,seráabertavistaaoautoreaoréupararazões
finais,sucessivamente,peloprazode10(dez)diasúteis. 
Parágrafo único. Findo o último prazo e ouvido o representante do Ministério
Público do Trabalho, serão os autos conclusos ao Relator, após ao Revisore,em
seguida,incluídosempautaparajulgamento. 



TÍTULOXI 

DOPEDIDODEMEDIAÇÃOEDECONCILIAÇÃOPRÉ-PROCESSUALDE
CONFLITOSCOLETIVOS 

Art. 171. Os procedimentos de mediação e de conciliação pré-processual de
conflitoscoletivosnoâmbitodoTribunalserãodisciplinadospormeiodeResolução
Administrativa. 
Parágrafo único. O pedido de mediação ao Tribunal, formulado antes da
instauração do dissídio coletivo, será dirigido à Vice-Presidência, que designará
audiência. 

TÍTULOXII 

DOCONFLITODECOMPETÊNCIA 

Art. 172. Compete ao Tribunal Pleno decidir os conflitos de competência e de
atribuiçãoocorridosentreautoridadesjudiciáriasdoTRTda21ªRegião. 

Art. 173. Dar-se-á o conflito entre autoridades judiciárias nos casos previstos na
legislação processual e entre autoridades judiciárias e administrativas sujeitas à
jurisdiçãodoTribunal,podendosersuscitadopelaparteinteressada,peloMinistério
PúblicodoTrabalho,ouporqualquerdasautoridadesconflitantes. 


Art. 174. Poderá o Relator, de ofício ou a requerimento de qualquer das partes,
determinar, quando o conflito for positivo, o sobrestamento do processo e, nesse
caso, bem como no conflito negativo, designar um dos órgãos conflitantes para
resolver,emcaráterprovisório,asmedidasurgentes. 
Parágrafo único. Havendo jurisprudência dominante no Tribunal sobre a questão
suscitada, o Relator poderá decidir de plano o conflito de competência, cabendo
agravoregimental,noprazode08(oito)diasúteis,contadodaintimaçãodaspartes,
paraoórgãorecursalcompetente. 

Art. 175. O Ministério Público do Trabalho será ouvido em todos os conflitos de
competênciae,ainda,teráqualidadedepartenaquelesquesuscitar. 

Art.176.OconflitoserásuscitadoaoPresidentedoTribunal: 
I - pelo Juiz da Vara do Trabalho, observado o cadastramento de processo da
respectivaclasseprocessualnosistemaPJe-JT; 
II-pelaparteepeloMinistérioPúblicodoTrabalho,porpetição. 
§ 1º O ofícioeapetiçãoserãoinstruídoscomosdocumentosnecessáriosàprova
doconflitooucomaremessadosprópriosautos,seassimentenderoprocessante. 
§ 2º Nahipótesededevoluçãodosautosparaadoçãodemedidasurgentes,deles
serãoextraídascópiasparainstruçãodoconflitodecompetência. 

Art. 177. Protocolizados os autos, serão estes imediatamente distribuídos pelo
SistemaPJe-JTaumRelator. 

Art. 178. Sempre que necessário, o Relator mandará ouvir as autoridades em
conflito, no prazo de 10 (dez) dias úteis, após o que dará vista do processo ao
MinistérioPúblicodoTrabalho,apresentando-o,aseguir,emmesaparajulgamento. 


Art. 179. Ao decidir o conflito, o Tribunal Pleno declarará qual oJuizcompetente,
pronunciando-setambémsobreavalidadedosatosdoJuizincompetente. 
§ 1º Da decisão do conflito será dada ciência, antes mesmo da lavratura do
acórdão,porofícioououtromeioidôneo,aosórgãosenvolvidosnoconflito. 
§2º D
 adecisãodoconflitonãocaberárecurso. 
§ 3º Os autos do processo em que se manifestou o conflito serão remetidos
imediatamenteaoJuizdeclaradocompetente. 

TÍTULOXIII 

DARESTAURAÇÃODEAUTOS 

Art.180.Arestauraçãodeautos,eletrônicosounão,serárealizadadeofício,oua
requerimentodequalquerdaspartesoudoMinistérioPúblico. 

Art. 181. No procedimento de restauração, será observado, no que couber, o
dispostonosartigos712a718doCódigodeProcessoCivil. 

TÍTULOXIV 

DATUTELADEURGÊNCIA 


Art.182.Astutelasdeurgência,cautelaresouantecipadas,poderãoserrequeridas
deformaantecedenteouincidental,sendo-lhesaplicadoodispostonosartigos294
a311doCódigodeProcessoCivil. 

Art. 183. O pedidodetuteladeurgênciaseráapresentadoaoRelatordoprocesso
principal,salvoseamedidaforrequeridadeformaantecedente,casoemqueserá
sorteado, entre os integrantes do colegiado competente, o Relator do feito,oqual
ficarápreventoparaaaçãoprincipal. 
Parágrafo único. O pedido de tutela de urgência será apresentado àPresidência
do Tribunal, no período compreendido entre a interposição do recurso para o
Tribunal Superior do Trabalho, ainda que por ele sobrestado, e a publicação da
decisãosobreaadmissibilidadedorecurso. 

TÍTULOXV 

DOPROTESTOJUDICIAL 

Art. 184. A entidade sindical poderá, antes do termo de vigência do acordo,
convenção ou sentença normativa anterior, formular protesto judicial em petição
escrita, dirigida ao Presidente do Tribunal, a fim de preservar a data-base da
categoria. 
Parágrafo único. Deferido o protesto pelo Desembargador Presidente, será
notificada a parte contrária para ciência da preservação da data-base e os autos
ficarãodisponíveisparaorequerente. 

Art.185.Quandohouver,oautorinstruiráainicialdodissídiocoletivocomosautos
doprotestojudicial. 



TÍTULOXVI 

DOIMPEDIMENTOEDASUSPEIÇÃO 

Art. 186. O magistrado deverá declarar-se impedido ou suspeito, de ofício, nas
hipótesesdosartigos709e801daConsolidaçãodasLeisdoTrabalhoe144,145e
147doCódigodeProcessoCivil. 
§ 1º A arguição de impedimento ou de suspeição do relator deverá serformulada
em até 15 (quinze) dias úteis após a data da distribuição, quando fundada em
motivo preexistente; no caso demotivosuperveniente,oprazode15(quinze)dias
úteis será contadodofatoqueaocasionou.Adosdemaismagistradosintegrantes
doórgãojulgador,atéoiníciodojulgamento. 
§ 2º A arguição será deduzida em petição específica assinada pela parte ou por
advogado, dirigida ao relator do processo, indicando os fatos que a motivaram, e
acompanhadadeprovadocumentaleroldetestemunhas,sehouver.Seforarguida
da tribuna, no caso de motivo superveniente o julgamento será suspensoparater
continuidadenasessãoseguinte. 
§ 3º Na sessão de julgamento, qualquer dos julgadores poderá declarar sua
suspeiçãooralmente,registrando-seemataadeclaração. 

Art.187.Rejeitadooimpedimentoouasuspeiçãoargüida,omagistradocontinuará
vinculadoàcausa,suspendendo-seojulgamentoatéasoluçãodoincidente,quese
processará em apartado, com designação de Relator, sorteado dentre os demais
magistradosintegrantesdoórgãojulgador. 


Art. 188. O Relator do incidente rejeitará liminarmente a arguição quando houver
suamanifestaimprocedência. 
Parágrafo único. Adecisãomonocráticadocaputdesafiaagravoregimentalparao
órgãocolegiadocompetenteparaojulgamentodoprocesso. 

Art.189.Recebidaaexceção,oRelatordoincidente: 
I-ouviráomagistradoexceptonoprazode5(cinco)diasúteis; 
II-designarádilaçãoprobatória,senecessário,noprazode10(dez)diasúteis; 
III-encaminharáoincidenteàpautadejulgamentodaprimeirasessãoordináriado
órgãojulgadorqueseseguiraoencerramentodainstrução. 

Art.190.Acolhidaaarguição,ojulgamentodoprocessoprincipalprosseguirásema
participação do magistrado impedido ou suspeito, repetindo-se os atos por ele
praticados,seimprescindível. 

Art.191.Nasaçõesdecompetênciaoriginária,asarguiçõesdeimpedimentooude
suspeição de membro do Ministério Público do Trabalho e de auxiliares dajustiça
observarão, no que couber, o procedimento estabelecido nos artigos anteriores
desteRegimento.

Art. 192. Nas Varas do Trabalho, a arguição de exceção de impedimento ou de
suspeiçãodojuiz,quandorejeitadapeloexceto,poderádeterminarasuspensãodo
processoe,deimediato,emautosapartados,oprocessamentodoincidente. 
§ 1º No prazo de 24 (vinte e quatro) horas, o juiz prestará as informações que
entendercabíveise,emseguida,remeteráosautosaoTribunal. 
§ 2º Realizada a distribuição para uma das Turmas do Tribunal, o Relator do
incidenteobservaráodispostonosartigosdesteCapítulo. 


Art.193.Nãocaberárecurso,salvoembargosdedeclaração,contraoacórdãoque
julgar o incidente de impedimento ou de suspeição, podendo o interessado, na
primeira oportunidade que tiver de se manifestar nos autos originários, arguir a
nulidade da decisão e, se forocaso,renová-laquandodainterposiçãoderecurso
cabível. 

TÍTULOXVII 

DAUNIFORMIZAÇÃODAJURISPRUDÊNCIA 

Art.194.A
 uniformizaçãodajurisprudênciadoTribunalocorre: 
I-pelojulgamentode: 
a)incidentederesoluçãodedemandasrepetitivas; 
b)incidentedeassunçãodecompetência; 
II - pela edição deenunciadosdesúmulaqueobservarãoascircunstânciasfáticas
dos precedentes que motivaram sua criação e conterão explícita referência aos
fundamentosdeterminantesdadecisão(ratiodecidendi). 


CAPÍTULOI 

DOINCIDENTEDERESOLUÇÃODEDEMANDASREPETITIVAS 


Art. 195. O incidente de resolução de demandas repetitivas é cabível quando
houver, simultaneamente, efetiva repetição de processos que contenham
controvérsia sobre a mesma questão, unicamente de direito, e risco de ofensa à
isonomiaeàsegurançajurídica. 
Parágrafo único. É incabível o incidente de resolução de demandas repetitivas
quando um dos tribunais superiores, no âmbito de sua respectiva competência,já
tiver afetado recurso para definição de tese sobre a mesma questão de direito
materialouprocessualrepetitiva. 

Art. 196. O pedido de instauração do incidente será dirigido ao presidente do
Tribunal,emmalotedigitalouemmeiofísicoacompanhadodecópiaeletrônica: 
I-pelojuiz,pelorelatoroupeloórgãocolegiado,porofício; 
II-pelaspartesoupeloMinistérioPúblicodoTrabalho,porpetição. 
§1º Oofícioouapetiçãodeveráconterobrigatoriamente: 
I-a
 indicaçãodasparteseadvogadoscadastradosnoprocessooriginário; 
II - o título e a delimitação precisa do tema e, seforocaso,tambémasquestões
preliminares,prejudiciaisoudeméritoquedevamseralcançadaspeloincidentede
resoluçãodedemandasrepetitivas; 
III-a
 demonstraçãodospressupostosdeadmissibilidade; 
IV-o
 pedido; 
V-adata,olocaleaassinaturadorespectivosubscritor. 
§ 2º O incidente somente poderá ser suscitado antes do início do julgamento do
processo ou do recurso utilizado como paradigma e deverá ser instruído com os
documentosnecessáriosàdemonstraçãodopreenchimentodospressupostospara
suainstauração.
§3ºNãoserãoexigidascustasprocessuaisnoincidentederesoluçãodedemandas
repetitivas. 


Art.197.Adesistênciaouoabandonodoprocessonãoimpediráoexamedemérito
doincidente. 
Parágrafo único. O Ministério Público do Trabalho,aindaquenãohajarequerido,
interviránoincidentederesoluçãodedemandasrepetitivaseassumiráatitularidade
doprocesso,nashipótesesdescritasnocaput. 

Art. 198. Suscitado o incidente, a Presidência do Tribunal determinará a remessa
dosrespectivosdocumentosàSecretariadoTribunalPlenoparaautuaçãonaclasse
respectiva, registro, distribuição mediante sorteio e comunicação ao Núcleo de
GerenciamentodePrecedentes. 
Parágrafo único. Havendo mais de um incidente sobre a mesma questão, a
distribuiçãoseráfeitaporprevençãoaoRelatorquehouverrecebidooprimeiro. 

Art.199.ORelatorencaminharáoprocessoàpautadoTribunalPlenoparaexame
daadmissibilidade,noprazode20(vinte)diasúteis. 

Art. 200.Nãoadmitidooincidentederesoluçãodedemandasrepetitivas,cópiada
decisão será remetida ao Núcleo de GerenciamentodePrecedentes,pararegistro
nosítiodoTribunalnaredemundialdecomputadores,aosuscitanteeaoMinistério
PúblicodoTrabalho,paraciência. 
Parágrafo único. É irrecorrível a decisão do Tribunal Pleno que admitir ou não o
incidente. 

Art.201.OTribunalPlenodecidirá,namesmasessãoemqueadmitiroincidentede
resolução de demandas repetitivas, sobre a conveniência da suspensão dos
processos, individuais ou coletivos, que tramitem na 21ª Região sobre a questão
objetodoincidentejáinstaurado,semprejuízodainstruçãointegraldascausas. 

§1ºORelatorlavraráacórdãosucintodelimitandoatesedoincidente. 
§ 2º A Secretaria do Tribunal Pleno encaminhará cópia da decisão de suspensão
dos processos ao Núcleo de Gerenciamento de Precedentes, para adoção das
providências previstas no artigo 979 do Código de Processo Civil, na forma
estabelecidapeloConselhoNacionaldeJustiça; 
§3ºSeráencaminhadacópiaaosdesembargadoreseJuízesdoTrabalho,àsVaras
do Trabalho, aos Postos Avançados, aos centros judiciários de métodos
consensuaisdesoluçãodedisputasedemaisórgãosjurisdicionaisda21ªRegião. 
§ 4º Durante a suspensão, quaisquer pedidos urgentes deverão ser dirigidos ao
juízonoqualtramitaoprocessosuspenso. 

Art.202.A
 dmitidooincidentederesoluçãodedemandasrepetitivas,oRelator: 
I-poderárequisitarinformaçõesaórgãosemcujojuízotramiteprocessonoqualse
discutaoobjetodoincidente,aseremprestadasnoprazode15(quinze)diasúteis; 
II-intimaráoMinistérioPúblicodoTrabalhopara,querendo,manifestar-senoprazo
de15(quinze)diasúteis; 
III-ouviráasparteseosdemaisinteressados,que,noprazocomumde15(quinze)
dias úteis, poderão juntar documentos e requerer diligências necessárias à
elucidaçãodaquestãodedireitocontrovertida; 
IV-poderáfixardatapara,emaudiênciapública,ouvirdepoimentosdepessoasou
entidades. 

Art. 203. Concluída a instrução, o incidente deresoluçãodedemandasrepetitivas
será remetido à Comissão de Uniformização de Jurisprudência para emissão de
parecer, no prazo de 20 (vinte) diasúteis;após,oRelatorconcederáaoMinistério
PúblicodoTrabalhoprazode15(quinze)diasúteisparamanifestação. 


Art.204.Nasessãodejulgamentodoincidente,seráobservadaaseguinteordem: 
I-oRelatorfaráaexposiçãodoobjetodoincidente; 
II-poderãosustentarsuasrazões,sucessivamente: 
a) o autor e o réu do processo originário e o Ministério Público do Trabalho, pelo
prazode30(trinta)minutos,cadaum; 
b) os demais interessados admitidos no processo, mediante inscrição com
antecedência de 2(dois)diasúteis,noprazode30(trinta)minutos,divididosentre
todos,oqualpoderáserampliado,dependendodonúmerodeinscritos; 
III - serão colhidos os votos e, pela maioria absoluta dos Desembargadores do
Tribunal,definidooverbetedatesejurídica,queseráobjetodeacórdãoabrangendo
aanálisedetodososfundamentossuscitados,sejamfavoráveisoucontrários; 
IV - o processo será adiado e permanecerá em pauta, computados os votos já
proferidos, até que se alcance o quorum previsto noincisoIIIdocaputouatéque
todososDesembargadoresvenhamadeliberarsobreamatéria; 
V - será definido o resultado dojulgamentodorecurso,daremessanecessáriaou
do processo de competência originária de onde se originou o incidente,
exclusivamentenotocanteàmatériaobjetodediscussãonoincidentederesolução
dedemandasrepetitivas,resultadoestequedeveráseradotadopeloórgãojulgador
fracionáriocompetente. 
§ 1º O Tribunal Pleno não proferirá sentença em processos em tramitação no
primeiro grau de jurisdição, limitando-se, nesses casos, a fixar a tese jurídica no
incidente. 
§ 2º Participarão do exame de admissibilidade e do julgamento apenas os
Desembargadores,sendopermitidoaosjuízesconvocadosimpulsionaroprocesso. 
§3ºASecretariadoTribunalPlenoencaminharácópiadoacórdãodejulgamentodo
incidente ao Núcleo de Gerenciamento de Precedentes para adoção das
providências previstas no artigo 979 do Código de Processo Civil, na forma
estabelecidapeloConselhoNacionaldeJustiça. 


Art. 205. O incidente de resolução de demandas repetitivas será julgado, no
máximo,até1(um)anoapóssuadistribuiçãoparaorelatoreterápreferênciasobre
osdemaisprocessos. 
Parágrafo único. Superado o prazo previsto no caput, cessará a suspensão dos
processos individuais ou coletivos, que tramitam no TRT da 21ª Região e que
tratam sobre a questão objeto do incidente já instaurado, salvo decisão
fundamentadadoRelatoremsentidocontrário. 

Art.206.Julgadooincidente,atesejurídicadeveráseraplicadapelojuizouórgão
colegiadocompetente: 
I-atodososprocessosindividuaisoucoletivosqueversemsobreidênticaquestão
dedireito; 
II - aos casos futuros que versem sobre idêntica questão de direito, ressalvada a
hipótesederevisãoprevistanoart.986doCódigodeProcessoCivil. 
§1ºNãoobservadaatesejurídicafirmadanoincidentederesoluçãodedemandas
repetitivas,caberáreclamação,queserájulgadapeloTribunalPleno. 
§ 2º A tese jurídica não será aplicada aos casos em que se demonstrar que a
situaçãodefatooudedireitoédistintadaqueladelimitadanoincidente,cabendoao
magistradoindicarefundamentaradistinção,sobpenadenulidade. 

Art. 207. Publicado o acórdão de julgamento do incidente de resolução de
demandasrepetitivas,cessaráasuspensãodeterminadapeloTribunalPleno. 

Art. 208. Nos processos com recursos de revista sobrestados, será observado o
seguinte: 

I - se a tese jurídica firmadanoincidentecoincidircomaquelaadotadapeloórgão
julgadorfracionário,teráprosseguimentoojuízodeadmissibilidadedarevista; 
II - se a teseadotadanoacórdãorecorridofordiversa,serádeterminadooretorno
dos autos ao órgão julgador competente para que seja adotada a tese jurídica
firmada no julgamento do incidente, com as adequações cabíveis em relação às
questões conexas e acessórias, bem como o julgamento de matérias quetenham
sidoconsideradasprejudicadas. 
§1ºPublicadoonovoacórdão,seráreabertooprazorecursalexclusivamentepara
impugnaçãodoquehouversidoalteradoouacrescido. 
§ 2º Decorrido o prazo recursal, os autos retornarão ao Presidente, para que
delibere acerca do encaminhamento do recurso de revista antes interposto e de
eventuaisnovosrecursosquetenhamsidomanejadospelaspartes. 

CAPÍTULOII 

DOINCIDENTEDEASSUNÇÃODECOMPETÊNCIA 

Art. 209. É admissível o incidente de assunção de competência quando o
julgamento de recurso, de remessa necessária ou de processo de competência
originária envolver relevante questão de direito, com grande repercussão social,
semrepetiçãoemmúltiplosprocessos. 
Parágrafo único. Aplica-se o disposto neste artigo quando ocorrer relevante
questãodedireitoarespeitodaqualsejaconvenienteaprevençãoouacomposição
dedivergênciaentreTurmasdoTribunal.

Art.210.Noincidentedeassunçãodecompetência,oRelatorouoórgãocolegiado,
deofícioouarequerimentodaparteoudoMinistérioPúblicodoTrabalho,proporáà
Presidência o julgamento pelo Tribunal Pleno, endereçando-lhe ofício, por malote

digital ou em meio físico acompanhado de cópia eletrônica, do qual constarão
obrigatoriamente: 
I-aindicaçãodasparteseadvogadoscadastradosnoprocessooriginário; 
II - o título e a delimitação precisa do tema e, seforocaso,tambémasquestões
preliminares,prejudiciaisoudeméritoquedevamseralcançadaspeloincidentede
assunçãodecompetência; 
III-a
 demonstraçãodospressupostosdeadmissibilidade; 
IV-opedido; 
V-adata,olocaleaassinaturadorespectivosubscritor. 

Art. 211. Aplicam-se ao incidentedeassunçãodecompetência,noquecouber,as
disposições contidas neste Regimento quanto ao Incidente de Resolução de
DemandasRepetitivas.


CAPÍTULOIII 

DAREVISÃODETESESJURÍDICASFIRMADASEMINCIDENTESDE
RESOLUÇÃODEDEMANDASREPETITIVASOUDEASSUNÇÃODE
COMPETÊNCIA 

Art. 212. As teses jurídicas firmadas em incidentes de resolução de demandas
repetitivas ou de assunção de competência poderão ser revistas pelo Tribunal
Pleno,dentreoutrosmotivos,emrazãodarevogaçãooumodificaçãodeleiemque
se baseou, ou quando da alteração da situação econômica, social ou jurídicaque
lhedeuorigem. 

§1ºOTribunalobservaráaestabilidadedasrelaçõessociaiseasegurançajurídica
decorrentes da decisão revisanda, podendo, se for o caso, modular os efeitos da
novadecisão. 
§ 2º A revisão prevista no caput não poderá ser instaurada em prazo inferior a 1
(um) ano, a contar da publicação da decisão que firmou o precedente vinculante,
salvo quando o entendimento ficar superado em decorrência das seguintes
hipóteses: 
I-a
 lteraçãonaConstituiçãodaRepúblicaounalei; 
II - decisão em sentido oposto, em controle concentrado de constitucionalidade,
edição de súmula vinculante ou aprovação de tese firmada em julgamento de
recursoextraordináriocomrepercussãogeralpeloSupremoTribunalFederal; 
III-aprovaçãode: 
a) tese firmada em julgamento de incidente de recurso de revista repetitivo e de
incidentedeassunçãodecompetênciapeloTribunalSuperiordoTrabalho; 
b) tese firmada em julgamento de incidente de recurso especial repetitivo e de
incidentedeassunçãodecompetênciapeloSuperiorTribunaldeJustiça. 
§ 3ºArevisãoprevistanocaputpoderásersuscitada,deformaescrita,por1(um)
oumaisdesembargadoresoupelorepresentantedoMinistérioPúblicodoTrabalho,
emrequerimentodirigidoaoPresidentedoTribunal,queosubmeteráàdeliberação
doTribunalPleno. 

Art. 213. Aplicam-se àrevisãodetesejurídicafirmadaemincidentesderesolução
de demandas repetitivas ou de assunção de competência, no que couber, as
disposições contidas neste Regimento quanto ao Incidente de Resolução de
DemandasRepetitivas 

CAPÍTULOIV 


DAJURISPRUDÊNCIAPREDOMINANTEDOTRIBUNAL 

Art. 214. A jurisprudência predominante do Tribunal será consolidada em súmula,
ou em tese jurídica firmada nos incidentes de assunção de competência e de
resoluçãodedemandasrepetitivas. 

Art.215.Assúmulasaprovadas,revistasoucanceladasserãopublicadasnoDiário
Eletrônico daJustiçadoTrabalho,por3(três)diasconsecutivos,eserãoobjetode
ampladivulgação,preferencialmentenaredemundialdecomputadores. 

Art. 216. As súmulas manterão seusnúmeros,quenãoserãoreutilizados,mesmo
quandocanceladasoumodificadas,e,noscasosderevisão,onovotextoseguiráa
sequênciaatual,comremissãoàsúmulaalterada. 

Art. 217. As súmulas aprovadas na vigência deste Regimento observarão as
circunstâncias fáticas dos precedentes que motivaram a sua criação e conterão
explícita referência aos fundamentos determinantes da decisão (ratio decidendi),
consubstanciando-se em orientação do Plenário do Tribunal (artigo 927, V, do
CódigodeProcessoCivil),cujainobservânciaensejareclamação(artigo988,II,do
CódigodeProcessoCivil). 
Parágrafo único. Da inobservância das teses jurídicas firmadas em incidentesde
assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas caberá
reclamaçãoaoTribunalPleno.

TÍTULOXVII 

DOINCIDENTEDEARGUIÇÃODEINCONSTITUCIONALIDADE 


Art. 218. Arguida, em controle difuso, a inconstitucionalidade de lei ou de ato
normativodopoderpúblico,orelator,apósouviroMinistérioPúblicodoTrabalhoe
as partes, submeterá a questão ao órgão colegiado ao qual competir o
conhecimentodoprocesso. 

Art.219.Seaarguiçãofor: 
I-rejeitada,prosseguiráojulgamento; 
II-acolhida,aquestãoserásubmetidaaoTribunalPleno. 
Parágrafo único. Os órgãos fracionários do Tribunal não submeterão ao Tribunal
Pleno a arguição de inconstitucionalidade quando jáhouverpronunciamentodeste
oudoPlenáriodoSupremoTribunalFederalsobreaquestão. 

Art. 220. Acolhida a arguição, o julgamento do processo será suspenso no órgão
jurisdicional, lavrando-se o acórdão em 48 (quarenta e oito) horas, e,
independentementedesuapublicação,osautosserãoremetidosaoTribunalPleno. 

Art. 221. O incidente será distribuído no Tribunal Pleno, por prevenção, ao
DesembargadorRedatordoacórdãonoórgãooriginário. 
§ 1º No caso de acórdão redigido por Juiz Convocado, a prevenção será do
Desembargadoraquesubstituiu. 
§ 2º Serão distribuídos por prevenção os posteriores incidentes de arguição de
inconstitucionalidade que abordem o mesmo dispositivodeleioudeatonormativo
dopoderpúblico. 

Art.222.C
 aberáaoRelator: 

I - conceder às partes oportunidadedemanifestaçãonoprazocomumde10(dez)
diasúteis; 
II-darpublicidadeàinstauraçãodoincidentedearguiçãodeinconstitucionalidade,
a fim de permitir eventual intervenção, por escrito, dos legitimados referidos no
artigo 103 da Constituição da República, ou de outros órgãos ou entidades na
condição de amicus curiae, mediante publicação de edital no Diário Eletrônico da
JustiçadoTrabalhoenosítiodoTribunalnaredemundialdecomputadores; 
III - admitir ou não, por decisão irrecorrível, a manifestação dos outros órgãos e
entidades de que trata o inciso II, considerando a relevância da matéria e a
representatividadedospostulantes. 
§ 1º As pessoas jurídicas de direito público responsáveis pela edição do ato
questionado

poderão

manifestar-se,

por

escrito,

no

incidente

de

inconstitucionalidadeseassimorequereremnoprazode15(quinze)diasúteisapós
apublicaçãodoeditalreferidonoincisoIIdocaputdesteartigo. 
§ 2º Os pedidos de intervenção previstos no inciso II do caput deverão ser
formulados no prazo comum de 15 (quinze) dias úteis, a contar da publicação do
edital. 

Art. 223. Decorridos os prazos do artigo anterior, os autos serão remetidos à
Comissão de Uniformização de Jurisprudência e, posteriormente, ao Ministério
Público do Trabalho, para a emissão de pareceres, nos prazos de 20 (vinte) e15
(quinze)diasúteis,respectivaesucessivamente. 

Art. 224. Após a conclusão dos autosaoRelator,oprocessoseráencaminhadoà
pautaematé45(quarentaecinco)diasúteis. 

Art.

225. Participarão do julgamento no Tribunal Pleno apenas os

Desembargadores, sendo permitido aos Juízes Convocados impulsionar o
processo. 


Art. 226. A inconstitucionalidade de lei ou de ato normativo dopoderpúblicoserá
proclamada, desdequeobtidaamaioriaabsolutadosvotosdosDesembargadores
doTribunal. 
§ 1º O processo será adiado e permanecerá em pauta, computados os votos já
proferidos, até que se alcance o quorum previsto no caput ou até que todos os
Desembargadoresvenhamadeliberarsobreamatéria. 
§ 2º Proclamada a inconstitucionalidade, a matéria será objeto de acórdão, que
conteráexplícitareferênciaaosfundamentosdeterminantesdadecisão.

Art. 227. As decisões que admitirem ou não o processamento do incidente de
arguiçãodeinconstitucionalidade,bemcomoadecisãofinaldoTribunalPleno,são
irrecorríveis nesta fase, sem prejuízo dos recursos próprios cabíveis no processo
emqueseoriginou. 

Art. 228. Julgada a arguição de inconstitucionalidade, prosseguirá, no órgão de
origem,ojulgamentodasdemaisquestões. 

TÍTULOXVIII 

DARECLAMAÇÃO

Art. 229. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público do
TrabalhoparapreservaracompetênciadoTribunaleaautoridadedasdecisõesdo
Tribunal Pleno, inclusive em incidentes de resolução de demandas repetitivas, de
assunçãodecompetênciaoudearguiçãodeinconstitucionalidade. 


Art.230.Apetiçãoinicial,dirigidaaopresidentedoTribunal,seráelaboradacoma
observância dos requisitos essenciais previstos no artigo 319 do Código de
ProcessoCivil,instruídaapenascomprovadocumental. 
§ 1º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao Relator ou
Redatordadecisãodoprocessoprincipal,semprequepossível. 
§2ºCasoorelatordoprocessoprincipalnãomaisintegreoTribunal,areclamação
será distribuída por sorteio entre os demais Desembargadores componentes do
TribunalPleno. 
§3ºAdenúnciadeusurpaçãodecompetênciaserádirigidaaoórgãojurisdicionaldo
Tribunalcompetenteparaapreciaramatériaeserádistribuídaporsorteio. 

Art.231.S
 eráinadmissívelareclamaçãoproposta: 
I-a
 pósotrânsitoemjulgadodadecisãoreclamada; 
II- contradecisãomonocráticademagistrado; 
III-c ontradecisãohomologatóriadeacordo; 
IV-c ontraacórdãoproferidopeloTribunalPleno. 
Parágrafo único.Ainadmissibilidadeouojulgamentodorecursointerpostocontra
adecisãoproferidapeloórgãoreclamadonãoprejudicaareclamação. 

Art.232.R
 ecebidaareclamação,oRelator: 
I - requisitará informações da autoridade a quem for imputada a prática do ato
impugnado,queasprestaránoprazode10(dez)diasúteis; 
II - se necessário, ordenará a suspensão do processo ou do ato impugnado para
evitardanoirreparável; 

III - determinará a citação do beneficiário da decisão impugnada, na condição de
litisconsorte, que terá prazo de 15 (quinze) dias úteis para apresentar sua
contestação. 

Art.233.Qualquerinteressadopoderáimpugnaropedidodoreclamante. 

Art.234.Nareclamaçãoemquenãoforautor,oMinistérioPúblicodoTrabalhoterá
vista do processo por 5 (cinco) dias úteis, após o decurso do prazo para
informações e para oferecimento de contestação pelo beneficiário do ato
impugnado. 

Art.235.Julgandoprocedenteareclamação,oTribunal,porseuórgãocompetente,
cassará a decisão exorbitante de seu julgado ou determinará medida adequada à
preservaçãodesuacompetência,lavrando-seoacórdãocorrespondente. 
Parágrafo único. Caberá ao Presidente do Tribunal ou do órgão fracionário
determinaroimediatocumprimentodadecisão. 

TÍTULOXIX 

DOAMICUSCURIAE 

Art. 236. O Desembargador Relator, considerando a relevância da matéria, a
especificidadedotemaobjetodademandaouarepercussãosocialdacontrovérsia,
bem como a conveniência para a instrução da causa e a duração razoável do
processo,poderá,pordecisãoirrecorrível,deofícioouarequerimentodaspartesou
de quem pretenda manifestar-se, solicitar ou admitir a participação de pessoa

natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada, com representatividade
adequadaeregularrepresentaçãoprocessualcompoderesespeciais. 
§ 1º A representatividade adequada do amicus curiae consubstancia-senaefetiva
aptidão para atuar em nome de determinado grupo, categoria ou interesse,capaz
de agregar àdecisãosubsídiosdecorrentesdaexistênciadeinteresseinstitucional
nacausa. 
§2ºAintervençãodequetrataocaput: 
I - ocorrerá no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contados da intimação do amicus
curiae; 
II-nãoimplicaráalteraçãodecompetência; 
III - não autorizará a interposição de recursos, salvo contraadecisãoquejulgaro
incidente de resolução de demandas repetitivas e a oposição de embargos de
declaração; 
IV-somentepoderáseradmitidaatéadataemqueorelatorliberaroprocessopara
apauta. 
§ 3º Havendo pluralidade de pedidos de ingresso como amicus curiae, o Relator
observará, como critério para definição daqueles que serão admitidos, oequilíbrio
na representatividade dos diversos interesses jurídicos contrapostos no litígio,
velando, assim, pelo respeito aos princípios do contraditório, da paridade de
tratamentoedaisonomiaentretodosospotencialmenteatingidospeladecisão. 
§4ºCaberáaoRelator,quandosolicitarouadmitiraintervenção,definirospoderes
doamicuscuriae. 

TÍTULOXX 

DORECURSOORDINÁRIO 


Art. 237. Caberá recurso ordinário para o Tribunal Superior do Trabalho, das
decisões doTribunal,nashipótesesdoincisoIIdoartigo895daConsolidaçãodas
LeisdoTrabalho. 
§ 1º O recurso será interposto perante o Presidente do Tribunal Regional do
Trabalho, no prazo de 8 (oito) dias úteis a contar da publicação da conclusão do
acórdãonoórgãooficial,realizadoopreparonaformadalei. 
§ 2º Recebido o recurso, o Presidente declarará os efeitos em que o recebe e
determinará a intimação do recorrido, que teráoprazode08(oito)diasúteispara
contrarrazões. 
§3ºDodespachoquedenegarorecurso,seráintimadoorecorrente. 
§ 4º Aplicam-se, no que couber, as disposições deste artigo ao recurso ordinário
interpostoperanteasVarasdoTrabalho. 

TÍTULOXXI 

DOAGRAVODEPETIÇÃO 

Art. 238. Caberá agravo de petição das decisões proferidas nasexecuçõesedas
sentençasdeembargosdeterceiro. 
§ 1º Ao agravo de petição aplicam-se as disposições dosartigos855-A,§1º,II,e
897,daConsolidaçãodasLeisdoTrabalho. 
§ 2º Tratando-se de agravo de petição versando apenas sobre as contribuições
sociais,oJuizpoderádeterminaroprosseguimentodaexecuçãodosdemaistítulos,
pormeiodecartadesentença,emautossuplementares. 
§3ºAplicam-seaoagravodepetiçãoasdisposiçõesdesteRegimentoatinentesao
agravodeinstrumento. 


TÍTULOXXII 

DOAGRAVODEINSTRUMENTO 

Art. 239. O agravo de instrumento será interposto mediante petição dirigida à
autoridade judiciária que negou seguimento ao recurso, no prazode08(oito)dias
úteisacontardaintimaçãodoagravante. 
§ 1º A petição de agravo deverá conter a exposição dos fatos, os fundamentos
jurídicoseopedidodereforma. 
§2ºDiantedesituaçõesquepossamacarretarlesãograveededifícilreparaçãoao
direito em discussão, o Relator, a requerimentodoagravante,poderásuspendero
cumprimento da decisão agravada até o pronunciamento definitivo do recurso
denegado. 

Art. 240. O agravo seráconclusoaoprolatordodespachoagravado,parareforma
ouconfirmaçãodadecisãoimpugnada. 
§ 1º Mantida a decisão, será intimado oagravadopara,noprazode08(oito)dias
úteis, oferecer contrarrazões relativas ao agravo e, simultaneamente, ao recurso
principal. 
§ 2º Se o agravado apresentar documento novo, será aberta vista ao agravante
paramanifestar-senoprazode05(cinco)diasúteis. 
§3ºNahipótesedeagravodeinstrumentoaSecretariadeverácertificar,nosautos
principais,asuainterposiçãoeadecisãoquedeterminouoseuprocessamentooua
quereconsiderouodespachoagravado. 


Art. 241. Tratando-se de agravo de instrumento recebido de órgão de primeira
instância, deverá ser autuado no sistema PJe-JT, distribuído e remetido ao
MinistérioPúblicodoTrabalhonashipóteseslegais,parapronunciamento. 
Parágrafo único. Devolvidos os autos, o Relator fará a análise simultânea do
agravoedorecursotrancado,apondooseuvistoe,emseguida,remeteráosautos
àsecretariadoórgãojulgadorparainclusãoempautadejulgamento. 

Art. 242. Do julgamento do agravo será lavrado acórdão contendo o resultado da
deliberação. 
Parágrafo único. Na hipótese de provimento do agravo, será incluído em pauta o
processoprincipalparajulgamentodorecurso. 

Art. 243. O agravo interposto contra despacho do Desembargador Presidente do
Tribunal,processadonosautosprincipais,seráautuadonosistemaPJe-JT. 
Parágrafoúnico.Decorridooprazoparamanifestaçãodoagravado,osautosserão
encaminhadosàinstânciasuperior. 

Art.244.ODesembargadorPresidentenãopoderánegarseguimentoaoagravo. 

TÍTULOXXIII 

DOAGRAVOREGIMENTAL 

Art. 245. Não havendo outro recurso específico na lei processual e neste
Regimento,caberáagravoregimental,noprazode8(oito)diasúteis,emmatériade
respectivacompetência: 

§1ºParaoTribunalPleno,dasdecisõesmonocráticasproferidas: 
I - pelo Presidente do Tribunal, por Desembargador que atue por delegação do
Presidente ou pelos respectivos substitutos regimentais, em matéria judiciária, na
forma deste Regimento, tais como a concessão ou o indeferimento de efeito
suspensivo (tutela provisória) a recurso de revista, recurso ordinário interposto
contra acórdão proferido em açõesdecompetênciaorigináriadoTribunaleagravo
deinstrumento; 
II - pelo Presidente do Tribunal, por Desembargador que atue por delegação do
Presidenteoupelosrespectivossubstitutosregimentais,nagestãodeprecatóriose
derequisiçõesdepequenovalor; 
III - pelo Presidente do Tribunal, por Desembargador que atue por delegação do
Presidente ou pelosrespectivossubstitutosregimentais,emmatériaadministrativa,
que atribuírem juízo negativo de admissibilidade ou desproverem recurso
administrativo; 
IV - pelo Vice-Presidente do Tribunal, por Desembargador que atue como
Vice-Presidente como substituto regimental: das decisões monocráticas proferidas
nas iniciais de dissídios coletivos; que extinguirem os referidos processos, sem
resolução do mérito; e dos pedidos de tutela provisória que os antecedem, ou
requeridos antes dadistribuiçãodoprocessoprincipal,bemcomonainstruçãodos
referidosprocessos. 
V-peloRelator,quando: 
a)indeferirpetiçãoinicialemaçõesdecompetênciaorigináriadoTribunal; 
b) julgar liminarmente improcedentes ações de competência originária pela
decretaçãodadecadência; 
c) apreciar opedidodetutelaprovisórianosrecursosenasaçõesdecompetência
originária; 
d) julgar, de plano, o conflito de competência, fundamentando a sua decisão em
súmula ou jurisprudência iterativa,notóriaeatualdoSupremoTribunalFederal,do
TribunalSuperiordoTrabalho,doSuperiorTribunaldeJustiçaoudopróprioTribunal

ou, ainda, em tese firmadaemjulgamentodecasosrepetitivosouemincidentede
assunçãodecompetência; 
e)nãoconhecerderecursoinadmissível,prejudicadoouquenãotenhaimpugnado
especificamenteosfundamentosdadecisãorecorrida; 
f) negar provimento a recurso que for contrário a súmula do Supremo Tribunal
Federal, do Tribunal Superior do Trabalho, do Superior Tribunal de Justiça ou do
próprio Tribunal; acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal, pelo Tribunal
Superior do Trabalho ou pelo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de
recursosrepetitivos;entendimentofirmadoemincidentederesoluçãodedemandas
repetitivas ou de assunção de competência; ou jurisprudência iterativa, notória e
atual doSupremoTribunalFederal,doTribunalSuperiordoTrabalhooudopróprio
Tribunal; 
g)derprovimentoaorecursocontradecisãorecorridacontráriasúmuladoSupremo
Tribunal Federal, doTribunalSuperiordoTrabalho,doSuperiorTribunaldeJustiça
ou do próprio Tribunal; acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal, pelo
Tribunal Superior do Trabalho ou peloSuperiorTribunaldeJustiça,emjulgamento
de recursos repetitivos; entendimento firmado em incidente de resolução de
demandas repetitivas ou de assunção de competência; ou jurisprudência iterativa,
notóriaeatualdoSupremoTribunalFederal,doTribunalSuperiordoTrabalhooudo
próprioTribunal; 
h)rejeitarliminarmenteaarguiçãodemanifestaimprocedência. 
§ 2º Caberá agravo regimental para as Turmas, das decisões monocráticas
proferidas: 
a)pelosseusPresidentes,relativasàspetiçõeseaosrequerimentosquelheforem
apresentados;
b)pelosRelatores. 

Art.246.Nãocaberáagravoregimental: 

I - contra o despachodeadmissibilidadeproferidopeloPresidentedoTribunal,por
Desembargador que atue por delegação do Presidente ou pelos respectivos
substitutos regimentais, em recurso de revista, recurso ordinário em ações de
competênciaorigináriaeagravodeinstrumento;
II - nos casos em que haja recurso próprio ou decisão de caráter irrecorrível, nos
termosdesteRegimentooudalei. 

Art. 247. O agravoregimentalseráinterpostonosprópriosautosdigitaisnosquais
foiproferidaadecisãoagravada,dispensadaaformaçãodeautossuplementares. 

Art. 248. Na petição de agravo regimental, o agravante impugnará
especificadamenteosfundamentosdadecisãoagravada. 

Art. 249. O agravo regimental será dirigido ao prolator da decisão monocrática
impugnada,que: 
I-intimaráoagravadoparasemanifestarsobreorecursonoprazode8(oito)dias
úteis; 
II-intimará,senecessário,oMinistérioPúblicodoTrabalhoparaexararparecerno
prazode8(oito)diasúteis; 
III - encaminhará o recurso à pauta de julgamento do órgão colegiado, se não
houverretratação. 

Art. 250. Constitui faculdade do Relator a concessão de vista à parte contrária,
beneficiáriadadecisãoagravada,paraoferecimentodecontraminuta,bemcomoao
Ministério Público do Trabalho, para manifestação nos agravos regimentais
interpostoscontradecisõesmonocráticasque: 

I - liminarmente julgarem improcedentes as ações de competência originária do
Tribunalpeladecretaçãodedecadência; 
II - liminarmente extinguirem sem resolução de mérito as ações de mandado de
segurançaedehabeasdatadecompetênciaorigináriadoTribunal; 
III-solucionaremconflitodecompetência. 

Art. 251. Vencido o Relator,seráredatordoacórdãoomagistradoqueprimeirose
manifestouacercadatesevencedora. 
Parágrafo único. Transcorrido o prazo de embargos de declaração, os autos
retornarãoaoRelatororiginal. 

Art.252.Quandooagravoregimentalfordeclaradomanifestamenteinadmissívelou
improcedente em votação unânime, oórgãocolegiado,emdecisãofundamentada,
condenaráoagravanteapagaraoagravadomultafixadaentre1(um)e5%(cinco
por cento) do valor atualizadodacausa,naformadoartigo1.021,§4º,doCódigo
deProcessoCivil. 

Art.253.Nojulgamento,ocorrendoempate,prevaleceráodespachoagravado. 

Art.254.D
 adecisãodoagravoemmatériaadministrativa,caberecursoordinário. 


TÍTULOXXIV 

DOSEMBARGOSDEDECLARAÇÃO 


Art. 255. Cabem embargos de declaração em face de qualquer decisão judicial
proferida no âmbitodoTribunal,monocráticaoucolegiada,nashipótesesprevistas
nos artigos 897-A da Consolidação das Leis do Trabalho e 1.022 do Código de
ProcessoCivil. 
§ 1º O embargante indicará, na petição dos embargos de declaração, a
obscuridade, a contradição, a omissão, o manifesto equívoco no exame dos
pressupostos extrínsecos de recurso, as inexatidões materiais ou os erros de
cálculodadecisãoembargada. 
§ 2º Nos embargos de declaração, eventual efeito modificativo somente poderá
ocorreremvirtudedacorreçãodevícionadecisãoembargadaedesdequeouvida
previamenteapartecontrária. 
§ 3º Em se conferindo efeito modificativo na decisão embargada, decorrente de
manifestoequívoconoexamedospressupostosextrínsecos,orecursoserájulgado
namesmasessão. 

Art. 256. Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão
monocrática,caberáaoprolatordadecisãoapreciá-lostambémmonocraticamente. 

Art. 257. O órgão julgador conhecerá dos embargos de declaração como agravo
regimental se entender ser este o recurso cabível, desde que determine
previamente a intimação do recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis,
complementar as razões recursais, a fim de ajustá-las às exigências deste
Regimento. 

Art. 258. Os embargos de declaração interromperão o prazo para interposiçãode
outrosrecursos,porqualquerdaspartes,salvoquandointempestivosouirregulara
representaçãodaparte. 


Art.259.Quandomanifestamenteprotelatóriososembargosdedeclaração,oórgão
julgador, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao
embargado multanãoexcedentea2%(doisporcento)sobreovaloratualizadoda
causa. 
§ 1º Na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a
multaseráelevadaaaté10%(dezporcento)sobreovaloratualizadodacausa,ea
interposiçãodequalquerrecursoficarácondicionadaaodepósitopréviodovalorda
multa, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de justiça gratuita, que a
recolherãoaofinal. 
§ 2º Não serão admitidos novosembargosdedeclaraçãoseos2(dois)anteriores
foremconsideradosprotelatórios. 


TÍTULOXXV 

DOINCIDENTEDEARGUIÇÃODEFALSIDADE 

Art. 260. O incidente de arguição de falsidade será processado perante oJuizda
causaou,nosegundograu,peranteoRelatordorecursooudaação,observado,no
quecouber,odispostonosartigos19,II,427,parágrafoúnico,429,IeII,430a433,
436,IIIeparágrafoúnico,doCódigodeProcessoCivil. 


CAPÍTULOXXVI 


DOSFEITOSDIVERSOS 

Art. 261. A classe "feitos diversos" compreende os expedientes que não tenham
classificaçãoespecíficanesteRegimento,nemsejamacessóriosouincidentes. 

TÍTULOXXVII 

DOPROCESSOADMINISTRATIVOEMGERAL 

Art. 262. Os processos de matéria administrativa, depois de protocolizados e
processadoscomotal,serãoapresentadospeloPresidenteaoTribunalPleno,para
decisão,procedendo-seàvotaçãonaformaprevistanesteRegimento. 

Art. 263. Da decisão tomada pelo Tribunal Pleno, será lavrada Resolução
Administrativa, quando for ocaso,assinadapeloPresidenteeregistradanaatada
sessão. 
Parágrafo único. As Resoluções Administrativas serãonumeradasseguidamente,
registradas e publicadas no órgão oficial e enviadas aos integrantes do Tribunal
Pleno. 

Art. 264. As decisões em matéria administrativa serão motivadas e delas caberá
recursoadministrativotão-somenteparaexamedalegalidadedoato. 

Art.265.Oprocessoadministrativoque,ajuízodoTribunalPleno,tratedematéria
dealtarelevância,serádistribuídoaRelatoreRevisore,apósparecerdoMinistério
PúblicodoTrabalho,serásubmetidoajulgamento. 

Parágrafo único. Na hipótese prevista no caput, o Presidente votará logo após o
RelatoreRevisore,emcasodeempate,proferiráovotodequalidade,cabendo-lhe,
quandoforocaso,assinararespectivaResoluçãoAdministrativa. 

LIVROIII 

DAAPLICAÇÃODEPENALIDADES 

Art. 266. Serão aplicadas, pelo Tribunal Pleno, as penalidades previstas nos
capítulos I e II, do Título III, da Lei Complementar nº 35/1979 e as demais
estabelecidasnaConsolidaçãodasLeisdoTrabalho. 
Parágrafoúnico.Aaplicaçãodepenalidadesserápromovidaexofficiooumediante
representação de qualquer legítimo interessado, ou do Ministério Público do
Trabalho. 

Art.267.Tomandoconhecimentodofatoimputado,oDesembargadorPresidentedo
Tribunal mandará autuar e distribuir o processo, cabendo ao Relator determinar a
notificação do acusadoparaapresentar,noprazode15(quinze)diasúteis,defesa
por escrito, e, tanto a ele como ao denunciante, para requererem a produção de
provas que tiverem, inclusive o depoimento de testemunhas, até o máximo de 05
(cinco). 

Art. 268. Encerrada a instrução, será concedido o prazo de 05 (cinco) dias úteis
sucessivosparaapresentaçãoderazõesfinaispelaspartes. 
Parágrafo único. Ouvido o Ministério Público do Trabalho, os autos serão
conclusosparavistosdoRelatoreRevisor,composteriorinclusãoempauta. 


Art. 269. Existindo indíciosdepráticadecrimepeloacusado,seráfeitaaremessa
daspeçasnecessáriasàautoridadecompetente. 

LIVROIV 

DOPESSOALADMINISTRATIVO 

Art.270.AadmissãodeservidoresnoquadrodepessoaldaJustiçadoTrabalhoda
21ªRegiãosomentesefarámedianteconcursopúblico,naformadaConstituiçãoe
dalei. 

Art. 271. Os servidores referidos no artigo anterior sujeitam-se ao regime jurídico
dos Servidores Públicos Civis da União, às normas estabelecidas pelo Conselho
Nacional de Justiça, pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho, por este
Regimento Interno e pela Administração do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª
Região. 
Parágrafo único. Os servidores de outros órgãos, que estejam à disposição do
Tribunal, sujeitam-se às normas referidas no caput deste artigo, assim como aos
respectivosregimes. 

Art. 272. Os servidores cumprirão a jornada detrabalhoemconformidadecomas
escalasestabelecidaspelaadministraçãodoTribunal. 
Parágrafo único. Os servidores ocupantes de cargo em comissão ou função de
confiança submetem-se ao regime de integral dedicação ao serviço, podendo ser
convocadossemprequehouverinteressedaadministração. 


Art. 273.Aapuraçãodafaltadosdeveresfuncionaisdosservidoresserárealizada
de forma imediata, a partir do momento em que a Administração venha a tomar
conhecimento dela, mediante sindicância ou processo disciplinar, assegurada ao
acusadoampladefesa. 
Parágrafo único. Na aplicação das penalidades, observar-se-ão as regras
estabelecidas na Lei 8.112, de 11 de dezembro de 1990, assim como as leis
federaispertinentes. 

LIVROV 

DAREVISTADOTRIBUNAL 

Art.274.OTribunalfarápublicarrevistadenominada"RevistadoTribunalRegional
doTrabalhoda21ªRegião",paradivulgarsuajurisprudência,matériadoutrináriano
campodoDireitodoTrabalho,manifestaçãoliterária,legislaçãoespecializadaeatos
denaturezaadministrativa. 

Art.275.ARevistaserádirigidapeloDiretordaEscolaJudicialdoTribunaleeditada
pelaEscolaJudicial. 

Art.276.AoDiretordaEscolaJudicialdoTribunalcumpreselecionartodaamatéria
destinadaàpublicaçãoezelarpelaregularidadedesuaedição. 

LIVROVI 

DASCOMENDASDOTRIBUNAL 



Art. 277. O Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região possui duas classes de
agraciamento de comendas, instituídas para serem conferidas a pessoas e
instituições em virtudedoMéritoJudiciárioedoMéritoProfissionaleFuncional,na
formadeseuRegulamento. 


LIVROVII 

DASDISPOSIÇÕESFINAISETRANSITÓRIAS 


Art. 278. Fazem parte deste Regimento, no que forem aplicáveis, as normas
processuais trabalhistas, bem como, subsidiariamente, as do direito processual
comum, exceto naquilo em que forem incompatíveis com o direito processual do
trabalhoeasdisposiçõesdaLeiOrgânicadaMagistraturaNacional. 

Art. 279. São feriadosnaJustiçadoTrabalhoda21ªRegião,alémdosfixadosem
Lei: 
a)segundaeterça-feiradecarnaval; 
b)quarta,quintaesexta-feiradaSemanaSanta; 
c)osdiasonze(11)deagosto,primeiro(1º)edois(02)denovembroeoito(08)de
dezembro. 
Parágrafo único. São considerados como pontos facultativos a quarta-feira de
Cinzas,CorpusChristi,24e29dejunho,28deoutubroe24e31dedezembro. 


Art. 280. O Desembargador, quando designado para o desempenho de qualquer
função administrativa, ou de outra natureza, não poderá eximir-se de prestá-la,
senão mediante justificação, por motivo relevante, a critério do Tribunal Pleno, ou
porimpedimentolegal. 

Art.281.ÉextensivaaosJuízesdoTrabalhoacarteirainstituídapeloDecreto-leinº
9.739, de 04 de setembro de 1946, cabendo ao Presidente do Tribunal adotar as
providências necessárias à sua confecção e registro, de acordo com o modelo
aprovado. 

Art. 282. O expediente da Justiça do Trabalho da 21ª Região será fixado pelo
Presidente,comaaprovaçãodoTribunalPleno. 

Art. 283. A remoção a pedido ou a permuta entre Juízes Titulares de Vara do
Trabalho deste Tribunal atenderá, no que couber, ao disposto na Lei Orgânica da
MagistraturaNacionalenaConstituiçãoFederal,eserádisciplinadoporResolução
AdministrativadoTribunalPleno,observadasasdiretrizesdoConselhoNacionalde
JustiçaeConselhoSuperiordaJustiçadoTrabalho. 

Art. 284. Até o dia 30 de novembro serão organizadas as escalas de férias dos
servidores, por intermédio de chefes de serviço, que deverão apresentá-las à
Diretoria Geral da Secretaria, para aprovação do Presidente doTribunal,atéofim
decadaano. 

Art.285.AsaudiênciasdasVarasdoTrabalhodeverãoserrealizadasentreasoito
easdezoitohoras. 


Art. 286. O Juiz Titular residirá na respectiva comarca, salvo autorização do
Tribunal. 
§ 1º A autorização de que trata o caput desteartigodeveráconsubstanciar-seem
resoluçãodoTribunal,portempocertoeanalisadocasoacaso; 
§2ºNãopoderãoseradotadasresoluçõesgenéricasouautorizaçõesglobais; 
§ 3º Os Juízes não-residentes nas sedes, devidamente autorizados, deverão
permanecernaVaradoTrabalho,nohorárioregulardoexpediente,acadasemana,
porpelomenos04(quatro)dias. 
§ 4º Os Juízes Titulares das Varas do Trabalho que não puderem comparecer no
horário estabelecido para as audiências ou tiverem de ausentar-se por motivo de
doença, deverão comunicar o fato aoPresidentedoTribunal,paraasprovidências
necessárias. 

Art. 287. O Tribunal Pleno, as Turmas e as Varas do Trabalho suspenderão suas
atividades no período de vinte de dezembro a seis de janeiro, sem prejuízo do
funcionamento de serviços considerados essenciais, a critério do Presidente do
Tribunal,naformadoartigo62daLeinº5.010,de30demaiode1966. 
§ 1º Durante o recesso não se praticará qualquer ato que implique abertura de
prazos;quantoaosjáemcurso,serãosuspensos,continuandoacorrerdoprimeiro
diaútilseguinteaseisdejaneiro. 
§2ºAplicam-seaosprocessosjudiciaisemtramitaçãona21ªRegiãoasdisposições
constantesdoartigo220doCódigodeProcessoCivil. 

Art. 288. A Bandeira do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Regiãosimbolizaa
Justiça do Trabalho como órgão do Poder Judiciário e a transcendência social de
suamissãojurisdicional.
Parágrafo único. A Bandeira terá a utilização adequada aos símbolos damesma
naturezadasinstituiçõespúblicasepoderáserconfeccionadaemváriasdimensões,

obedecidas as características e proporções do desenho aprovado pelo Tribunal
Pleno. 

Art. 289. A Galeria dos Presidentes será composta pelos retratos dos
Desembargadores que exerceram a Presidência e serão afixados ao término do
respectivomandato. 

Art.290.OscasosomissosnesteRegimentoserãoregulados,noquecouber,pelos
RegimentosdosConselhosSuperioresedoTribunalSuperiordoTrabalho. 
Parágrafo único. Não havendo norma regimental aplicável ao caso concreto, o
TribunalPleno,pelamaioriadeseusmembrosefetivos,porpropostadoPresidente
oudequalquerdeseusDesembargadores,decidiráarespeito,medianteresolução
queprevaleceráatéquesejaamatériadisciplinadaregimentalmente. 

Art. 291. Este RegimentopoderáseralteradomediantepropostadoPresidentedo
Tribunal ou de, pelo menos, um terço de seus membros, ouvida a comissão para
tantodesignada. 
Parágrafo único. A Comissão de Regimento será formada por, no mínimo, três
DesembargadoresdesignadospeloPresidente. 

Art. 292. Este Regimento entrará em vigor no prazode30(trinta)diasdadatade
sua publicação no Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho, revogadas as
disposiçõesemcontrário.



