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CAPÍTULO ATEN
DO ATENDIMENTO AO PÚBLICO

Art. 1º. O atendimento ao público dar-se-á das 12 às 18 horas, assim como o funcionamento dos 
protocolos.

§ 1º. As petições e demais expedientes entregues durante o horário de funcionamento dos 
protocolos serão protocolados no mesmo dia; aqueles entregues após esse horário terão seu 
protocolo efetivado tão-somente no primeiro dia útil subsequente, hipótese em que será lançada 
certidão que acompanhará o expediente, explicitando a data e o horário de seu recebimento.

§ 2º. As pessoas que, às 18 horas, já se encontrarem nos respectivos balcões de protocolo 
aguardando atendimento, terão suas petições e requerimentos protocolados no mesmo dia, devendo 
tal fato ser devidamente certificado.

§ 3º. As Varas do Trabalho deverão assegurar atendimento aos advogados sempre que houver 
servidores nas dependências forenses, notadamente no período matutino.

Art. 2º. As petições e outros expedientes entregues para protocolo não deverão ser recusados, mas, 
verificando equívoco flagrante em seu endereçamento, o servidor deverá alertar o interessado.

Art. 3º. O horário para atendimento de reclamações verbais será fixado pelo Juiz Diretor do Fórum 
ou pelo Juiz Titular da Vara, dentro do horário de atendimento ao público.

Art. 4º. As pessoas portadoras de deficiência física, as gestantes, as lactantes, as acompanhadas por 
crianças de colo e as com idade igual ou superior a 60 anos terão atendimento prioritário.

Parágrafo único O local onde o servidor designado prestará o atendimento prioritário será 
identificado com placa ou cartaz de gramatura espessa, com ampla visibilidade e fácil leitura, que 
registre os seguintes dizeres: "Atendimento prioritário a pessoas portadoras de deficiência 
física, gestantes, lactantes , acompanhadas por criança de colo e idosas. (leis nºs 10.048, de 
8.11.2000 e 10.741, de 1º.10.2003)".

CAPÍTULO PLAN
DO PLANTÃO JUDICIÁRIO

Art. 1º. Durante o recesso funcionará o plantão judiciário, visando ao atendimento de casos 
urgentes, assim considerados pelo Juiz de plantão.

Art. 2º. O plantão funcionará nas sedes das circunscrições no horário normal de atendimento ao 
público.

Art. 3º. Somente para cumprimento do disposto no artigo 1º deste Capítulo, o Juiz de plantão 
acumulará a titularidade das Varas do Trabalho da circunscrição.

Art. 4º. O Juiz de plantão convocará, a seu critério, pelo menos 2 (dois) servidores, sendo um deles 
Oficial de Justiça Avaliador.

Art. 5º. Terminado o recesso, as reclamações distribuídas e todos os expedientes despachados serão 
encaminhados às respectivas Varas. 



CAPÍTULO PROT
DOS SISTEMAS DE PROTOCOLO E ENCAMINHAMENTO DE PETIÇÕES

Art. 1º. No âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, funcionarão sistemas de 
protocolo, conforme regulamentação deste Capítulo.

§ 1º. A administração do Tribunal poderá deferir a instalação de um relógio datador-numerador 
adicional, em local por ele estabelecido, diverso da sede do Fórum ou da Vara do Trabalho e que 
funcionará de segunda a sexta-feira, das 12h às 18h.

§ 2º. Os expedientes protocolados no relógio adicional no dia serão registrados e encaminhados à 
Vara do Trabalho ou ao Serviço de Distribuição dos Feitos de sua localidade, por meio do primeiro 
malote disponível, acompanhados de relação dos registros emitidos pelo sistema.

§ 3º. O Serviço de Distribuição dos Feitos encaminhará os expedientes protocolados no relógio 
adicional e endereçados às Varas do Fórum no mesmo dia.

§ 4º. Observar-se-á o art. 10 deste Capítulo para o encaminhamento dos demais expedientes.

Art. 4º. O sistema de protocolo denominado Serviço de Protocolo Postal - SPP, consiste no 
recebimento e remessa, exclusivamente por intermédio da Empresa de Correios e Telégrafos - ECT, 
do Estado de São Paulo, de petições e/ou recursos judiciais que tenham como destinatária a Justiça 
do Trabalho da 15ª Região, de 1ª e 2ª Instâncias.

§ 1º. Excetuam-se do Serviço de Protocolo Postal - SPP, os seguintes expedientes:

I - a petição inicial, seus aditamentos e emendas de 1ª instância ou referentes a ações de 
competência originária do Tribunal;

II - a reclamação correicional;

III - a petição que forneça novo endereço de testemunha;

IV - a petição que contenha pedido de adiamento de audiência;

V - a petição que requeira esclarecimentos, em audiência, de perito ou assistente técnico;

VI - a petição que contenha requerimento de substituição de testemunha previamente arrolada, ou 
de testemunha cuja intimação se pretenda seja feita;

VII - a petição por meio da qual são indicados bens à penhora;

VIII - os embargos declaratórios das decisões proferidas no TRT;

IX - os Recursos dirigidos ao Tribunal Superior do Trabalho.

§ 2º. Os recursos e/ou petições a serem encaminhados por meio do Serviço de Protocolo Postal - 
SPP serão apresentados em duas vias e recebidos por qualquer agência dos Correios - ECT deste 
Estado, às expensas exclusivas do remetente ou parte interessada.

§ 3º. Os originais dos expedientes referidos no "caput" deverão ser acondicionados em caixas 



padronizadas da ECT ou envelopes personalizados do Sistema de Protocolo Integrado - Justiça do 
Trabalho - Serviço de Protocolo Postal - SPP, os quais serão encaminhados pela ECT, via SEDEX, 
com ou sem Aviso de Recebimento - AR, ao respectivo destino.

§ 4º. Os envelopes e as etiquetas para as caixas, referidos no parágrafo anterior, serão adquiridos 
nas próprias agências da Empresa de Correios e Telégrafos - ECT - do Estado de São Paulo e 
deverão ser preenchidos pela parte interessada com os dados necessários à identificação do 
expediente, sendo imprescindível a indicação do destinatário, remetente, respectivos endereço e 
CEP.

§ 5º. Deverão ser apostos na primeira lauda da via original da petição e/ou recurso apresentado, 
preferencialmente na metade superior direita da folha, o recibo eletrônico de postagem de 
correspondência via SEDEX e o carimbo contendo data, horário de recebimento e identificação da 
agência recebedora e do funcionário atendente, constando o seu nome e número de matrícula.

§ 6º. Havendo necessidade, o recibo e carimbo referidos no parágrafo 2º poderão ser apostos na 
metade superior esquerda da folha, com as cautelas necessárias a evitar que fiquem ocultos após a 
juntada ou ilegíveis após a perfuração da lauda.

§ 7º. A fiel observância das normas concernentes à postagem, previstas nos parágrafos anteriores, é 
imprescindível para que a data da postagem tenha, em todo o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª 
Região, a mesma validade que o protocolo oficial desta Justiça Trabalhista, para fins de contagem 
de prazo judicial.

§ 8º. Através do Serviço de Protocolo Postal – SPP somente poderá ser enviada uma petição ou um 
recurso e seus documentos, em cada caixa personalizada ou envelope do serviço de SEDEX, visto 
que será expedido apenas um recibo eletrônico de postagem.

§ 9º. Na cópia da petição ou do recurso apresentado nos Correios, deverão ser especificados, 
mediante carimbo-datador, o número do recibo eletrônico de postagem via SEDEX, o horário e a 
data do recebimento e a identificação da agência recebedora e do funcionário atendente, constando 
o seu nome e número de matrícula.

§ 10. Para a utilização do Serviço de Protocolo Postal - SPP, deverá ser observado o horário de 
funcionamento das agências dos Correios do Estado de São Paulo.

§ 11. Este Regional fica isento de qualquer responsabilidade decorrente do uso incorreto ou 
indevido do Serviço de Protocolo Postal - SPP, bem como do extravio de petição e/ou recurso antes 
do seu recebimento por esta Justiça do Trabalho, tanto em primeira como em segunda instância, 
sendo a utilização do sistema de risco e conta da parte interessada.

§ 12. Para efeito de contagem de prazos judiciais, deverá ser observada a data e o horário de 
postagem.

§ 13. A utilização do Serviço de Protocolo Postal - SPP fica automaticamente suspensa em caso de 
greve dos Correios.

§ 14. As petições e/ou recursos protocolados através do Serviço de Protocolo Postal - SPP deverão 
conter de forma destacada:

I - para os feitos que tramitam em 1ª Instância: a Vara para qual foi distribuído, o número do 
processo, seguindo o padrão da numeração única e o nome das partes;



II - para os que já tramitam em 2ª Instância: o número do processo, seguindo o padrão da 
numeração única, a sua natureza e o nome das partes.

§ 15. A não observância de tais requisitos impossibilita o recebimento pelo setores de protocolo, 
tanto do Tribunal, como das Varas do Trabalho, assim como o endereçamento incorreto, no 
envelope ou caixa, poderá ocasionar o arquivamento do recurso e/ou petição.

Art. 5º. É de exclusiva responsabilidade do advogado ou da parte a apresentação de recursos e/ou 
petições em desconformidade com o disposto nesta Consolidação das Normas da Corregedoria do 
Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região.

Art. 6º. As petições e os expedientes recebidos, deverão receber chancela mecânica ou, na 
impossibilidade desta, carimbo, que deverão ser apostos, obrigatoriamente, na 1ª via, na metade 
superior direita da folha e, facultativamente, também em uma 2ª via, que deverá ser identificada 
pelo peticionário com o termo "cópia".

§ 1º. A chancela mecânica ou o carimbo não deverão ser sobrepostos ao texto da peça.

§ 2º. Havendo necessidade, a chancela mecânica ou o carimbo poderão ser apostos na metade 
superior esquerda da folha, com as cautelas necessárias a evitar que fiquem ocultos após a juntada 
ou ilegíveis após a perfuração.

§ 3º. Havendo necessidade de protocolo de autos processuais, a aposição dar-se-á em folha 
contendo termo de recebimento, que será juntado aos autos.

§ 4º. Os autos de processos baixados do E. TRT não receberão protocolo, mas, apenas, termo de 
recebimento ao final."

Art. 7º. Até o dia útil seguinte, o Serviço de Distribuição dos Feitos encaminhará todo o expediente 
protocolado a cada uma das Varas da localidade, acompanhado de uma via da listagem emitida pelo 
sistema de acompanhamento de processos, que ficará na Secretaria da Vara, para controle.

Parágrafo único. Outra via da listagem servirá de recibo e será arquivada no próprio Serviço de 
Distribuição dos Feitos.

Art. 8º. Na última remessa de que trata o artigo anterior, referente a cada mês, o Serviço de 
Distribuição dos Feitos informará o número de Recursos Ordinários, Agravos de Instrumento, 
Agravos de Petição e Embargos à Execução protocolados e encaminhados à Vara, para efeito de 
elaboração do Boletim Estatístico.

Art. 9º. O servidor atentará para o disposto no art. 2º do Cap. ATEN desta Consolidação e, havendo 
insistência por parte do interessado em protocolar qualquer peça em desacordo com as 
regulamentações deste Capítulo, lavrará certidão do ocorrido, que a acompanhará.

Art. 10. O órgão recebedor fará os necessários registros do protocolo realizado e providenciará, de 
imediato, a remessa do expediente ao órgão destinatário de outra localidade, utilizando-se do 
primeiro malote subseqüente.

Parágrafo único. Novo protocolo será feito na localidade de destino, ainda que em horário distinto 
do estipulado nesta Consolidação, Capítulo ATEN, art. 1º, mediante chancela mecânica que jamais 
poderá ser sobreposta à primeira, atentando-se para o disposto nos parágrafos 1º e 2º, do art. 6º, 



deste Capítulo.

Art. 11. É risco da parte o protocolo de petições que requeiram apreciação urgente, ou nos casos em
que seja perdido o seu objeto em razão do recebimento no órgão de destino após realizado o ato 
sobre o qual versava a manifestação, considerando-se a impossibilidade de sua imediata entrega ao 
juízo ou ao Tribunal.

Art. 12. A utilização do sistema eletrônico de recebimento de petições é restrito às petições 
destinadas a processos que se encontrem em tramitação na Sede do Egrégio Tribunal.

Art. 13. A utilização do sistema "e-doc" de recebimento de petições é realizada segundo a 
regulamentação própria expedida pelo Colendo Tribunal Superior do Trabalho.

Parágrafo único. O protocolo feito com a finalidade de cadastro da petição no Sistema de 
Acompanhamento Processual (SAP) poderá ocorrer em horário distinto do estipulado nesta 
Consolidação, Capítulo ATEN, art. 1º.

CAPÍTULO PET
DO REGISTRO DE PETIÇÕES

Art. 1º. Ressalvada a hipótese de utilização de relógio adicional (Cap. PROT, art. 1º e §§), para os 
protocolos deverão ser utilizados dois relógios datadores-numeradores, sendo um para petições 
iniciais, denominado número 1 (um), e outro para todos os demais expedientes que devam ou não 
serjuntados aos processos, denominado número 2 (dois), observando-se a seqüência numérica por 
ano civil em cada um deles.

§ 1º. No caso de defeito mecânico ou falta de energia elétrica, deverão ser utilizados carimbos que 
preencham os requisitos dos relógios, contendo dia, mês, ano, horário e número do protocolo.

§ 2º. Para os fins deste artigo, proceder-se-á na forma dos §§ 3º e 4º do Capítulo UNI desta 
Consolidação.

Art. 2º. O Serviço de Distribuição dos Feitos submeterá a prévio despacho do Juiz da Vara, os 
pedidos de distribuição por dependência, bem como as iniciais de ações de cuja dependência tenha 
conhecimento, em razão de elementos constantes de seus registros, independentemente de 
requerimento formal do interessado.

Art. 3º. Para observância do instituto da prevenção e a fim de possibilitar eventual reunião de ações,
o Serviço de Distribuição dos Feitos realizará pesquisa no sistema informatizado à busca de 
informações que demonstrem a reprodução total ou parcial de ação ajuizada nos últimos 2 (dois) 
anos, individual ou plúrima e, em caso positivo, certificará o ocorrido e distribuirá a petição, por 
dependência, ao Juízo que primeiro conheceu da ação.

§ 1º. A distribuição de ações em que se constate a identidade de parte, sempre que houver 
litisconsórcio passivo em uma delas e não em outra, ou litisconsórcio não idêntico, deverá ser 
realizada normalmente, com certidão a respeito.

 

§ 2º. A ação de consignação em pagamento (ACPG),intentada antes ou depois de outra de classe 
diversa, não se enquadra na regra deste artigo, cabendo ao Juízo para o qual a ação for distribuída, 



deliberar sobre eventual prevenção.

§ 3º. Os embargos de terceiro (ET), autuados em apartado, serão distribuídos por dependência e 
submetidos ao juízo que determinou a apreensão.

Art. 4º. A numeração seqüencial dos processos deverá ser reiniciada anualmente e observará o 
formato estabelecido pelo C. TST.

Art. 5º. Para efeito de registro, as petições iniciais e as Cartas distribuídas ou protocoladas 
classificar-se-ão em:

1 - Reclamação Trabalhista

2 - Inquérito Judicial

3 - Arresto

4 - Seqüestro (Medida Cautelar)

5 - Notificação

6 - Protesto (Medida Cautelar)

7 - Medida Cautelar Inominada

8 - Ação de Consignação em Pagamento

9 - Ação Civil Pública

10- Ação Monitória

11- Embargos de Terceiro

12- Carta Precatória (conhecimento)

13- Carta Precatória (execução)

14- Carta de Ordem

15- Carta Rogatória

16- Outras

Art. 6º. Quando oriunda de Vara da 15ª Região da Justiça do Trabalho, a Carta Precatória recebida 
em fac-símile ou via correio eletrônico será autuada, distribuída e cumprida de imediato, 
observando-se o disposto no Capítulo "CART", Artigo 1º e parágrafo único, desta Consolidação.

Parágrafo único. Tratando-se de Carta Precatória oriunda de órgão não integrante da 15ª Região da 
Justiça do Trabalho, sua devolução será condicionada ao recebimento do correspondente original 
assinado.

Art. 7º. Recebida Carta de Ordem via telefônica, lavrar-se-á certidão que conterá todos os dados 



transmitidos e necessários para o seu cumprimento, servindo como peça para a autuação.

Parágrafo único. A Carta de Ordem recebida em fac-símile ou via correio eletrônico será autuada, 
distribuída, cumprida e devolvida de imediato, independentemente do recebimento da via original 
correspondente, que, a critério do Tribunal, poderá permanecer nos autos de origem.

Art. 8º. Tratando-se de autos apartados, a numeração dos Agravos de Instrumento e de Petição, das 
Cartas de Sentença e dos Seqüestros oriundos de precatório judicial corresponderá à dos processos 
que lhes derem origem, sendo atribuídos pelo sistema informatizado os dígitos identificadores 
próprios.

Art. 9º. Cabe, exclusivamente, ao Serviço de Distribuição dos Feitos, administrar o cadastro geral 
informatizado contendo os nomes e endereços de partes e advogados, procedendo às alterações 
necessárias, imediatamente após a determinação recebida do Juízo competente, através de e-mail ou
qualquer outro meio, e ao receber petição que requeira alteração relativa ao próprio requerente 
(parte ou advogado), emitindo certidão que a acompanhará.

§ 1º. As alterações aproveitam a todos os processos com a(s) mesma(s) parte(s) ou advogado(s), 
cabendo ao Serviço de Distribuição dos Feitos encaminhar às demais Varas do Fórum, a relação dos
processos e das alterações realizadas.

§ 2º. A Corregedoria Regional dirimirá eventuais divergências relativas às alterações realizadas na 
forma deste artigo, que serão encaminhadas pelo Juiz Diretor do Fórum, devidamente 
fundamentadas e instruídas.

Art. 10. Sempre que for requerida certidão relativa a existência de reclamação trabalhista ajuizada 
contra propriedade ou estabelecimento rural sem personalidade jurídica, exigir-se-á o fornecimento 
do nome do proprietário, para fins de pesquisa, que também constará da certidão expedida, 
observado o disposto no § 3º do artigo 12, deste Capítulo.

Art. 11. No caso de erro de endereçamento que não obste a identificação do Órgão destinatário, o 
Serviço de Distribuição dos Feitos providenciará o correto encaminhamento do expediente.

Parágrafo Único. Sendo impossível o procedimento supra, o Diretor do Serviço de Distribuição dos 
Feitos fará concluso o expediente ao MM. Juiz Diretor do Fórum.

Art. 12 Os Órgãos de primeira instância atenderão aos pedidos de expedição de certidão, sempre 
que esclarecidas sua razão e finalidade, no prazo de 15 (quinze) dias, prazo que poderá ser 
prorrogado por necessidade de serviço, mediante autorização do Juiz responsável pelo Órgão 
expedidor, priorizando-se a expedição de certidões que digam respeito a processos que se 
encontrem em tramitação.

§ 1º. Para que não sejam fornecidas certidões destinadas ao cumprimento de requisito para a 
admissão no emprego, os requerimentos que tiverem essa finalidade serão submetidos ao Juiz 
Titular da Vara, ou ao Juiz Diretor do Fórum, conforme o caso.

§ 2º O pedido formulado por terceiro, pessoalmente ou por procuração, será submetido ao Juiz da 
Vara ou ao Juiz Diretor do Fórum, conforme o caso, exceto quando expressamente declarado pelo 
requerente que a certidão se destina exclusivamente ao atendimento de exigência para lavratura de 
escritura pública, hipótese em que não se submeterá às exigências contidas no § 4º deste artigo.

§ 3º Visando à exatidão das informações, o Juiz solicitará ao interessado que forneça o número do 



CPF ou CNPJ, conforme o caso, ou outro documento relativo à pessoa física ou jurídica objeto da 
certidão.

§ 4º.A certidão de distribuição, que vise a esclarecer a existência de processos em nome de pessoa 
física, deverá ser por ela requerida e retirada, ou por procurador habilitado exclusivamente para o 
ato; o requerimento e a procuração, se houver, serão arquivados em pasta própria.

§ 5º.Após a intimação para retirada da certidão, o documento permanecerá à disposição do 
requerente pelo prazo de 30 (trinta) dias, findo o qual será eliminado; nesta hipótese somente será 
confeccionada nova certidão para o mesmo requerente, mediante o recolhimento dos emolumentos 
relativos à certidão eliminada.

§ 6º.Exceto para os beneficiários da justiça gratuita, os requerimentos somente serão deferidos 
mediante o recolhimento prévio do valor mínimo dos emolumentos estabelecido no art. 789-B, V, 
da CLT, devendo constar da guia pertinente o nome do requerente, CPF ou CNPJ e o número do 
processo a que se refere, se houver.

§ 7º.Os emolumentos recolhidos, relativos à certidão emitida mas não retirada no prazo 
estabelecido, não poderão ser reaproveitados em outros pedidos.

§ 8º.As certidões poderão ser requeridas pelo endereço eletrônico do serviço de atendimento ao 
jurisdicionado (saj), do Órgão destinatário, encontráveis no sítio do TRT na internet. Neste caso, 
deverá ser anexada imagem digitalizada em arquivo eletrônico em formato PDF (Portable 
Document Format), monocromático, com resolução de 100 (cem) pontos por polegada, do 
comprovante do pagamento a que se refere o § 6º, apresentando-se o original do documento no ato 
da retirada da certidão.

§ 9º.As certidões serão impressas em papel tamanho A4, frente e verso, em fonte "Arial" ou "Times 
New Roman", tamanho 12, e deverão ter todas as suas folhas rubricadas pelo servidor que a 
confeccionou e, ao final, a assinatura do Diretor de Serviço ou de Secretaria responsável.

CAPÍTULO ORD
DA ORDEM DOS PROCESSOS

Art. 1º. A Secretaria da Vara deverá cuidar para que todas as folhas dos processos estejam 
numeradas, com a rubrica do servidor, obedecendo-se rigorosamente a seqüência, sem se utilizar da 
prática de repetir o número da folha anterior acrescido de letra do alfabeto.

Art. 2º. Os termos e certidões constantes dos processos conterão o dia, o mês, o ano e o dia da 
semana em que foram lavrados.

Parágrafo único. Não sendo possível o lançamento de termos e certidões no verso de folha anterior, 
o servidor juntará folha extra e invalidará o respectivo anverso com os dizeres "em branco"através 
de carimbo ou impressão informatizada.

Art. 3º. Os atos e termos processuais serão juntados aos autos na ordem cronológica de sua 
realização.

Art. 4º. A Secretaria deverá abrir novo volume dos autos quando atingidas cerca de 200 (duzentas) 
folhas ou quando, mesmo com menor número, se tornar difícil o seu manuseio.



Art. 5º. As capas dos processos deverão ser refeitas sempre que se encontrarem danificadas.

Art. 6º. Todas as assinaturas ou rubricas apostas em peças processuais, atos e termos, deverão ser 
identificadas, com menção do nome completo e da função do signatário, por carimbo ou outro meio.

Parágrafo único. Idêntico procedimento deverá ser observado pelas partes, procuradores e peritos.

Art. 7º. As informações recebidas pelo telefone, a respeito de decisões proferidas em Mandado de 
Segurança, Habeas Corpus, Correições Parciais, Cautelares e Ações Rescisórias serão objeto de 
certidão lançada nos autos, devendo ser feita conclusão imediata ao Juiz do Trabalho.

Art. 8º. Todo o vencimento de prazo deverá ser objeto de certidão nos autos e estes, se for o caso, 
levados à conclusão do Juiz.

Art. 9º. Todos os feriados municipais, suspensões da contagem dos prazos determinadas pelo 
Tribunal ou suspensões do expediente da Vara serão certificados nos autos dos processos em que se 
verificar a necessidade.

Art. 10. Sem prejuízo ao disposto no artigo anterior e a fim de que o Tribunal elabore portaria única 
anual fixando as respectivas datas sem expediente na primeira Instância, a Secretaria da Vara 
remeterá à Corregedoria Regional, até o final do mês de outubro de cada ano, via mensagem 
eletrônica (corregedoria@trt15.jus.br), a relação do(s) feriado(s) municipal(is) em que não haverá 
expediente no ano seguinte, indicando o motivo do fechamento, o dia da semana em que recairá e a 
norma local que o fixou.

Art. 11. O excesso de prazo a que der causa a Secretaria deverá ser justificado nos autos, por meio 
de certidão.

Art. 12. A juntada deverá ser feita de forma a possibilitar a sua fácil leitura de petições e 
documentos, evitando-se ocultamento de parte das inscrições contidas nos mesmos.

§ 1º. É facultado ao requerente apresentar sua petição impressa em frente e verso, cuidando para 
que seja respeitado o disposto no "caput", bem como invalidar o(s) verso(s) não utilizado(s) com 
um traço diagonal em toda a extensão da página.

§ 2º. O servidor invalidará as folhas em branco com um risco diagonal, com o registro dos dizeres 
"em branco", ou mediante a lavratura de certidão especificando as páginas em branco, não se 
exigindo o registro folha a folha.

Art. 13. Todo documento de dimensão irregular ou menor que a folha de papel tamanho ofício, que 
deva ser juntado aos autos, será grampeado ou colado em folha daquele tamanho, a fim de que seja 
mantida a uniformidade das folhas do processo.

§ 1º. As partes cuidarão para que os documentos sejam esparsadamente distribuídos no papel 
tamanho ofício, no qual mencionarão a quantidade deles, no limite do que a folha comportar.

§ 2º. Na hipótese dos documentos não serem apresentados na forma a que se refere este artigo, o 
Juiz poderá devolvê-los à parte, fixando prazo para a regularização.

Art. 14. Quando os documentos forem grampeados ou colados em papel tamanho ofício, a parte 
deixará espaço necessário à direita da folha para sua numeração e rubrica do servidor, e à esquerda, 
para a regular juntada.



Art. 15. Poderão as partes juntar cópia reprográfica autenticada reduzida do documento, quando 
necessário.

Art. 16. No caso de impossibilidade da juntada dos documentos em razão de seu volume (livros, 
pastas, cadernos, talões etc.), os mesmos ficarão guardados na Secretaria da Vara, sob a 
responsabilidade do Diretor de Secretaria, que lançará certidão esclarecedora, além de mencionar o 
fato na capa dos autos, destacadamente.

Art. 17. Deverá ser certificada nos autos a juntada dos termos de audiência e de todos os 
expedientes e petições que tiverem passado pelo protocolo, mencionando-se a numeração das folhas
juntadas e o número do protocolo, quando for o caso.

§ 1º. A certidão a que se refere este artigo será lançada no verso da última folha, salvo se esta se 
tratar de documento ou de folha que o contenha.

§ 2º. No caso da juntada de petições e expedientes feita com fulcro no § 4º do artigo 162 do CPC, o 
servidor mencionará tal fato na certidão de juntada, esclarecendo nela, também, que as providências
devidas serão tomadas, se for o caso.

Art. 17-A. Poderão ser juntadas aos autos, se em termos, independentemente de despacho do MM. 
Juiz da Vara, as seguintes petições ou peças processuais:

I- cartas precatórias devolvidas, quando cumpridas e não contiverem quaisquer incidentes;

II- procurações, substabelecimentos e comunicações de alteração de endereço das partes e 
procuradores;

III- respostas a ofícios expedidos pela Vara;

IV- memorandos, extratos de aplicações e avisos de lançamentos enviados pelos Bancos 
encarregados dos depósitos judiciais;

V-rol de testemunhas, quando previamente facultado pelo MM. Juiz;

VI- recibos de quitação de acordos já homologados;

VII- pedido de desarquivamento de autos;

VIII- pedido de vista de autos;

IX- memoriais e manifestação sobre a contestação, quando concedido prazo para sua juntada, salvo 
se acompanhados de documentos;

X- comprovação de publicação de edital e faturas;

XI- contra-razões e contraminutas, sem prejudiciais, da competência do Juízo prévio de 
admissibilidade;

XII- comunicação de distribuição de carta precatória;

XIII- peças para formação de instrumento de carta de sentença, carta precatória, agravo de petição e



autos suplementares;

XIV- petições noticiando cumprimento ou não de acordo;

XV- guias de depósito e comprovantes de: custas processuais, de recolhimentos de imposto de renda
na fonte e previdenciário;

XVI- requerimento de certidão de objeto e pé, quando requerida pela(s) parte(s);

XVII- os recursos, se em termos e não houver a hipótese de eventual retratação.

Art. 17-B. Nos termos dos artigos 93, XIV, da Constituição Federal e 162, § 4º, do Código de 
Processo Civil, salvo determinação judicial em contrário, ficam a cargo do Diretor de Secretaria ou 
a quem este delegar, independentemente de despacho do juiz e de lançamento prévio de qualquer 
termo ou certidão, os seguintes atos:

I - devolver Cartas Precatórias à origem, se negativas;

II - adotar as providências necessárias para a ciência da parte que tenha solicitado informações 
prestadas através de ofícios ou outros expedientes juntados;

III - expedir ofícios encaminhando petições cujos processos se encontrem em grau de recurso;

IV - dar ciência da existência de guias para soerguimento do FGTS ou do Seguro-Desemprego, ou 
ainda, Carteira de Trabalho, desde que previamente determinada a sua juntada aos autos, pelo MM. 
Juiz;

V - aguardar a fluência de prazos sucessivos, fazendo os autos conclusos somente após o 
exaurimento dos mesmos ou a juntada de todas as manifestações;

VI - expedir certidão de objeto e pé, salvo nos casos de segredo de justiça;

VII - expedir notificação ou intimação a ser cumprida por oficial de justiça, quando negativas 
aquelas feitas por remessa postal, em razão de "ausência", "não atendimento" ou "recusa";

VIII - intimar a parte, para manifestação em cinco dias, diante de devolução da notificação ou 
intimação encaminhada por remessa postal, com as observações de "mudou-se", "desconhecido", 
"endereço inexistente", "endereço insuficiente", "inexiste número" e outras que não se enquadrem 
no inciso anterior;

IX - intimar a parte, para manifestação em cinco dias, diante de certidões negativas (mandados de 
citação, penhora etc)., mantendo audiência porventura designada, se for a hipótese, salvo 
deliberação judicial em contrário;

X - expedir notificação para novo endereço fornecido;

XI - intimar as testemunhas apresentadas, tempestivamente, através de rol, exceto se a parte 
proceder na forma do artigo 8º, do Capítulo "NOT", desta Consolidação;

XII - reiterar, por apenas uma vez, ofícios não respondidos no prazo de trinta dias;

XIII - expedir mandado de citação, penhora, avaliação e registro diante de informação de não 



cumprimento de acordo, desde que na respectiva homologação o juiz tenha determinado, 
previamente, a execução em razão de eventual inadimplemento;

XIV - providenciar o que for necessário para atualização da autuação e registros, diante de 
informação nos autos com relação à alteração de representação processual, nome(s), endereço(s), 
documentos pessoais etc.;

XV - recepcionar recurso, se em termos e no efeito devolutivo, intimando a(s) parte(s) contrária(s) 
para contra-razões;

XVI - redirecionar carta precatória recebida, cujo cumprimento deva dar-se em órgão diverso, com 
ciência ao deprecante.

Art. 17-C. Na forma do "caput" do artigo anterior, dar-se-á vista sucessiva às partes, quando 
apresentado o laudo pericial, pelo prazo legal.

Art. 18. O desentranhamento e a devolução aos interessados de petições, expedientes e documentos 
deverão ser certificados nos autos, circunstanciadamente.

Parágrafo único. No lugar das peças ou documentos deverá ser colocada uma folha em branco, na 
qual será anotada a numeração das folhas dos autos referentes às peças ou documentos 
desentranhados e devolvidos, mencionando-se o despacho autorizador.

Art. 19. A simples devolução de petição ainda não juntada aos autos será neles certificada.

Art. 20. A Secretaria deverá informar ao Juiz as divergências eventualmente existentes nos nomes 
das partes, e este determinará a retificação nos registros e autuação, fazendo o mesmo quando a 
divergência for verificada em audiência.

Art. 21. Nos apensamentos de processos, a Secretaria lançará certidão esclarecedora, tanto nos autos
principais, como nos apensados, tomando a mesma providência no caso de desapensamento.

Art. 22. Nos autos dos processos, nos livros e demais registros da Secretaria, devem ser evitadas 
emendas e rasuras, fazendo-se a devida ressalva, na eventual ocorrência, por meio de certidão 
esclarecedora ou retificadora.

Parágrafo único. São vedadas a utilização de líquido corretivo e as anotações a lápis, estas, ainda 
que provisórias.

Art. 23. Não serão feitas anotações, apostos carimbos ou coladas etiquetas nas capas de autos em 
trâmite no Tribunal, baixados à Vara para diligência.

Art. 24. As informações recebidas da Receita Federal, que contenham dados sigilosos sobre a 
pessoa física ou jurídica a que se referem, serão arquivadas em pasta própria na Secretaria da Vara, 
que certificará o fato nos autos.

§ 1º. Quando o Juiz entender que as informações da Receita Federal sobre a situação econômico-
financeira da parte são necessárias à instrução do processo, poderá determinar a respectiva juntada 
aos autos, passando o feito a correr em segredo de justiça.

§ 2º. As informações mencionadas neste artigo somente poderão ser examinadas pelos interessados 
no balcão da Secretaria, vedada a extração de cópia reprográfica.



Art. 25. As Secretarias das Varas do Trabalho e os Serviços de Distribuição dos Feitos cadastrarão 
os números de registro no CPF ou no CNPJ das partes do processo, bem como o Cadastro 
Específico do INSS - CEI do empregador, assim que informados nos autos.

§ 1º. As partes informarão, preferencialmente, na petição inicial e na contestação, os respectivos 
números mencionados neste artigo.

§ 2º. O Juízo Trabalhista poderá determinar à parte, a qualquer tempo, que forneça os dados 
mencionados no "caput".

§ 3º. Não possuindo a parte inscrição no Órgão Fazendário, tal circunstância deverá ser declarada 
nos autos, respondendo o declarante pela veracidade da informação, especialmente para os efeitos 
do artigo 17 do CPC.

CAPÍTULO CART
DAS CARTAS PRECATÓRIAS E ROGATÓRIAS

Art. 1º. – As cartas precatórias de qualquer espécie serão expedidas e processadas pelo Sistema de 
Carta Precatória Eletrônica, ficando dispensada a remessa física de documentos.(3)

§ 1º. o Juízo deprecante atentará para que sejam fornecidas ao deprecado:

I – os nomes, endereços, CPF ou CNPJ das partes;

II – o nome, número de inscrição na OAB e, se necessário, o endereço para notificação dos 
respectivos advogados;

III – menção se a execução é definitiva ou provisória;

IV - documentos e peças dos autos principais, considerados necessários ao cumprimento da carta, 
que serão anexos após sua digitalização.

§ 2º. O Juízo deprecado notificará diretamente as partes ou advogados dos atos praticados, 
comunicando essa providência ao juízo deprecante, a fim de evitar repetição de atos.

§ 3º. Eventuais falhas na transmissão eletrônica dos dados não desobrigam os Juízos, magistrados e 
servidores do cumprimento dos prazos legais, cabendo, quando for a hipótese, a utilização de outros
meios disponíveis para remessa das cartas e demais comunicações, em conformidade com o 
disposto nos arts. 202 a 212 do CPC.

§ 4º. À falta de todos os dados cadastrais, a Vara Deprecada diligenciará a fim de obtê-los junto à 
Deprecante, por meio eletrônico, ou qualquer outro que privilegie a celeridade processual.

Art. 1º-A. Tratando-se de carta precatória para execução definitiva, o Juízo deprecado informará o 
Juízo deprecante, em 24 horas, o decurso do prazo para pagamento, garantia da execução ou 
nomeação de bem à penhora, para que este dê cumprimento ao disposto no Capítulo "BJUD" desta 
Consolidação.

Parágrafo único. Sendo positivo o bloqueio pelo sistema "Bacen Jud", o Juízo deprecante 
requisitará a devolução da carta precatória e, se negativo, informará o Juízo deprecado para que seja



realizada a penhora de bem.(3)

Art. 2º. A carta precatória inquiritória deverá ser instruída com a versão digitalizada da petição 
inicial, da contestação e do termo de audiência em que foram colhidos os depoimentos das partes e 
de outras testemunhas, se já ouvidas, além de outras peças que o Juiz considere necessárias ao seu 
regular cumprimento.(3)

(3)PROV.08/2008-GPCR Pub. 17/10/2008

Art. 2º-A. A carta precatória para intimação ou notificação será instruída com a versão digitalizada 
da decisão, despacho ou documento.

Art. 2º-B. Devolvidas as cartas em meio digital, o Juízo deprecante imprimirá as peças que julgar 
essenciais, juntando-as aos autos principais.

Art. 2º-C. O Juízo deprecante certificará nos autos principais quaisquer outros fatos relevantes do 
andamento da carta precatória, durante sua tramitação ou após sua devolução.

Art. 2º-D. As petições, documentos, atos e termos referentes às cartas precatórias, não produzidos 
em meio eletrônico, serão digitalizados e inseridos no Sistema a que alude o Art. 1º deste Capítulo, 
utilizando-se os recursos técnicos disponíveis e encaminhados ao Juízo deprecante, após o 
cumprimento.

Parágrafo único. O Juízo deprecado manterá as peças produzidas na forma impressa em autos 
formados para esse fim e os arquivará após a devolução da carta ao Juízo deprecante em meio 
digital, ato que deverá ser certificado.(3)

Art. 3º. Na expedição da Carta Rogatória, deverão ser observadas as disposições emanadas do 
Ministério da Justiça e das Relações Exteriores, mormente a Portaria nº 26, de 14.08.90, 
respeitando-se, pelo menos, os seguintes requisitos. (2)

I - juntada do original e uma cópia, em português, da Carta Rogatória e dos documentos julgados 
indispensáveis pelo Juízo rogante;

II - juntada do original e uma cópia da tradução da Carta Rogatória e dos documentos julgados 
indispensáveis pelo Juízo, para o vernáculo do país rogado;

III - juntada do original e uma cópia da petição inicial em português;

IV - juntada do original e uma cópia da tradução da petição inicial para o vernáculo do país 
destinatário;

V - indicação do nome e endereço completos da pessoa a ser citada no Juízo rogado;

VI - indicação do nome e endereço completos da pessoa responsável, no destino, pelo pagamento 
das despesas processuais, decorrentes do cumprimento da Carta Rogatória no país destinatário;

VII - designação de audiência com antecedência mínima de 240 (duzentos e quarenta) dias a contar 
da expedição da Carta;

VIII - menção de que o interessado é beneficiário da Justiça Gratuita, quando for o caso.(2)



Art. 4º. As informações entre os Juízos deprecante e deprecado, sobre a tramitação e/ou 
prosseguimento das cartas precatórias, serão obtidas, de forma prioritária, mediante consulta da 
Secretaria da Vara ao andamento processual disponível na internet (consulta pela numeração única 
da carta precatória no Juízo deprecado ou dos autos principais, no Juízo deprecante), certificando-se
nos autos.(3)

Parágrafo único. É permitida a utilização de correspondência eletrônica, telefone ou qualquer outro 
meio que privilegie a celeridade e segurança ou, ainda, correspondência postal, desde que tenha 
sido inviável a obtenção de informações mediante o meio indicado neste artigo.(3)

CAPÍTULO NOT
DAS NOTIFICAÇÕES OU INTIMAÇÕES

Art. 1º.  A expedição e a postagem ou publicação de notificações serão sempre certificadas nos 
autos, com menção da data em que ocorreram, incluindo o dia da semana.

Art. 2º. Nas notificações de despacho, postais ou publicadas, deverá este ser integralmente transcrito
e mencionados a data, o nome do Juiz que o proferiu e, de forma resumida, a matéria de que trata, 
caso esta, pela transcrição, não puder ser identificada.

Art. 3º. O reclamante será cientificado da data da primeira audiência no ato do ajuizamento ou da 
distribuição da ação, conforme a hipótese, se disponível a agenda de audiências.

 § 1º. Na impossibilidade de proceder na forma do caput, o interessado será informado que a 
notificação será expedida oportunamente.

§ 2º. Diante de situação específica da jurisdição, a notificação inicial do reclamante poderá ser 
realizada exclusivamente através do advogado constituído, pela IMESP ou Correio, cuidando o Juiz 
para que eventual arquivamento da ação, decorrente do seu não comparecimento, seja precedido de 
inequívoca certeza de que teve conhecimento da data e hora da primeira audiência, prevenindo 
nulidade processual.

 Art. 4º. Quando da mudança do endereço indicado para o recebimento de notificações, as partes, 
advogados e peritos poderão comunicar a alteração mediante petição única, relacionando o número 
dos processos dos quais participem.

§ 1º. Nas localidades com mais de uma Vara, os interessados deverão protocolar uma petição por 
Vara.

§ 2º. A Secretaria deverá lançar nos autos de cada um dos processos certidão da alteração do 
endereço, indicando na capa o número da folha em que a mesma foi lançada.

Art. 5º. A Secretaria deixará de notificar as partes e seus procuradores, no período de 05 a 19 de 
dezembro de cada ano, sem prejuízo da preparação das diligências necessárias à realização das 
notificações após o término do recesso.

Parágrafo único. Não se incluem no disposto deste artigo as notificações para comparecimento em 
audiência, nem as relativas a medidas urgentes.

Art. 6º. A Secretaria deverá realizar postagem de notificações, preferencialmente, nas segundas e 
terças-feiras.



Art. 7º. As notificações postais serão utilizadas nas seguintes hipóteses:

1)audiências iniciais, em atendimento ao disposto no artigo 841 da CLT, observados os termos do 
artigo 3º e § 1º, deste Capítulo.

2) sentenças e outros atos decisórios, desde que a parte não tenha advogado constituído nos autos;

3) decisões interlocutórias, desde que a parte não tenha advogado constituído nos autos;

4) notificações expedidas diretamente às partes, testemunhas, peritos e terceiros;

5) notificações relativas a medidas urgentes.

Parágrafo único. O serviço de registrado postal será utilizado nas notificações relativas aos itens 1 e 
2, com aviso de recebimento nas citações iniciais relativas a ações movidas pela Fazenda Pública, 
por força do art. 8º, I, da Lei nº 6.830/80.

Art. 8º. A parte poderá se encarregar da entrega das intimações a suas testemunhas, lançando recibo 
nos autos.

Art. 9º. A realização das notificações ou intimações dos atos processuais mediante publicação será 
feita no Diário Oficial do Estado de São Paulo, Caderno Especial - Poder Judiciário, constando, 
obrigatoriamente, o número do processo, os nomes das partes e do advogado indicado por cada uma
delas para esse fim.

§ 1º. Abstendo-se a parte de indicar, expressamente, o nome do advogado a constar da publicação, 
considerar-se-á, para tal efeito, o nome daquele que primeiro figurar na procuração.

§ 2º. As disposições deste artigo aplicam-se às notificações ou intimações realizadas por via postal, 
na pessoa do advogado, dispensada, nessa hipótese, a indicação do nome da parte contrária e do 
respectivo advogado.

Art. 9º-A. A publicação do caderno da IMESP contendo as notificações e intimações da primeira 
instância desta 15ª Região da Justiça do Trabalho ocorre diariamente.

Art. 9º-B. A publicação das notificações e intimações dar-se-á no próximo dia de circulação do 
caderno da IMESP, se a remessa dos arquivos eletrônicos for efetuada até as 16h00min do dia 
anterior àquele.

Art. 9º-C. As Varas do Trabalho não estão obrigadas a realizar notificações e intimações 
diariamente.

Art. 10. O procedimento das publicações não será utilizado para as notificações ao Ministério 
Público do Trabalho, tendo em vista o disposto no Cap. "MP", desta Consolidação.

Art. 11. Nas notificações de despacho constará obrigatoriamente o número da folha em que foi 
lançado.

Art. 12. Nas notificações de sentença, inclusive os embargos declaratórios, embargos de terceiro e 
execução, será publicada, resumidamente, apenas a parte dispositiva.



Art. 13. Sempre que possível, aos advogados que comparecerem à Secretaria será dada ciência dos 
despachos, decisões e outros atos realizados no processo, certificando-se nos autos.(2)(3)

Art. 14. Sendo a parte revel, a ciência por intermédio de edital restringir-se-á:

I - à notificação da sentença, de forma resumida, após o decurso de todos os prazos recursais das 
demais partes;

II - à citação para a execução.

Parágrafo único. Nos casos do inciso I deste artigo, o edital deverá conter, também resumidamente, 
os termos de eventual decisão de embargos declaratórios e ainda, ocorrendo interposição de 
recurso(s), a notificação para o oferecimento de contra-razões.

(1) Prov. GPCR 12/98 

(2) Prov. GPCR 06/2000 
(3) Prov. GPCR 11/2004 - Pub. em 20/01/2005
* Prov. GPCR 10/2004 - Pub. em 16/12/2004, revogado pelo Prov. GPCR 11/2004
(4) Prov. GPCR 11/2005 - Pub. em 23/06/2005
(5) Prov. GPCR 03/2005 - Pub. em 28/03/2005
(6) Prov. GPCR 12/2005 - Pub. em 23/08/2005
(7) Prov. GPCR 15/2005 - Pub. em 22/11/2005
(8) Prov. GPCR 01/2006 - Pub. em 01/04/2006

CAPÍTULO EDIT
DOS EDITAIS

Art. 1º. Quando o reclamado for citado por edital para responder aos termos da ação, nele deverá ser
reproduzida integralmente a petição inicial, juntando-se cópia da publicação aos autos.

Art. 2º. Quando da expedição de ofício de encaminhamento à IMESP de matéria a ser publicada, a 
Secretaria deverá mencionar, de forma expressa, se a publicação será ou não gratuita.

Art. 3º. No caso de publicação não gratuita, deverá salientar se as despesas editalícias serão pagas 
direta e imediatamente à Imprensa Oficial, ou somente a final, após a regular tramitação do feito.

§ 1º. Em se tratando de pagamento a final, a Imprensa Oficial, após a publicação dos editais, enviará
às Varas cópia da referida publicação juntamente com o aviso contendo o valor do débito.

§ 2º. Na época oportuna para o pagamento, a Secretaria emitirá guia de depósito que terá como 
beneficiária a IMESP ou, se for o caso, discriminará na guia de depósito total o valor do principal e 
o montante devido à Imprensa, este também devidamente atualizado pela Secretaria, com base na 
Tabela de Atualização de Débitos Trabalhistas.

§ 3º. O Banco do Brasil S/A ou outro agente financeiro autorizado, através de suas normas internas, 
fará a transferência do numerário para a IMESP.

§ 4º. A Secretaria, após o recebimento das guias de depósito quitadas, deverá comunicar a quitação, 
por ofício, à IMESP, mencionando, ainda, para o devido controle financeiro contábil desta, o nº AVJ
mencionado expressamente no ofício encaminhatório das publicações à Vara.



§ 5º. Somente após o efetivo pagamento do débito, a IMESP expedirá a nota fiscal/fatura respectiva,
para ser juntada aos autos.

Art. 4º. Toda a remessa ou entrega de edital feita à empresa responsável pela publicação deverá ficar
comprovada nos autos. 

CAPÍTULO MP
DA NOTIFICAÇÃO OU INTIMAÇÃO AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Art. 1º. Art. 1º. A comunicação dos atos processuais ao Ministério Público do Trabalho, inclusive 
nas hipóteses de ações civis coletivas e  ações civis públicas ajuizadas por sindicatos e 
colegitimados, e de mandados de segurança, será realizada pessoalmente, por meio da remessa dos 
autos à Procuradoria Regional do Trabalho da 15a. Região, via serviço de malote, na forma do 
artigo 18, inciso II, alínea "h", da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993.

Parágrafo único. Recebidos os autos no Setor de Remessa e Expedição do Tribunal Regional do 
Trabalho da 15ª Região, será feito o registro da carga em livro próprio e entregues os autos a pessoa 
designada pela Procuradoria, o que ocorrerá sempre às sextas-feiras.

Art. 2º. O prazo começará a fluir a partir da data da entrega dos autos, mediante carga, ao 
Procurador-Chefe ou outra pessoa pelo mesmo designada, na forma do parágrafo único do artigo 
anterior.

Art. 3º. O cumprimento do prazo legal ou aquele fixado pelo Juiz será comprovado mediante 
protocolo na petição objeto da manifestação da Procuradoria. 

CAPÍTULO CARG
DA CONSULTA E CARGA DOS AUTOS

Art. 1º. Os advogados e estagiários, devidamente identificados com documento da Ordem dos 
Advogados do Brasil, independentemente de procuração, poderão examinar em Secretaria autos de 
quaisquer processos, exceto nas hipóteses previstas nos artigos 781, parágrafo único, da CLT e 155 
do CPC.

Art. 2º. Sempre que receberem autos com vista fora da Secretaria o advogado, o estagiário e o perito
assinarão a carga respectiva.

Art. 3º. Constituídos regularmente nos autos, poderão os advogados ou estagiários ter vista dos 
mesmos fora da Secretaria, nos seguintes casos:

I - por 05 (cinco) dias, a seu requerimento, desde que a retirada não prejudique o andamento normal
do processo;

II - quando lhes competir falar nos autos, pelo prazo fixado no despacho pelo Juiz ou na lei;

Parágrafo único. Sendo o prazo comum às partes, somente em conjunto ou mediante prévio ajuste 
por petição poderá o advogado ou estagiário retirar os autos.

Art. 4º. Ainda que não constituídos no feito, os advogados e estagiários, devidamente identificados 



com documento da Ordem dos Advogados do Brasil, poderão retirar autos de processos findos, pelo
prazo de 10 (dez) dias.

Art. 5º. Para consultas rápidas ou extração de fotocópias durante o expediente da Vara, poderão as 
partes, advogados e estagiários, constituídos ou não, devidamente identificados, retirar os autos da 
Secretaria, com utilização do formulário próprio de "carga rápida".

Parágrafo único. suprimido (1)

Art. 5º-A. Na primeira instância, as consultas aos andamentos, às atas de audiências, às sentenças de
mérito e às decisões, referentes a processos não sujeitos à tramitação em segredo de justiça, também
poderão ser realizadas com caráter meramente informativo e sem qualquer efeito legal, no seguinte 
endereço na internet: www.trt15.jus.br. (1)

§ 1º. As atas das audiências estarão disponíveis na data da juntada aos autos. (1)

§ 2º. As sentenças e decisões estarão disponíveis:

I - na data designada para o julgamento, se a intimação das partes ocorrer na forma do Enunciado nº
197 do C. TST. (1)

II - na data da juntada aos autos, nas demais hipóteses. (1)

§ 3º. revogado. (1) e (2)

Art. 6º. O prazo para carga dos autos ao perito será aquele fixado para apresentação do laudo, salvo 
se diversamente estipulou o Juiz, ou o que for determinado para que o mesmo preste 
esclarecimentos.

Art. 7º. A retirada dos autos da Secretaria por Juiz Titular, Substituto e Auxiliar será feita, 
obrigatoriamente, mediante carga em livro próprio.

§ 1º. Todos os processos encerrados e conclusos para julgamento deverão ser entregues, mediante 
carga lançada no livro referido no "caput", aos Juízes Titulares, Auxiliares e Substitutos, bem como 
deverão ser lançados no Relatório Mensal de Atividade dos Magistrados e no Boletim Estatístico 
Mensal das Varas, na forma fixada no Capítulo "BOLE" desta Consolidação, em seu Artigo 3º, item 
1.

§ 2º. Sem prejuízo do disposto neste artigo, se o Juiz preferir deixar os autos nas dependências da 
Secretaria da Vara, esta lançará uma observação em campo próprio, no livro de carga de processos, 
continuando responsável por sua conservação e guarda.

§ 3º. Devolvidos os autos, a Secretaria da Vara providenciará, de imediato, a respectiva baixa.

Art. 8º. A carga conterá o nome completo do Juiz, a data da retirada, a assinatura do Juiz, e campos 
próprios para a data da devolução e rubrica do servidor que receber os autos devolvidos.

Art. 9º. A Secretaria deverá facultar aos representantes da Receita Federal e do INSS, a fácil 
consulta de autos em tramitação ou arquivados.

(1) Prov. GPCR 13/2005 - primeira alteração
(2) Prov. GPCR 06/2007 – revogação



CAPÍTULO ALV
DAS GUIAS E ALVARÁS

Art. 1º. Será de uso obrigatório, o modelo único padrão de guia para os depósitos trabalhistas, 
instituída pelo C. Tribunal Superior do Trabalho, à exceção dos depósitos recursais, observando-se 
as orientações fixadas por aquela Corte Superior para a efetivação dos recolhimentos:

§ 1º - não será aceito depósito de valor parcial, devendo a Vara do Trabalho fornecer ao depositante 
os valores atualizados até a data da realização do depósito;

§ 2º - a fim de viabilizar o estabelecido no § 1º, o Juiz deverá fazer constar dos mandados e 
despachos que determinem pagamentos ou das decisões homologatórias das conciliações, a ordem 
expressa e destacada para que o devedor se dirija à Secretaria da Vara do Trabalho antes de efetuar o
depósito a fim de obter o(s) valor(es) atualizado(s) do débito.

Art. 2º. A guia de retirada ou alvará para levantamento de valores deverá ser expedida em 48 horas, 
contadas do deferimento da expedição, e ficará sob a responsabilidade e controle direto do Diretor 
de Secretaria.

Parágrafo único - A Secretaria da Vara do Trabalho deverá, caso necessário, imprimir guias de 
levantamento (valor total ou parcial), mediante a informação do "ID" ou do número da conta 
judicial, com a utilização de chave e senha a serem fornecidas pelo Banco do Brasil S/A ou pela 
Caixa Econômica Federal.

Art. 3º. O interessado que receber guia de depósito, alvará e guia de retirada passará recibo nos 
autos, datado e com assinatura identificada.

Art. 4º - Das guias e alvarás destinados ao levantamento de valores, deverão constar os nomes das 
partes, o nome do beneficiário e do seu advogado, sempre acompanhados do respectivo número do 
CPF ou CNPJ, em quatro vias, sendo uma juntada aos autos respectivos e as demais enviadas ao 
Banco por relação emitida em duas vias, conforme modelo definido pelo Regional, assinada pelo 
Diretor de Secretaria ou seu Assistente. (Redação dada pelo Provimento GP-CR nº 05/2012)

§ 1º Além das informações determinadas neste artigo, a guia ou alvará deverá indicar se o 
pagamento é realizado a perito;

§ 2º Em se tratando de alvará destinado à habilitação do Seguro-Desemprego deverão ser 
obrigatoriamente informados o CNPJ e o Cadastro Específico do INSS - CEI do empregador;

§ 3º Se a relação estiver em termos, o Banco a receberá e devolverá uma via protocolada à 
Secretaria da Vara para arquivamento. (Acrescentado pelo Provimento GP-CR nº 05/2012)

Art. 5º - Recebida a via protocolada, conforme § 3º do artigo 4º, as Varas intimarão os advogados 
constituídos e os beneficiários para que compareçam diretamente ao posto bancário a fim de 
levantarem os créditos judiciais.   (Redação dada pelo Provimento GP-CR nº 08/2012)

Art. 6º - Sempre constará da guia como beneficiário o trabalhador e/ou advogado constituído nos 
autos com poderes especiais para receber, por procuração ou substabelecimento. (Redação dada 
pelo Provimento GP-CR nº 08/2012)



Art. 7º - O advogado, bem como beneficiário, deverão comparecer ao posto bancário munidos dos 
documentos necessários à sua identificação, para o soerguimento do numerário. (Redação dada pelo
Provimento GP-CR nº 08/2012)

Art. 8º - No Banco depositário, a liberação do numerário se dará nos seguintes prazos: 

I - para crédito emconta no próprio Banco, 24 (vinte e quatro) horas; 

II - para crédito em outras Instituições Financeiras ou emissão de Cheque Administrativo, 48 
(quarenta e oito) horas; 

III - para pagamento na "boca no caixa", 72 (setenta e duas) horas. 

§ 1º Em todas as hipóteses enumeradas acima, deverá ser observado o prazo mínimo, computado o 
dia útil a partir da solicitação;

§ 2º A guia não poderá ser retirada do posto bancário pelos beneficiários.

Art. 9º - As guias e alvarás ficarão à disposição dos advogados e dos beneficiários no posto 
bancário, para soerguimento, pelo prazo de 60 (sessenta) dias, contados da publicação da intimação.
(Redação dada pelo Provimento GP-CR nº 08/2012)

§ 1º Os advogados poderão preencher autorização para depósito dos créditos em conta indicada, 
disponível nos postos dos Bancos depositários, que surtirá efeito caso não compareçam ao posto 
bancário no prazo mencionado no caput;  (Redação dada pelo Provimento GP-CR nº 08/2012)

§ 2º Na hipótese de não comparecimento ao Banco para soerguimento do numerário e não for 
aplicável a hipótese prevista no parágrafo anterior, a guia ou o alvará a serem liquidados serão 
mantidos pelo Banco sob sua guarda pelo prazo de 01 (um) ano, após o que serão devolvidos os 
originais à respectiva Vara, por meio de ofício.  (Redação dada pelo Provimento GP-CR nº 08/2012)

Art. 10 - A presente norma não se aplica aos alvarás relativos a FGTS, seguro-desemprego.
(Acrescentados pelo Provimento GP-CR nº 08/2012)

CAPÍTULO REM
DOS PROCEDIMENTOS PARA REMESSA DE AUTOS AO TRIBUNAL

Art. 1º. Protocolado o recurso e após o transcurso do prazo para resposta do recorrido, ou após a 
juntada desta nos autos que devam subir ao E. TRT, em razão do duplo grau de jurisdição, a 
Secretaria da Vara lançará, imediatamente, andamentos no sistema de acompanhamento processual 
(SAP), cujas datas serão consideradas para as informações a que se refere o Capítulo "BOLE", 
artigo 3º, nº "6" desta CNC, específicos para as seguintes situações: (1)

I - existência de recurso ordinário em processos de rito comum;(1)

II - existência de recurso ordinário em processos de rito sumaríssimo; (1)

III - existência de agravo de instrumento; (1)

IV - existência de agravo de petição. (1)



Art. 2º. Após o lançamento dos andamentos processuais na forma do artigo anterior e antes da 
remessa dos autos ao E. TRT, a Secretaria da Vara: (1)

I - verificará se foram certificados nos autos todos os feriados e suspensões de expediente, na forma 
do artigo 9º do Cap. ORD; (1)

II - verificará se a numeração das folhas e eventuais apensamentos estão corretos; (1)

III - verificará os pressupostos recursais de admissibilidade, conforme programa próprio 
informatizado; (1)*suspenso até 31/12/2004 pelo Prov. GPCR 04/2004. (3)*suspenso até 
31/12/2005 pelo Prov. GPCR 05/2005.

IV - procederá ao apontamento e registro da(s) matéria (s) recursal (is). (1)

V - atentará para o integral cumprimento das normas contidas no capítulo "AUT"(4).

Parágrafo único. Os processos de rito sumaríssimo serão remetidos separadamente dos demais, 
relacionados em guia de remessa apartada. (1)

Art. 3º. Quando da remessa dos autos com Agravo de Petição, deverá ser observado o disposto nos 
incisos I e II do artigo anterior. (1)

Art. 4º. Nas Varas do Trabalho da 15ª Região, o agravo de instrumento observará, no que couber, o 
disposto no artigo 897 da Consolidação das Leis do Trabalho, bem como a Instrução Normativa nº 
16/1.999, do C.TST, com a nova redação atribuída pelo Ato GDGCJ. GP nº 162/2.003, 
processando-se nos autos principais, exclusivamente, nas seguintes hipóteses: (2)

I - se a ação trabalhista a que se refere tiver sido julgada totalmente improcedente; (2)

II - se houver recurso de todas as partes e denegação de um ou mais recursos; (2)

III - mediante postulação do agravante no prazo recursal, desde que não haja oposição fundada ou 
interesse da parte contrária em promover a execução provisória. (2)

Art. 5º. Tratando-se de agravo de petição interposto pelo INSS, processado em autos apartados nos 
termos da lei, o agravo de instrumento a ele relativo não será autuado, devendo processar-se 
naqueles mesmos autos. (1)

(1) Prov. GPCR 08/2003 - pub. 17/10/2003
(2) Prov. GPCR 01/2004 - pub. 06/02/2004
(3) Prov. GPCR 05/2005 - pub. 06/04/2005
(4) Prov.GPCR-14/2005 - pub. 03/10/2005

CAPÍTULO CP
DA CORREIÇÃO PARCIAL

Art. 1º A Correição Parcial deverá ser apresentada no Processo Judicial Eletrônico, conforme o 
disposto no art. 36 do Regimento Interno do Tribunal.

Parágrafo único. Na hipótese de ser utilizado meio diverso para distribuição, a petição será 
considerada inexistente.



Art. 2º A comunicação com a unidade ou com o Juiz Corrigendo, para solicitação de informações ou
para cumprimento de medida de urgência, será feita por meio eletrônico.

Art. 3º revogado

Art. 4º O Juiz Corrigendo deverá ser cadastrado no Processo Judicial Eletrônico como "autoridade" 
no polo passivo da ação, com a seguinte nomenclatura: " Juiz(íza) do Trabalho Nome do Juiz(íza)".

Parágrafo único. Se cadastrada autoridade com a mesma nomenclatura, deverá ser utilizado o 
registro existente.

Art. 5º Deverá ser utilizada a classe judicial "Correição Parcial ou Reclamação Correicional (88)". 

Parágrafo único. Na opção "processo referência" deve ser informado o número do processo em que 
foi praticado o ato que está sendo atacado.

CAPÍTULO ELIM
DA ELIMINAÇÃO DE AUTOS

Art. 1º. Na eliminação de autos deverão ser obedecidas as normas procedimentais legais, bem assim
as disposições emanadas do Colendo Tribunal Superior do Trabalho e do Egrégio Tribunal Regional
do Trabalho da 15ª Região, por intermédio de Resoluções Administrativas ou outras normas. (1)

Art. 2º. A fim de facilitar a avaliação acerca da eliminação ou preservação de autos findos, o 
arquivamento deverá ser precedido de certidão esclarecedora sobre: (1)

I - existência de despacho ou referência constante dos atos processuais que realce o valor histórico 
do processo (Art. 12 da Resolução Administrativa nº 05/2004); (1)

II - existência de documentos originais pertencentes às partes, como as Carteiras de Trabalho, 
carnês de recolhimento de contribuições previdenciárias e outros documentos pessoais considerados
relevantes, assim como as respectivas folhas onde se encontram (Art. 20, § 1º, letra "c", nº 1, da 
Resolução Administrativa nº 05/2004); (1)

III - inexistência de pendências (Art. 8º, § 1º, da Portaria nº 18/2004). (1)

(1) Prov. GPCR 07/2005 - pub. 30/05/2005

CAPÍTULO AUD
DAS AUDIÊNCIAS

Art. 1º. Na Vara do Trabalho haverá apenas uma sessão por dia, entendendo-se como sessão a 
reunião previamente designada para realização de quantas audiências forem necessárias, num 
determinado dia útil.

Art. 2º. A Vara do Trabalho poderá realizar audiência prévia para tentativa de conciliação, na forma 
disposta na Resolução Administrativa nº 03/94.(2)

Art. 3º. No termo de audiência deve constar, sempre, ao lado do nome do advogado ali presente, o 



respectivo número de inscrição na OAB.(1)

CAPÍTULO JUL
DOS JULGAMENTOS E DAS VINCULAÇÕES AOS PROCESSOS

Art. 1º As regras de vinculação e desvinculação objetivam a priorização da prestação jurisdicional, 
assegurando o célere julgamento dos processos no primeiro grau de jurisdição.
 
Art. 2º As regras de vinculação previstas no presente Capítulo poderão ser modificadas pelos 
Magistrados que atuam na unidade jurisdicional, desde que as modificações:
 
I – mostrem-se mais adequadas para a divisão dos trabalhos e para a entrega da prestação 
jurisdicional;
 
II – sejam ajustadas de forma consensual e expressa pelos Magistrados.
 
Art. 3º Em caso de dúvida sobre vinculação a julgamento em determinado processo, o Magistrado 
poderá submeter o caso concreto à apreciação da Corregedoria, por meio do processo administrativo
eletrônico - PROAD, utilizando o assunto "JUDICIAL – Conflito de Atribuição", mediante o 
seguinte procedimento:
 
I – o Magistrado exporá os fatos em breve relato, juntando cópias das atas das audiências realizadas 
no feito, bem como de quaisquer outras peças que entenda relevantes para o deslinde da questão;
 
II – a Secretaria da Corregedoria dará ciência do "Conflito de Atribuição" aos demais Magistrados 
que estejam eventualmente envolvidos, por meio do PROAD, para manifestação em 5 (cinco) dias;
 
III - eventual manifestação dos interessados no PROAD deverá ser feita por meio de protocolo de 
"Pedido Complementar";
 
IV - decidido o "Conflito de Atribuição", os Magistrados serão cientificados eletronicamente, via 
PROAD, com cópia para a Secretaria da unidade judiciária, que deverá efetuar as tramitações 
necessárias para a disponibilização imediata dos autos ao Magistrado vinculado ao julgamento do 
processo.
 
§1º Não haverá qualquer despacho no processo com o objetivo de retratar o "Conflito de 
Atribuição".
 
§2º Os autos físicos deverão permanecer na unidade em que tramita o processo, vedada a remessa a 
qualquer dos Magistrados envolvidos ou à Corregedoria.
 
Art. 4º Vincula-se ao julgamento do processo o Magistrado que:
 
I - receber a defesa em audiência, quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo 
de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em audiência, ou ainda quando 
ocorrer a revelia;
 
II - não havendo impedimento legal para o recebimento da defesa ou prosseguimento da audiência e
presentes as testemunhas que seriam inquiridas na localidade, diferir a produção da prova para 
sessão distinta;
 



III - iniciar a colheita da prova oral;
 
IV - não determinar perícia necessária para o deslinde do feito, ainda que outro Magistrado venha a 
determiná-la posteriormente;
 
V - não sendo produzida prova oral, determinar a realização de prova pericial, em audiência ou por 
decisão no processo;
 
VI - não sendo produzida prova oral, acolher "prova emprestada", em audiência ou por decisão no 
processo;
 
VII - determinar ou acolher provas complementares, em audiência ou por decisão no processo;
 
VIII - converter o julgamento em diligência;
 
IX - reabrir a instrução processual;
 
X - prolatar sentença anulada ou reformada pela instância superior, independentemente de novas 
provas;
 
XI - receber designação para julgar processo em que, em razão das hipóteses previstas neste 
Capítulo, tenha cessado a vinculação anterior de outro Magistrado.
 
§1º Nas hipóteses dos incisos II até VII, a vinculação não se procederá se a instrução processual 
houver sido encerrada com objeção de alguma das partes, caso em que estará vinculado o 
Magistrado que houver determinado o encerramento da instrução.
 
§ 2º Verificada a hipótese prevista no inciso V, a confissão ficta vinculará o Magistrado que realizou
a audiência em que houve a ausência da parte.
 
§ 3º No processo em que a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de 
fato, não houver necessidade de produzir prova em audiência, tendo havido despacho com 
determinação para a juntada de defesa sem realização de audiência, vincula-se ao julgamento do 
processo o Magistrado em atuação na unidade na data de distribuição do processo.
 
§ 4º Na hipótese do parágrafo anterior, havendo mais de um Magistrado em atuação na unidade na 
data da distribuição, os processos serão atribuídos mediante consenso, sempre observados os 
parâmetros estabelecidos no artigo 2° como regra geral; não havendo consenso, os processos com 
final par serão atribuídos ao Magistrado mais antigo em atuação na unidade e os processos com 
final ímpar ao outro Magistrado.
 
§ 5º Os embargos de declaração serão sempre julgados pelo Magistrado prolator da respectiva 
sentença, salvo se, após a prolação, ocorrer a cessação da vinculação na forma do artigo 6º do 
presente normativo.
 
Art. 5º Não modifica a vinculação do Magistrado ao julgamento do processo:
 
I - a alteração da condição de atuação do Juiz Substituto entre "juiz substituto móvel" e "juiz 
substituto fixado" ou vice-versa;
 
II - a alteração da circunscrição de atuação do Juiz Substituto;
 



III - a promoção do Juiz Substituto para o cargo de Juiz Titular de Vara;
 
IV - a remoção de Juiz Titular para outra Vara do Trabalho;
 
V – a designação do Magistrado para atuar nas Divisões de Execução e Centros Judiciários de 
Métodos Consensuais de Solução de Disputas (CEJUSC-JT);
 
VI - a convocação de Juiz Titular para substituir ou atuar no Tribunal;
 
VII - o gozo de férias;
 
VIII - a licença gestante;
 
IX - a licença para tratamento da própria saúde;
 
X - a licença por motivo de doença em pessoa da família;
 
XI - o afastamento para aperfeiçoamento e estudo;
 
XII - o afastamento para exercer mandato em associação de classe.
 
Parágrafo único. No caso dos incisos VIII a XII entende-se por não modificada a vinculação dos 
processos cuja hipótese foi verificada até a respectiva data da licença ou afastamento.
 
Art. 6º Cessa a vinculação ao julgamento do processo:
 
I – a promoção de Juiz Titular para o cargo de Desembargador;
 
II – a remoção do Magistrado para outro Tribunal;
 
III – a permuta do Magistrado para outro Tribunal;
 
IV – a aposentadoria do Magistrado;
 
V – a exoneração do Magistrado;
 
VI – o falecimento do Magistrado;
 
VII – a decisão específica do Órgão Especial, cautelar ou definitiva, que determine o afastamento 
do Magistrado da jurisdição, previamente ou após a autorização de abertura de processo 
administrativo disciplinar;
 
VIII - nas hipóteses dos incisos VIII, IX, X, XI e XII do artigo anterior, em relação aos processos 
em que a hipótese de vinculação seja verificada durante o período de licença ou afastamento, desde 
que o Magistrado, na referida data, ainda deva permanecer afastado da jurisdição por prazo igual ou
superior a 60 (sessenta) dias.
 
Parágrafo único. No caso de permuta entre Magistrados, o Juiz que ingressar nos quadros deste 
Tribunal estará vinculado aos processos do Magistrado que deles se retirar em função da mesma 
permuta, constando tal condição no respectivo processo administrativo.
 
Art. 7º Os processos desvinculados na forma do artigo precedente serão julgados prioritariamente 



pelos Magistrados que atuarem de forma permanente na unidade jurisdicional em que tramite o 
processo, observado o limite de 30 (trinta) processos por ano por Magistrado.
 
§1º Atuam de forma permanente na unidade: o Juiz Titular, o Juiz Substituto Fixado e o Juiz 
Substituto Móvel com designação igual ou superior a 60 dias, assim também considerada a 
designação "até posterior deliberação" ("apd").
 
§2º Caso a quantidade de processos desvinculados exceda 30 (trinta) processos por ano por 
Magistrado, este deverá comunicar à Corregedoria, solicitando que seja realizada a gestão 
particularizada desses processos.
 
Art. 8º A Corregedoria, por iniciativa própria ou a requerimento de Magistrado, poderá decidir 
sobre a desvinculação ao julgamento de processo.
 
§1º A decisão da Corregedoria será sempre fundamentada e observará os seguintes critérios 
objetivos:
 
I - a produtividade do Magistrado ou da unidade, a ser aferida após análise de indicadores 
disponibilizados no sistema e-Gestão;
 
II - dimensões do acervo de processos pendentes de solução, em comparação a outras unidades com
movimento processual similar;
 
III - existência de plano de trabalho pessoal do Magistrado ou plano de ação da unidade, com vistas 
à melhoria da prestação jurisdicional;
 
IV – justificativas pessoais do Magistrado ou situação excepcional da unidade.
 
§2º Além dos critérios objetivos acima elencados, outros poderão ser considerados pela 
Corregedoria, de acordo com as peculiaridades do caso concreto, sendo sempre explicitados na 
respectiva decisão.
 
§3º A decisão constará em procedimento administrativo eletrônico (PROAD) específico.
 
Art. 9º Os casos omissos relativos à vinculação serão dirimidos pela Corregedoria Regional.
 
Art. 10 A Corregedoria disponibilizará periodicamente, na extranet, após o desenvolvimento de item
específico no respectivo portal, as decisões de desvinculação ao julgamento de processo, para 
consulta dos interessados e da Administração em geral, além de disponibilizar relação dos processos
desvinculados que contenha:
 
I – o número do processo e a respectiva Unidade;
 
II - a data da inclusão na referida planilha;
 
III - o número do respectivo procedimento administrativo eletrônico (PROAD);
 
Parágrafo único. Serão também disponibilizadas as cópias de todas as decisões de desvinculação ao 
julgamento de processo em procedimento administrativo eletrônico (PROAD).
 
Art. 11 A Presidência promoverá, nos termos dos normativos das designações dos Magistrados, a 
designação de Juiz Substituto Móvel para o julgamento dos processos desvinculados incluídos na 



relação a que se refere o artigo anterior, observando, prioritariamente, os processos desvinculados 
nas hipóteses do art. 6º e a ordem cronológica da inclusão dos processos.
 
§1º Será incluída na relação dos processos desvinculados a indicação da data da designação, do 
número da Portaria de designação e do nome do Magistrado designado para o julgamento do 
processo desvinculado.
 
§2º A Presidência e a Corregedoria publicarão Portaria conjunta estabelecendo o número de 
processos desvinculados para os quais o Juiz Substituto Móvel será designado para julgamento por 
dia, levando em consideração o fato de o Juiz Substituto Móvel contar ou não com assistente, além 
de outras condições.
 
§ 3º O Juiz Substituto Móvel designado para julgamento de processos desvinculados terá ampla 
liberdade de convencimento, podendo, inclusive, sem prejuízo da sua vinculação, converter o 
julgamento em diligência.

CAPÍTULO RAT
DA RATIFICAÇÃO DE ACORDOS E DESISTÊNCIAS

Art. 1º. O acordo submetido à homologação judicial, antes da audiência inaugural, ou mesmo em 
qualquer outra fase do processo, mas fora das audiências, poderá ser ratificado pelas partes, 
pessoalmente.

§ 1º. Em qualquer hipótese, a ratificação ficará a critério do Juiz, que verificará a necessidade ou 
não de determiná-la, dadas as circunstâncias de cada caso, sendo certo que, se necessária, a mesma 
não deverá ser realizada perante servidor da Secretaria, mas perante o Juiz.

§ 2º. Os advogados constituídos nos autos deverão ser notificados da determinação nesse sentido.

Art. 2º. Aplicar-se-á no que couber, o disposto no artigo supra e seus §§ 1º e 2º, nas hipóteses de 
desistência de ação por reclamante sem assistência de seu(s) advogado(s).

CAPÍTULO PROV
DAS PROVIDÊNCIAS DETERMINADAS PELO JUIZ

Art. 1º. A expedição de ofícios à Polícia Federal, Ministério do Trabalho, INSS e outros órgãos, 
deve ser objeto de criteriosa avaliação pelo Juiz.

Art. 2º. É recomendável que os ofícios em questão sejam expedidos somente após a prolação da 
sentença, ainda que antes do trânsito em julgado.

Art. 3º.  Uma vez constatada a ausência de anotação de contrato de trabalho em CTPS, bem como a 
inexistência ou irregularidade dos recolhimentos do FGTS, ou, ainda, se determinada a feitura dos 
respectivos depósitos, em razão do reconhecimento do liame de emprego, é suficiente que o Juiz  
oficie ao Ministério do Trabalho e Emprego, solicitando as providências cabíveis.

Art. 4º. Os ofícios encaminhados ao Ministério do Trabalho e ao INSS serão acompanhados de 
cópia da sentença, cuidando-se para que sejam fornecidos, no mínimo, os seguintes dados:

a - qualificação completa (denominação, CGC, endereço) da empresa reclamada;



b - nome completo e número da CTPS do reclamante;

c - datas da admissão e saída reconhecidas, bem como a função do reclamante.

Art. 5º.  Observado o disposto no artigo 1º deste Capítulo, o Juiz poderá determinar a ciência da 
procuradoria-Geral Federal quando, ao julgar ação que verse sobre acidente de trabalho, verificar 
que restou configurada a culpa do empregador, em ordem a viabilizar eventual ação de regresso em 
prol do erário público federal.

Parágrafo único - A ciência ocorrerá após o tânsito em julgado e será realizada, preferencialmente, 
mediante remessa eletrônica.

CAPÍTULO PRCO
DO PRAZO MÉDIO NA FASE DE CONHECIMENTO

Art. 1º. O Diretor de Secretaria da Vara, ou quem por ele for indicado, sempre que expedir 
notificação para ciência da decisão, ou quando a ciência ocorrer na própria audiência ou no balcão 
da Secretaria, deverá lançar no sistema de acompanhamento de processos de prazo médio, na opção 
denominada "Processo de Conhecimento", os dados relacionados abaixo:

PROCESSO Nº

1. data do ajuizamento
2. data da realização da audiência inaugural
3. data da realização da audiência de instrução
4. data da nomeação do perito
5. data da entrega do laudo pericial
6. data do encerramento da instrução
7. primeira data designada para julgamento
8. data da juntada da sentença aos autos
9. data da ciência da decisão
10. observações

Parágrafo único. Para o registro de tais informações, deverá ser observado que:

I - não ocorrendo as hipóteses dos itens 3, 4 e 5, serão eles preenchidos com a data do item 2;

II - quanto ao item nº 5, será lançada, quando for o caso, a data da última manifestação do perito nos
autos;

III - quanto ao item nº 7, será levada em conta eventual antecipação do julgamento, lançando-se a 
nova data designada para a audiência e não aquela inicialmente marcada;

IV - No item nº 9, será indicada uma das datas abaixo, entre elas, sempre a última verificada;

1 - da postagem da notificação que dá ciência às partes da decisão;

2 - do envio para a IMESP do arquivo contendo as notificações para publicação;

3 - da última ciência pessoal registrada nos autos;



4 - do julgamento, no caso de observância do enunciado 197 do C. TST.

V - serão registradas no campo reservado para "Observações", todas as ocorrências relevantes que 
possam ter contribuído para eventual demora na prática dos atos da fase de conhecimento.

CAPÍTULO LIQ
DA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA

Art. 1º. Ao dar início à liquidação, havendo condenação em obrigação de fazer, poderá o Juiz da 
execução fixar o valor da multa em caso de descumprimento, a fim de incluí-la no montante devido,
posteriormente e se for a hipótese, certificando-a desde logo, para cumprimento. (2)

Art. 2º. Quando a execução for promovida contra massa falida, homologada a conta de liquidação, 
será feita citação na pessoa do síndico para pagamento ou oposição de embargos.

§ 1º. Não havendo pagamento ou oposição de embargos, serão expedidos e remetidos ao Juízo da 
Falência as certidões e ofícios necessários à habilitação do crédito do(s) exeqüente(s) e demais 
interessados, das custas e/ou emolumentos e outras despesas processuais. (1)

§ 2º. Após a notificação dos interessados para ciência das providências supra, os autos serão 
remetidos ao arquivo definitivo, vedada, contudo, sua eliminação sem a comprovação da quitação 
no Juízo da Falência de todos os créditos e/ou despesas processuais. (1)

Art. 3º. Baixados os autos do Tribunal, poderá o Juiz designar audiência, para a qual serão as partes 
intimadas a comparecerem munidas de seus respectivos cálculos de liquidação. (2)

Art. 4º. Em audiência, e sem êxito a conciliação, o Juiz da execução poderá, ato contínuo, decidir 
sobre os cálculos apresentados, proferindo a Sentença de Liquidação, da qual as partes já sairão 
intimadas e citado o Executado, na forma da lei, proferindo a decisão com força de mandado. (2)

§ 1º. Se houver valor incontroverso e o depósito recursal for compatível, será imediatamente 
liberado ao credor, servindo a ata de audiência, para todos os efeitos, como alvará judicial.

§ 2º. O Juiz da execução poderá, decorrido o prazo legal previsto no artigo 880 da CLT, determinar 
a utilização dos convênios BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD e ARISP, em relação ao importe 
remanescente, sem prejuízo de outras medidas que repute convenientes à plena efetividade da 
execução trabalhista, retornando os autos ao Juiz somente após a realização de todas as 
providências.

Art. 5º. Não atendendo as partes ao comando de apresentação de cálculos de liquidação, o processo 
ficará aguardando providências do interessado, salvo entendimento contrário do Juiz, em face de 
complexidade dos mesmos. (2)

(1) Prov. GPCR 01/2005, pub. em 04/03/2005
(2) Prov. GPCR 04/2011, div. Em 11/05/2011

CAPÍTULO PEN
DA PENHORA, ARRESTO E SEQÜESTRO



  Art. 1º. Além dos requisitos estabelecidos na lei, o Mandado de Citação, Penhora, Avaliação e 
Registro conterá:

 I - autorização para que o Oficial de Justiça cumpra os comandos fixados nos artigos 172, 227, 228,
239, 579 e 661 do CPC;

 II - determinação para que a penhora recaia sobre tantos bens quantos bastem para a garantia do 
Juízo;

 III - ordem para que o Oficial de Justiça proceda a todas as diligências necessárias para o seu fiel 
cumprimento, efetivando a penhora, se necessário for, onde se encontrarem os bens, 
independentemente de nova ordem e Mandado, inclusive em agências bancárias ou com devedores 
do executado;

 IV - declaração de que o mesmo serve de ordem de registro, nos termos do artigo 7º, IV e 14 da Lei
6.830/80, caso a penhora recaia sobre imóvel, veículo ou telefone, para ser entregue ao oficial do 
Cartório, ao CIRETRAN ou à empresa de telefonia, respectivamente;

V - na hipótese de penhora de imóvel, declaração de que as despesas com o registro serão satisfeitas
ao final, de acordo com o Comunicado nº 236/84 da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de São
Paulo;

 VI - o nº do CNPJ, o nome, RG e CPF dos executados, inclusive dos sócios, desde logo;VII 
-indicação da condição de empregado(a) doméstico(a) do(a) exeqüente;VIII - todos os anexos 
necessários ao seu fiel cumprimento, tais como valor do débito atualizado e aditamentos, bem como
croquis;IX - indicação ao devedor sobre a forma de pagamento de seu(s) débito(s), indicando o(s) 
modelo(s) de guia(s) que deve utilizar;X - menção, em destaque, de que o débito deve ser pago de 
forma atualizada, indicando ao devedor o(s) meio(s) pelo(s) qual(is) pode obter a atualização do(s) 
valor

  Art. 2º. O Mandado de Citação, Penhora, Avaliação e Registro poderá ser assinado somente pelo 
Diretor de Secretaria.

 Parágrafo único. Nessa hipótese, deverá conter, além dos requisitos do artigo anterior, a declaração 
expressa do Diretor de Secretaria de que o está subscrevendo por ordem do Juiz, conforme artigo 
225, VII, do CPC.

  Art. 3º A penhora deve recair, preferencialmente, sobre bens de fácil comércio e que serão 
individualizados no respectivo auto, devendo o Oficial de Justiça mencionar todas suas 
características, tais como: número, cor, marca, utilidade e seu estado de conservação e 
funcionamento, além de outras necessárias à sua integral identificação, especialmente quando o bem
for de circulação e comercialização própria da região.

 Art. 4º. O Oficial de Justiça Avaliador deverá circunstanciar as avaliações e mencionar ao final do 
auto o valor total delas, se a penhora recair em mais de um bem.

 Parágrafo único. As reavaliações devem conter os motivos que justifiquem aumento ou diminuição 
do valor original, a fim de que os editais de praça possam esclarecer sobre a atual condição de 
estado e conservação do bem.

 Art. 5º Quando a penhora recair sobre veículos, em cumprimento ao Mandado de Citação, Penhora,
Avaliação e Registro, o Oficial de Justiça dará imediato conhecimento à CIRETRAN.



Art. 6º. No auto de depósito, o Oficial de Justiça Avaliador mencionará o nº do documento de 
identidade (RG), o nº do CPF, a filiação e o endereço do depositário.

Art. 7º Sendo insuficiente a penhora para garantia da execução, deverá o Oficial de Justiça 
Avaliador descrever, por meio de certidão, os bens que não foram penhorados por não possuírem 
valor comercial.

  Art. 8º Antes da penhora de imóvel, o exeqüente fornecerá sua qualificação completa e a do 
cônjuge, incluindo estado civil, nacionalidade, número do RG, do CPF e endereço, e apresentará 
certidão atualizada fornecida pelo Cartório de Registro de Imóveis, comprovando a titularidade do 
bem.

§ 1º A qualificação do exeqüente e do cônjuge, bem como todos os dados constantes da certidão 
serão reproduzidos no auto de penhora respectivo.

§ 2º A Secretaria da Vara cuidará para que conste do mandado a denominação atualizada do 
logradouro onde se situa o imóvel, se necessário.

 § 3º No auto de penhora deverá constar a exata descrição do bem, conforme registrado na matrícula
do imóvel, observando-se a continuidade dos registros.

  § 4º. Caso haja benfeitorias assentadas no imóvel e não averbadas, deverão constar do auto de 
penhora como um bem independente, devendo a penhora do terreno constar em um item específico, 
com os termos do registro da matrícula do imóvel, e o direito sobre a construção não averbada em 
outro item, descrita pormenorizadamente, avaliando-se cada um dos bens separadamente.

 § 5º A avaliação deverá ser feita in loco, considerando o bem e todas as benfeitorias existentes, 
estado e condições de conservação, tipo e qualidade de acabamento, inclusive indicando os critérios
adotados (consulta a corretores, valor de mercado, metro quadrado da terra-nua e da área construída
etc.).

 § 6º. Para registro da penhora, a determinação deverá ser acompanhada de cópia do auto de 
penhora com a descrição do bem exatamente conforme registrado na matrícula do imóvel. No caso 
de existirem benfeitorias não averbadas, nos termos do § 4º, a determinação poderá, a critério do 
Juízo, ser acompanhada de certidão, na qual conste apenas a penhora sobre o terreno, com descrição
deste em conformidade com a matrícula do imóvel.

§ 7º. No edital de hasta pública, além de observados todos os seus requisitos legais (CPC, art. 686, 
incisos I ao VI), deverá constar a descrição completa do imóvel contida no auto de penhora, 
inclusive as benfeitorias referidas no § 4º deste artigo, com a respectiva avaliação.(2)

 Art. 9º. Nos autos de depósito da penhora realizada sobre imóvel, o Oficial de Justiça Avaliador 
deverá mencionar, além dos dados fixados no art. 7º deste Capítulo,também a nacionalidade, estado 
civil e profissão do depositário nomeado;

 Art. 10 Nos autos de depósito da penhora realizada sobre imóvel, o Analista Judiciário, 
Especialidade Execução de Mandados, deverá mencionar, além dos dados fixados no art. 7º deste 
Capítulo, também a nacionalidade, estado civil e profissão do depositário nomeado;(3)

Art. 11 O Analista Judiciário, Especialidade Execução de Mandados, fica responsável pelo 
manuseio das ferramentas BACEN-Jud, RENAJUD, INFOJUD, ARISP, para concretização das 



diligências pertinentes, além de outras ferramentas eletrônicas criadas para serem usadas na 
execução, observados os convênios firmados.

Art. 12 Ao Analista Judiciário, Especialidade Execução de Mandados, além das diligências externas
e manuseio das ferramentas eletrônicas, também poderá ser atribuído trabalho interno de redação, 
digitação e conferência de expedientes diversos do processo de execução, além da realização de 
tarefas outras de igual natureza e complexidade, para auxiliar, da melhor maneira, na efetividade da 
prestação jurisdicional.

 Art. 13. As disposições deste Capítulo aplicam-se aos arrestos e seqüestros, no que couber.

CAPÍTULO ET
DOS EMBARGOS DE TERCEIRO

Art. 1º. Quando ocorrer oposição de Embargos de Terceiro, será lançada no processo principal 
certidão que conterá:

1 - nº do processo;

2 - nome do embargante;

3 - nome do embargado;

4 - a indicação dos bens sobre os quais versam os Embargos de Terceiro.

Art. 2º. Antes de submeter os autos dos Embargos de Terceiro ao Juiz, a Secretaria deverá anotar, na
autuação e registros, o nome do advogado do embargado, constituído nos autos principais.

CAPÍTULO HAST
DA HASTA PÚBLICA

Art. 1º. As partes e seus procuradores serão notificados da designação da hasta pública.

Parágrafo único. O executado será notificado pessoalmente.

Art. 2º. O edital de hasta pública deverá ser publicado com antecedência mínima de 20 dias, sendo 
imprescindível que dele conste a indicação de todo e qualquer ônus que recaia sobre o bem 
penhorado.

Art. 3º. Na publicação de edital de hasta pública na IMESP, deverá ser observado o disposto nos 
artigos 2º e 3º do Cap. EDIT, desta Consolidação.

Parágrafo único. Toda a remessa ou entrega de edital à empresa responsável pela publicação deverá 
ficar comprovada nos autos.

Art. 4º. A comprovação da publicação do edital poderá ser feita mediante certidão lavrada pela 
Secretaria, não sendo necessária a juntada do recorte ou exemplar do jornal.

Parágrafo único. A certidão conterá o nome do jornal, a página e a data da publicação, e informará 
que o edital expedido foi reproduzido fielmente.



Art. 5º. Na data aprazada para a realização da hasta pública, a Secretaria elaborará e juntará aos 
autos resumo de todo o débito atualizado, incluindo custas, despesas com editais e outras.

Art. 6º. Sendo negativa a hasta pública, lançar-se-á simples certidão do fato nos autos, sendo 
desnecessária a lavratura de auto negativo.

Art. 7º. O bem objeto da penhora pode ser vendido em única praça, pelo valor do maior lance, não 
sendo necessária a designação de leilão, nos termos do artigo 888 da CLT.

Parágrafo único. Deverá ser observado o dispositivo do CPC que trata do lance vil.

Art. 8º. O juiz, levando em conta as peculiaridades do bem penhorado ou os resultados negativos de
uma ou mais praças, poderá nomear leiloeiro devidamente inscrito na Junta Comercial do Estado de
São Paulo, observando, se possível, diversificação dos nomeados a fim de promover a salutar 
concorrência e a celeridade dos leilões, em prol da execução.(1)

Parágrafo único. Respeitados os critérios de cada Juiz do Trabalho, a nomeação deverá recair, 
preferencialmente, em leiloeiro que:
I - comprove o efetivo exercício por mais de cinco anos;
II - não tenha parentesco com Juízes da Justiça do Trabalho da 15ª Região, até o 3º grau;
III - disponha de depósitos cobertos, destinados à guarda e conservação dos bens eventualmente 
removidos;
IV - possua meios próprios para a remoção de bens, resultando em pouca ou nenhuma despesa 
processual;
V - mantenha contrato de seguro dos bens para os quais seja depositário judicial;
VI - possa realizar os leilões no prazo máximo de 60 (sessenta) dias de sua nomeação.(1)

Art. 9º. A nomeação do leiloeiro dar-se-á por despacho nos autos.(1)

Art. 10. Notificado da nomeação, o leiloeiro comunicará ao Juízo, com antecedência mínima de 15 
(quinze) dias, a data e o local do leilão, comprovando a publicação do anúncio, bem como as 
despesas havidas, vedado o uso do protocolo integrado.(1)

Parágrafo único. Após a comunicação, serão expedidas as notificações às partes e demais 
interessados, na forma da lei, para ciência do leilão.(1)

Art. 11. Ao leiloeiro cumprirá:
I - divulgar o leilão, devendo o respectivo edital conter o nome do leiloeiro, o local do evento e o 
anúncio de que sua comissão será de 5%, devida nos casos de arrematação, adjudicação ou remição;
II - providenciar a remoção dos bens, quando determinada pelo juiz, cujas despesas serão 
ressarcidas a final;
III - depositar à disposição do juízo, dentro de 24 (vinte e quatro) horas, o produto da alienação, se 
recebida diretamente;
IV - comunicar ao juiz, em 24 (vinte e quatro) horas, a arrematação havida, para os fins dos artigos 
693 e 694, "caput", do CPC;
V - entregar, caso esteja sob sua guarda, o bem ao arrematante, ao adjudicante, ao remitente ou ao 
proprietário/executado, mediante a apresentação das respectivas cartas de arrematação, de 
adjudicação e remição ou , ainda, de mandado de levantamento da penhora;
VI - receber o valor de sua comissão após o trânsito em julgado da decisão homologatória da 
arrematação ou da adjudicação e, no ato, a decorrente da remição;(1)



Parágrafo único. A comissão do leiloeiro ser-lhe-á imediatamente liberada se não complementado o 
valor do lanço no prazo legal.(1)

Art. 12. As despesas relativas à remoção de bens, bem como as decorrentes de armazenagem, 
calculadas na forma do artigo 789-A, VIII, da CLT, serão acrescidas à execução para ressarcimento;
(1)

Art. 13. A comissão somente será devida ao leiloeiro nos casos de arrematação, adjudicação e 
remição.
§ 1º. A comissão devida pelo arrematante será depositada dentro de 24 (vinte e quatro horas), 
juntamente com o sinal do valor da arrematação;
§ 2º. A comissão decorrente de adjudicação será acrescida à execução;
§ 3º. A comissão devida pelo remitente será depositada no ato da remição.
§ 4º. Anulada a arrematação ou deferidas a adjudicação ou a remição, será restituído ao arrematante 
o valor depositado a título de comissão.(1)

Art. 14. As despesas havidas pelo leiloeiro ser-lhe-ão ressarcidas pelo executado, ainda que ocorra 
sustação do leilão em decorrência de :
I - pagamento da condenação;
II - remição;
III - acordo.(1)

(1) Prov. GPCR 09/2005

CAPÍTULO CUST
DA EXECUÇÃO SOMENTE POR CUSTAS PROCESSUAIS

Art. 1º. Quando a execução for referente apenas a custas processuais e/ou emolumentos, de 
montante igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), os atos executórios devem se limitar a uma 
simples intimação postal ou via IMESP, se o devedor estiver representado por advogado, para 
pagamento em 5 (cinco) dias, através de guia DARF.

Parágrafo único. Silente o devedor, os autos serão remetidos ao arquivo.

Art. 2º. Na mesma hipótese, sendo as custas e/ou emolumentos superiores a R$ 1.000,00 (mil reais),
a execução processar-se-á na forma do ordenamento processual em vigor.

Parágrafo único. Frustrada a execução, o não pagamento importará em denunciação do débito à 
Procuradoria da Fazenda Nacional, através de ofício, para inscrição como dívida ativa da União.

Art. 3º. Havendo dois ou mais processos contra um mesmo executado, nos quais executam-se 
apenas custas e/ou emolumentos, poderá o Juiz determinar a reunião dos mesmos, para o fim de 
promover a execução única na forma do procedimento fixado no artigo anterior.

CAPÍTULO PREX
DO PRAZO MÉDIO NA FASE DE EXECUÇÃO

Art. 1º. Uma vez garantido o Juízo, com a penhora ou depósito, ou quando, após a citação, houver 
pagamento ou acordo, será obrigatório o lançamento no sistema de acompanhamento de processos, 
na opção "PROCESSO DE EXECUÇÃO", dos dados abaixo relacionados:



PROCESSO Nº

1. data do trânsito em julgado
2. data do início da liquidação
3. data da primeira apresentação de cálculos
4. data da homologação do cálculo
5. data da entrega do mandado ao Oficial de Justiça Avaliador
6. data da citação
7. data da formalização da penhora, do depósito em dinheiro para garantia do Juízo, do pagamento 
ou da homologação de acordo realizado após a citação
8. observações

Parágrafo único. Para o registro de tais informações, deverá ser observado que:

I - na hipótese de ter sido processado recurso ordinário, será considerado trânsito em julgado, para 
efeito do item nº 1, a data da baixa do processo do Egrégio TRT, ou, se houver acordo, a data em 
que deveria ter sido cumprido. Na hipótese de execução provisória, para esse fim será informada a 
data do despacho do Juiz deferindo a extração da Carta de Sentença ou a do recebimento da mesma 
da instância superior;

II - quanto à informação do item nº 2, será considerada a data do despacho do Juiz dando impulso à 
liquidação, de ofício ou a requerimento da parte;

III - para efeito do item nº 4, no caso de acordo não cumprido, será levada em conta a data em que o
juiz determinar a execução;

IV - quanto ao item nº 7, na hipótese de ter havido penhora, será informada a data em que o juízo 
restou garantido;

V - o campo reservado a "Observações" destina-se à anotação de qualquer ocorrência relevante para
a demora da prática dos atos de execução.

CAPÍTULO EXEM
DA EXECUÇÃO CONTRA O ESTADO E MUNICÍPIOS

Art. 1º. Na execução definitiva de crédito superior àquele considerado como de pequeno valor 
contra as Fazendas Públicas Estadual e Municipais, após a citação, não havendo oposição de 
embargos ou, se forem opostos, depois do trânsito em julgado da respectiva decisão, o Juiz 
encaminhará os autos da reclamação trabalhista contendo requisição de pagamento em 2 (duas) 
vias, informando:

I - número do processo;

II - nomes das partes e de seus procuradores;

III – nomes dos beneficiários e respectivos números no CPF ou no CNPJ, inclusive quando se tratar 
de advogados, peritos e outros;

V – natureza do crédito (comum ou alimentar);



VI - valor individualizado por beneficiário e valor total da requisição;

VI – data base considerada para efeito de atualização monetária dos valores; e

VII – data do trânsito em julgado da sentença ou acórdão.

Art. 2º. Os autos da reclamação trabalhista deverão ser encaminhados à Assessoria de Precatórios da
Presidência do Tribunal em até 30 (trinta) dias, contados da data do despacho que determinou a 
expedição da requisição de pagamento.

Art. 3º. Recebidos, em devolução, os autos da reclamação trabalhista permanecerão em Secretaria 
aguardando o prazo fixado para pagamento do precatório.

Art. 4º. Efetuado o pagamento dos valores referentes ao precatório, o Juiz oficiará à Presidência do 
Tribunal (Assessoria de Precatórios), no prazo de 5 (cinco) dias, para que seja verificada a 
observância da ordem cronológica.

Parágrafo único. Também deverá ser comunicada a ocorrência de pagamento parcial de precatórios, 
bem como de pagamento efetivado a título de cumprimento de acordo entabulado nos autos da 
reclamação trabalhista envolvendo órgão público, desde que não se trate de pagamento de obrigação
judicial de pequeno valor.

Art. 5º. Instado pelo Órgão competente do Tribunal, em face da não observância, no ato do 
pagamento, da ordem cronológica de apresentação dos precatórios, o Juiz averiguará se os feitos 
anteriores foram quitados e notificará os credores preteridos, a fim de que requeiram o que de 
direito ao Presidente do Tribunal, tendo em vista os dispositivos constitucionais.

Art. 6º. Reputa-se de pequeno valor o crédito cuja importância atualizada, por beneficiário, seja 
igual ou inferior a:

I – 40 (quarenta) salários mínimos, ou o valor estipulado pela legislação local, se a devedora for a 
Fazenda Pública Estadual;

II – 30 (trinta) salários mínimos, ou o valor estipulado pela legislação local, se a devedora for a 
Fazenda Pública Municipal.

Art. 7º. As disposições deste Capítulo devem ser aplicadas de forma subsidiária às normas legais e 
àquelas emanadas do Colendo Tribunal Superior do Trabalho, bem como demais dispositivos 
expedidos pelo Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, com relação à matéria.

CAPÍTULO EXEU
DA EXECUÇÃO CONTRA A UNIÃO

Art. 1º. Tratando-se de precatório, a Vara adotará os seguintes procedimentos:

a) confeccionará requisição de pagamento em 2 (duas) vias, informando:

I - número do processo;

II - nomes das partes e de seus procuradores;



III – nomes dos beneficiários e respectivos números no CPF ou no CNPJ, inclusive quando se tratar 
de advogados, peritos e outros;

IV – natureza do crédito (comum ou alimentar) e espécie da requisição (requisição de pequeno valor
ou precatório);

V - valor individualizado por beneficiário e valor total da requisição;

VI – data base considerada para efeito de atualização monetária dos valores; e

VII – data do trânsito em julgado da sentença ou acórdão.

b) os autos da reclamação trabalhista, acompanhados da requisição supra indicada, deverão ser 
encaminhados à Assessoria de Precatórios da Presidência do Tribunal, impreterivelmente e com 
urgência, após a publicação, no mês de junho, do índice mensal de atualização monetária, tendo 
seus valores atualizados até o dia 30 (trinta) desse mês e acrescidos de juros de mora, na forma da 
lei;

Parágrafo único. O órgão executado deverá ser identificado na requisição, ainda que se trate de 
órgão extinto.

Art. 2º. Recebidos, em devolução, os autos da reclamação trabalhista permanecerão em Secretaria 
aguardando que sejam requisitados pela Presidência do Tribunal.

Parágrafo único. A Secretaria da Vara providenciará a atualização dos valores exeqüendos por 
ocasião do atendimento da requisição de que trata o "caput", certificando nos autos.

Art. 3º. Tratando-se de débito de pequeno valor, assim considerado como a importância que 
atualizada, por beneficiário, seja igual ou inferior a 60 (sessenta) salários mínimos (valor nacional), 
a Vara do Trabalho adotará os seguintes procedimentos:

a) ocorrendo a citação para pagamento, certificará a não oposição de embargos ou o trânsito em 
julgado da respectiva decisão, se for a hipótese;

b) confeccionará requisição com as mesmas informações indicadas no artigo 1º, alínea "a" e 
parágrafo único;

c) encaminhará a requisição supra referida à Assessoria de Precatórios, via fac-símile ou correio 
eletrônico (precatorios.presidencia@trt15.jus.br), até o 5º dia útil do mês, cuidando para que os 
valores estejam atualizados até o último dia desse mesmo mês;

d) juntará a via original da requisição supra mencionada e encaminhará os autos da reclamação 
trabalhista à Assessoria de Precatórios, com urgência.

Art. 4º. Incumbirá ao Juiz da execução comunicar ao Presidente do Tribunal, no prazo de 5 (cinco) 
dias, a efetivação do pagamento ao credor.

Art. 5º. As disposições deste Capítulo devem ser aplicadas de forma subsidiária às normas legais e 
àquelas emanadas do Colendo Tribunal Superior do Trabalho, bem como demais dispositivos 
expedidos pelo Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, com relação à matéria.



CAPÍTULO SEQ
DO SEQÜESTRO EMERGENTE DE PRECATÓRIO

Art. 1º. O pedido de seqüestro dirigido ao Presidente do Tribunal será protocolizado, 
preferencialmente, na sede do Tribunal, observadas as modalidades de encaminhamento previstas 
nesta Consolidação, inclusive o protocolo integrado.

§1º. Requisitados pela Presidência do Tribunal, a Vara do Trabalho encaminhará os autos da 
reclamação trabalhista, com urgência, para processamento do pedido de seqüestro.

§ 2º. Na hipótese de não observância do disposto no "caput", o pedido de seqüestro será juntado aos
autos da reclamação trabalhista e estes serão encaminhados, com urgência, à Assessoria de 
Precatórios da Presidência do Tribunal.

Art. 2º. Baixados os autos e deferido o pedido de seqüestro, a Vara expedirá o mandado respectivo.

Parágrafo único. Cumprida a ordem de seqüestro e liberada a quantia apreendida ao(s) 
beneficiário(s) do crédito exeqüendo, a Vara informará à Presidência do Tribunal a quitação da 
dívida judicial, para fins de baixa do precatório no sistema informatizado de acompanhamento 
processual de segunda instância.

Art. 3º. O pedido de intervenção será dirigido ao Presidente do Tribunal Regional do Trabalho e 
protocolizado, preferencialmente, na sede do Tribunal, observadas as modalidades de 
encaminhamento previstas nesta Consolidação, inclusive o protocolo integrado.

Parágrafo único. Na hipótese de não observância do disposto no "caput", o pedido de intervenção 
não será juntado aos autos da reclamação trabalhista, mas encaminhado, com urgência, à Assessoria 
de Precatórios da Presidência do Tribunal.

CAPÍTULO CM
DA CENTRAL DE MANDADOS

Art. 1º Nas localidades com mais de uma Vara do Trabalho, funcionará também uma Central de 
Mandados, que será regulada por este Provimento.
 
Art. 2º As Centrais de Mandados serão subordinadas administrativa e tecnicamente: ao Juiz 
Coordenador das Divisões de Execução, ou, nas localidades onde não forem instituídas Divisões de 
Execução, ao Juiz Diretor do Fórum.
Parágrafo único. Todos os oficiais de justiça serão lotados na Central de Mandados do respectivo 
Fórum.
 
Art. 3º A administração, o acompanhamento e a fiscalização das atividades desenvolvidas pelos 
oficiais de justiça no cumprimento de mandados judiciais serão exercidas, respectivamente:
I – pelo Coordenador da Divisão de Execução, onde houver;
II – pelo Diretor de Secretaria da Vara do Trabalho do Juiz Diretor do Fórum, nas demais 
localidades.
Parágrafo único. A Portaria da Presidência que fixar o cenário quantitativo de lotação da primeira 
instância contemplará, para a hipótese do inciso II, previsão de lotação adicional de servidores para 
a Vara do Trabalho do Juiz Diretor do Fórum em razão do acréscimo de funções desempenhadas 
pela unidade.
 



Art. 4º É obrigatória a configuração automatizada, no Processo Judicial Eletrônico (PJe-JT), da 
distribuição de mandados e notificações, utilizando critérios de distribuição geográfica 
(zoneamento) e também na distribuição manual dos mandados oriundos de processos físicos.
Parágrafo único. Tratando-se de processos físicos do legado, a distribuição de documentos para 
cumprimento caberá ao servidor responsável, na forma do artigo anterior, e será realizada 
periodicamente, observando o número de Oficiais de Justiça disponíveis e demais critérios 
estabelecidos pela unidade.
 
Art. 5º As unidades judiciárias de primeiro grau deverão expedir ordem de serviço, contendo a 
parametrização das atividades dos oficiais de justiça, de acordo com as orientações jurisdicionais 
locais, com o objetivo de uniformizar os procedimentos e otimizar o cumprimento de mandados 
judiciais.
Parágrafo único. Nas localidades em que forem instaladas Divisões de Execução, a parametrização 
local será expedida pelo respectivo Juiz Coordenador; enquanto nos demais Fóruns, pelo Juiz 
Diretor do Fórum.
 
Art. 6º A Corregedoria Regional adotará as medidas necessárias à orientação das unidades de 
primeiro grau quanto aos procedimentos disciplinados por este Provimento, por meio da edição de 
ordens de serviço, a fim de disciplinar matérias de sua competência.
 
Art. 7º Este Provimento entra em vigor no início da vigência da Resolução Administrativa nº 29, de 
6 de dezembro de 2017, substituindo as disposições em contrário.

CAPÍTULO DISP
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º. O Diretor de Secretaria deverá sempre diligenciar no sentido de apurar se nos processos em 
fase de execução há valores não levantados por qualquer das partes, levando o fato ao conhecimento
do Juiz.

Art. 2º. Quando o Juízo da execução determinar que esta se processe contra o sócio, seu nome será 
acrescido ao pólo passivo da execução, no registro e na autuação, certificando-se nos autos.

Art. 3º. Poderá o Juiz determinar a reunião dos processos que correm na Vara contra o mesmo 
executado e que se encontrem na mesma fase, para prosseguimento de execução única, com 
aproveitamento dos atos praticados.

Parágrafo único. Admitir-se-á a reunião de processos em situação idêntica à do caput deste artigo 
quando correrem em diferentes Varas da mesma localidade, observando-se o critério da prevenção.

Art. 4º. Será concedida prioridade à tramitação, ao processamento, ao julgamento e aos demais 
procedimentos nos feitos judiciais em que figure como parte:

I - pessoa com idade igual ou superior a sessenta anos;

II - pessoa portadora da Síndrome de Deficiência Imunológica Adquirida (AIDS) ou de outra 
doença incurável em fase terminal de vida;

III - pessoa portadora de deficiência física, desde que a causa discutida em juízo tenha como 
fundamento a própria deficiência;



IV - pessoa jurídica declarada falida.

§ 1º. À exceção do inciso IV, a tramitação preferencial será concedida mediante requerimento, 
necessariamente acompanhado de documento comprobatório, assim considerado pelo Juiz,

§ 2º. Concedida a prioridade de que trata este artigo, proceder-se-á na forma estabelecida nos 
artigos 17 e 19, do Capítulo "AUT", desta Consolidação.

Parágrafo único. Para o fim de identificação, os autos nos quais foi concedida a prioridade de que 
trata este artigo, ostentarão na capa, em letras destacadas, a expressão TRAMITAÇÃO 
PREFERENCIAL, recebendo uma fita adesiva na cor verde, do lado esquerdo da capa até a 
contracapa.(1)

Art. 5º. Com a finalidade de manter atualizados os andamentos processuais junto ao banco de dados
informatizado do Egrégio Tribunal, o Diretor de Secretaria ou o servidor por ele designado, deverá: 
(3)

I - ao final do expediente, providenciar os meios necessários para que a base informatizada de dados
da Vara do Trabalho seja transferida, automaticamente, para a base informatizada de dados no 
Tribunal, através dos procedimentos fixados em manuais próprios pela Secretaria de Informática. 
(3)

II - Verificar, diariamente, no início do expediente, a realização da referida transferência, adotando 
os procedimentos necessários para efetuá-la, imediatamente, em caso de insucesso ou mediante 
solicitação do Tribunal. (3)

Art. 6º. Quando o Juiz determinar a remessa de autos ao arquivo provisório, deverá observar os 
seguintes critérios: (4)

I - que o processo se encontre na fase de execução.(4)
II - que tenha ocorrido a hipótese do artigo 1º do Capítulo "LIQ" desta CNC. (4)
III - que hajam sido esgotadas todas as diligências para localização do(s) devedor(es) e/ou de bens 
para garantia da execução, inclusive a tentativa de bloqueio de contas bancárias através do 
Convênio BACEN-JUD. (4)
IV - que seja impossível o impulso oficial à execução, se as partes, após intimadas, não o tenha 
requerido ou providenciado. (4)
V - que restando pendente somente a retirada de documentos e/ou guias e/ou alvarás pelo 
interessado ou beneficiário, seja impossível ou temerária a remessa postal, acompanhada de aviso 
de recebimento. (4)

(1) Prov. GPCR 10/2002
(2) Prov. GPCR 12/2003
(3) Prov. GPCR 02/2004 - pub. em 12/04/2004
(4) Prov. GPCR 01/2005 - pub. em 04/03/2005

CAPÍTULO CR
DA CORREGEDORIA

Art. 1º. O protocolo geral da Corregedoria funcionará das 12 às 18 horas, recebendo todos os 
expedientes a ela endereçados, que serão protocolados mecanicamente e registrados.



"Parágrafo único. Após o protocolo, as reclamações correicionais serão, imediatamente, distribuídas
aos Juízes Corregedor e Vice-Corregedor Regionais, de forma alternada, observando a ordem de 
registro em controle próprio da Secretaria, bem como as disposições regimentais pertinentes;

Art. 2º. Das decisões e despachos proferidos em correições parciais e outros expedientes, os 
interessados serão notificados mediante edital de publicação no DOJE, encaminhado diretamente 
pela Corregedoria Regional.

§ 1º. O edital de publicação será elaborado em ordem numérica, arquivando-se a cópia em pasta 
própria.

§ 2º. Serão certificados nos autos a data da publicação da intimação e o vencimento de prazos.

§ 3º. Não se aplica o disposto neste artigo, quando o Corrigente não possuir advogado constituído, 
hipótese em que a notificação será feita por via postal.

CAPÍTULO PROD
DA PRODUTIVIDADE DOS JUÍZES

Art. 1º. Em cumprimento ao disposto no art. 39 da LOMAN, o Juiz deverá zelar para que sejam 
incluídos no Sistema de Acompanhamento Processual de 1º Grau, até o último dia de cada mês, os 
dados referentes aos feitos em seu poder e às sentenças proferidas.

Art. 2º. A Coordenadoria de Estatística e Pesquisa, até o dia 30 do mês subsequente, publicará os 
dados extraídos do Sistema de Acompanhamento Processual de Primeiro Grau e dos relatórios 
recebidos via extranet.

CAPÍTULO VIT
DO VITALICIAMENTO

Art. 1º - Será vitalício o Juiz, após dois anos de efetivo exercício no cargo, na forma do art. 22, II, 
"c", da Lei Complementar nº 35/79 (LOMAN) e arts. 83 e 309 do Regimento Interno deste 
Tribunal.

Art. 2º - O processo de vitaliciamento consiste na análise do desempenho dos Juízes do Trabalho 
Substitutos, submetidos a estágio probatório, durante o qual suas condições pessoais, inclusive 
idoneidade moral, capacidade e adaptação para o desempenho das funções inerentes ao cargo, serão 
auferidos em conformidade com:

I - critérios quantitativos e qualitativos, observando-se a produtividade e presteza;

II - estrutura do ato sentencial e das decisões em geral;

III - casos em que o Juiz excedeu os prazos legais, especificando-se o tempo do excesso e a 
justificativa que apresentar;

IV - elogios recebidos;

V - penalidades sofridas;



VI - resultados alcançados em cursos de aperfeiçoamento ou por quaisquer títulos obtidos;

VII - observações feitas por Juízes em acórdãos remetidos à Corregedoria para as providências 
necessárias;

VIII - outras atividades eventualmente exercidas.

Parágrafo único. O Juiz do Trabalho Substituto que vier a ser promovido durante o estágio 
probatório continuará submetido a este, para os fins de vitaliciamento.

Art. 3º - Tão logo o Juiz entre em exercício, será deflagrado o processo de vitaliciamento, autuando-
se cópia de sua ficha cadastral, bem como qualquer outro documento que lhe seja pertinente.

§ 1º - A Corregedoria Regional formará um processo autônomo para cada Juiz vitaliciando, 
reunindo as informações para a avaliação.

§ 2º - Cópia ou original de quaisquer documentos referentes ao Magistrado, exceto as sentenças, 
serão juntados ao processo, à medida que forem recebidos pela Corregedoria, no curso do estágio 
probatório.

Art. 4º - Além do Relatório Mensal de Atividades, que deve ser remetido à Corregedoria, em 
cumprimento ao disposto no art. 39 da LOMAN, o Juiz ainda não vitalício deverá remeter, a cada 
três meses, cópias de suas sentenças em número equivalente a 10% (dez por cento) de suas 
produções mensais no período, incluindo aquelas proferidas em processo de execução, 
excepcionando-se as meramente homologatórias de cálculos.

§ 1º - Pelo menos a metade do material encaminhado deverá corresponder a sentenças que decidam 
matéria de fato, envolvendo, pois, a apreciação de provas.

§ 2º - As pastas formadas com as sentenças do Juiz vitaliciando permanecerão na Corregedoria 
Regional, à disposição dos membros da Comissão de Estágio Probatório.

§ 3º - Todos os Relatórios Mensais de Atividades serão juntados, em cópia, aos autos do processo de
vitaliciamento.

Art. 5º - A orientação, o acompanhamento e a avaliação dos Juízes vitaliciandos constituem 
atribuição da Comissão de Acompanhamento de Estágio Probatório de Juízes de Primeiro Grau, 
constituída na forma prevista no art. 299 do Regimento Interno deste Tribunal, a quem compete o 
exame e a emissão de parecer sobre as condições pessoais e o desempenho do Juiz do Trabalho 
Substituto, para fins de aquisição da vitaliciedade.

Parágrafo único - A capacidade do Juiz vitaliciando para o desempenho de suas funções será 
examinada semestralmente, a partir da entrada em exercício, pela Comissão de Acompanhamento 
de Estágio Probatório.

Art. 6º - Para efeito da avaliação de desempenho, na forma do art. 309, § 4º, do Regimento Interno 
deste Tribunal, a Corregedoria remeterá, semestralmente, à Comissão de Acompanhamento, os 
dados que tiver relativos aos Juízes Substitutos com menos de dois anos de judicatura, bem como os
seguintes dados estatísticos:

I - processos distribuídos;



II - audiências realizadas;

III - processos conclusos com excesso de prazo;

IV - sentenças.

Art. 7º - Havendo real necessidade, poderá a Comissão de Estágio Probatório, mediante autorização 
do Tribunal, determinar que o Juiz vitaliciando seja submetido a avaliação psicológica ou 
psiquiátrica por junta especializada.

Art. 8º - Após o 18º (décimo oitavo) mês de exercício do Juiz vitaliciando, os autos serão 
submetidos à Comissão de Estágio Probatório, para que determine providências ou emita parecer.

Parágrafo único - O parecer favorável da Comissão de Estágio Probatório poderá ser revisto até o 
termo final do estágio probatório, caso circunstâncias ou fatos novos autorizem ou recomendem tal 
providência.

Art. 9º - O Corregedor também emitirá, na mesma oportunidade, parecer acerca da confirmação ou 
não do Juiz vitaliciando aos quadros da Magistratura, na forma do art. 29, XXIV, do Regimento 
Interno deste Tribunal.

Art. 10º - Ao final do estágio, emitidos os pareceres da Comissão de Estágio Probatório e do 
Corregedor, o Vice-Presidente elaborará voto relativo à aptidão do magistrado, bem como à 
adaptação ao cargo e às funções, recomendando ao Tribunal, de forma fundamentada, o 
vitaliciamento do Juiz; caso contrário, proporá a abertura do processo de perda do cargo, na forma 
da legislação em vigor.

CAPÍTULO RECO
DO RECOLHIMENTO DE CUSTAS, IMPOSTO DE RENDA E INSS

Art. 1º. Recolhidas as custas processuais, emolumentos, imposto de renda ou contribuições sociais, 
as partes fornecerão uma via da GRU judicial,  DARF ou GPS, com autenticação mecânica ou 
digital, para que seja juntada aos autos.(Alterado pelo Provimento GP-CR nº 9/2013)

§ 1º. Se a parte o desejar, a guia poderá ser substituída por cópia reprográfica autêntica. À falta de 
autenticação, caberá à Secretaria da Vara do Trabalho procedê-la à vista do original.

§ 2º. Tratando-se de recolhimento não correspondente a autos processuais específicos, a guia será 
arquivada em pasta própria.

§ 3º. Para efeito de estatística, o registro do valor arrecadado será realizado no sistema 
informatizado quando da apresentação da guia. 

§ 4º. Tratando-se de recolhimento em caixa eletrônico, comum ao sistema de auto-atendimento, 
cujos recibos são impressos com tinta perecível, a parte interessada pelo pagamento recursal deverá 
providenciar cópia reprográfica do recolhimento para ser juntada aos autos.

CAPÍTULO BOLE
DO BOLETIM ESTATÍSTICO



Art. 1º. O Boletim Estatístico mensal deverá ser remetido pela Secretaria da Vara e pelo Serviço de 
Distribuição dos Feitos, impreterivelmente, até o 6º dia útil do mês subseqüente àquele a que se 
refere.

§ 1º. Os respectivos Diretores observarão, com rigor, o prazo fixado neste artigo, utilizando-se do 
malote, do correio e a partir do Boletim relativo ao mês de agosto/2004, da remessa eletrônica.

§ 2º. Os Boletins passíveis de retificação serão substituídos.

Art. 2º. O Boletim Estatístico poderá ser encaminhado somente com a assinatura do Diretor de 
Secretaria.

Art. 3º. A Secretaria da Vara deverá informar, no item destinado a "Observações", existente no final 
do Boletim, os seguintes dados:

1 - relação individualizada das cargas de processos para Juízes Titulares, Substitutos e Auxiliares, 
no mês de referência, com a indicação da fase processual e da finalidade das respectivas cargas, 
bem como relação individualizada dos processos não devolvidos dentro do mês, com a indicação 
das datas das respectivas cargas;

2 - quantidade de processos retirados por advogados e peritos, especificando a data da carga mais 
antiga, desde que já vencido o prazo para a devolução;

3 - quantidade de sessões realizadas no mês;

4 - o total dos depósitos judiciais comprovadamente recolhidos em cada instituição financeira, 
discriminando-as;

5 - a quantidade de processos com prazos vencidos e não certificados, indicando a data do 
vencimento mais antigo;

6 - quantidade de processos e datas dos andamentos mais antigos (Capítulo "REM", Art. 1º, itens I a
IV), discriminando-se: 
a)recurso ordinário em processos de rito comum;
b)recurso ordinário em processos de rito sumaríssimo; 
c) agravos de instrumento; 
d) agravos de petição;

7 - quantidade de processos a serem incluídos em pauta de audiências INICIAIS ou UNAS e, dentre
esses, a data mais antiga do ajuizamento ou, tratando-se de Fórum, do recebimento oriundo do 
Serviço de Distribuição.

Art. 4º. O Serviço de Distribuição dos Feitos informará no campo destinado às "observações" do 
Boletim Estatístico do Foro Trabalhista, a quantidade de processos pendentes de remessa às Varas 
do Trabalho, distribuídos ou não, bem como, dentre eles, a data do ajuizamento (protocolo) mais 
antigo.

CAPÍTULO LIV
DOS LIVROS

Art. 1º. A Secretaria da Vara utilizará os seguintes livros:



1 - de carga de retirada e devolução de autos para os Juízes;

2 - de carga de retirada e devolução de autos para advogados e peritos;

3 - de "carga rápida";

4 - de atas e termos de posse e exercício;

5 - de controle de diligências do Oficial de Justiça Avaliador;

6 - de ponto;

7 - com as relações de petições iniciais distribuídas.

Art. 2º. O Serviço de Distribuição dos Feitos utilizará os seguintes livros:

1 - de atas e de termos de posse e exercício;

2 - de ponto;

3 - com as relações das petições entregues nas Varas.

Art. 3º. Os livros deverão conter Termo de Abertura e Encerramento que especifique sua utilização, 
com folhas numeradas e rubricadas pelo Diretor de Secretaria ou pelo Diretor do Serviço de 
Distribuição dos Feitos.

Art. 4º. Todos os livros poderão ser formados com as relações impressas emitidas pelo sistema de 
acompanhamento de processos, à exceção dos livros de atas e de termos de posse e exercício, que 
serão de capa dura.

CAPÍTULO BJUD
DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS AO SISTEMA BACEN-JUD

Art. 1º. Tratando-se de execução definitiva, o sistema "Bacen Jud" deve ser utilizado com 
prioridade sobre outras modalidades de constrição judicial, nos termos do Provimento CGJT nº 01, 
de 01 de julho de 2003, e suas posteriores alterações ou regulamentações. (1)

Art. 2º. Na hipótese do executado, embora citado, não pagar a dívida em 48 (quarenta e oito) horas 
nem garantir a execução mediante depósito ou nomeação de bens à penhora, o juiz determinará o 
bloqueio de dinheiro pelo sistema "Bacen Jud" antes da realização de qualquer outra diligência e 
independentemente de requerimento específico do credor. (1)

Parágrafo único. Em caso de negativa ou insuficiência do bloqueio, seguir-se-á a execução com a 
penhora de bens do devedor, nos termos do art. 883 da CLT. (1)

(1) Prov. GPCR nº 04/2005 – Pub.06/04/2005

CAPÍTULO INSS
DA EXECUÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS



Art. 1º. As contribuições sociais devidas em decorrência de decisão proferida pelos Juízes 
doTrabalho, resultantes de condenação ou homologação de acordo, serão executadas, de ofício, 
observando o procedimento legal e as disposições previstas neste capítulo.

 

Art. 1º-A. O Juiz determinará que a União passe a constar da autuação e demais registros sempre 
que necessária sua manifestação nos autos.

Parágrafo único. A Secretaria da Vara certificará o nome do procurador a quem foi dada vista ou 
realizada carga dos autos. 

Art. 2º. As decisões homologatórias de acordo que tenham por objeto o pagamento de quantia certa, 
proferidas antes do trânsito em julgado da sentença de conhecimento, deverão, sempre:
I - discriminar o valor total do ajuste e, se o caso, a quantidade e o valor do respectivo 
parcelamento, além das datas de vencimento e todas as demais circunstâncias necessárias e 
suficientes ao fiel cumprimento da obrigação (art. 835, CLT);
II - especificar os títulos a que se refere o objeto do acordo e indicar a natureza jurídica dessas 
parcelas (art. 832, § 3º, CLT);
III - indicar sobre quais verbas nomeadas haverá incidência de contribuição previdenciária e, na 
hipótese de reconhecimento desse crédito, declarar desde logo o limite de responsabilidade de cada 
parte pelo respectivo recolhimento (art. 832, § 3º, CLT).
§ 1º. O recolhimento total das importâncias devidas à Previdência Social será feito no dia 2 (dois) 
do mês seguinte ao da homologação do acordo, salvo na hipótese do pagamento parcelado do 
ajuste, em que as contribuições serão recolhidas proporcionalmente ao valor de cada parcela (art. 
276, Decreto nº 3.048/99).
§ 2º. Incumbe ao devedor das contribuições previdenciárias efetivar através de guia própria, por ele 
adquirida e preenchida, o recolhimento dos valores devidos, no estabelecimento arrecadador e 
comprovar nos autos do processo a que se refere, até o décimo quinto dia do mês subseqüente ao da 
competência, mediante uma via da guia com autenticação mecânica de recebimento, cópia 
autenticada ou documento equivalente.

Art. 3º. As decisões homologatórias de acordo são irrecorríveis, salvo para a Previdência Social 
quanto às contribuições que lhe forem devidas (art. 831, parágrafo único, CLT).

Art. 4º.A União será sempre intimada das decisões homologatórias de acordo que contenham 
parcela  indenizatória, facultando-lhe a interposição de recurso, no prazo de 16 (dezesseis) dias, 
relativo às contribuições que lhe forem devidas (art. 832, § 4º, CLT).

§ 1º. A intimação da União não se condiciona ao prévio cumprimento do acordo ou ao início da 
execução trabalhista, devendo se realizar tão logo seja homologado o ajuste.

§ 2º. Os Juízos de primeira instância poderão estabelecer com a Procuradoria-Geral Federal agenda 
comum para fins de intimação dos seus representantes. Em qualquer caso, a agenda comum deverá 
observar a periodicidade mínima semanal das notificações.

§ 3º. Não sendo possível o estabelecimento da agenda comum, a União será notificada das decisões 
homologatórias de acordo que contenham parcela indenizatória (art. 832, § 4º, CLT), competindo à 
Secretaria da Vara do Trabalho providenciar aquela intimação no prazo máximo de 48 (quarenta e 
oito) horas (art. 190, CPC).



Art. 5º. O recurso interposto pela União contra decisão homologatória de acordo será processado 
nos próprios autos, salvo se o acordo trabalhista ainda não houver sido cumprido integralmente, 
hipótese em que será processado em autos apartados, observando-se, no que couber, o disposto no 
art. 897, § 8º, da CLT.

Art. 6º. Constituído o crédito previdenciário e não havendo prova do seu recolhimento, seus 
devedores deverão ser previamente intimados para a apresentação dos cálculos de liquidação das 
contribuições devidas, facultando-lhes o pagamento imediato da parte incontroversa (art. 879, § 1º-
B, CLT e art. 878-A, CLT).
Parágrafo único. A atualização do crédito devido à Previdência Social observará os critérios 
estabelecidos na legislação previdenciária (art. 879, § 4º, CLT).

Art. 7º. Se os devedores não apresentarem seus cálculos de liqüidação, a Secretaria da Vara do 
Trabalho elaborará a respectiva conta.

Art. 8º. Dos cálculos apresentados pelos devedores ou da conta elaborada pela Secretaria da Vara do
Trabalho, será a União intimada, obrigatoriamente, para manifestação, no prazo de 10 (dez) dias, 
sob pena de preclusão (art. 879, § 3º, CLT).

§ 1º. Divergindo da conta elaborada, a União apresentará discriminadamente seus cálculos, em 
memória analítica.

§ 2º. A União informará sempre ao Juízo a possibilidade e as condições de parcelamento do débito 
previdenciário, nos termos da legislação em vigor.

§ 3º. Sendo concedido parcelamento perante a Secretaria da Receita Federal do Brasil, o devedor 
deverá juntar aos autos documento comprobatório do referido ajuste, ficando suspensa a execução 
da respectiva contribuição previdenciária até final e integral cumprimento do parcelamento (art. 
889-A, § 1º, CLT).

Art. 9º. Homologados os cálculos de liquidação das contribuições previdenciárias, seguir-se-á a 
citação dos devedores para pagamento, nos termos da legislação processual vigente.

Art. 10. Os débitos de contribuições previdenciárias, judicialmente liquidados, de importância igual 
ou inferior ao valor-piso fixado pela Diretoria-Colegiada do INSS, nos termos do art. 9º da Portaria 
MPAS nº 516, de 07 de maio de 2003, não pagos espontaneamente, não serão objeto de execução 
imediata, exceto quando:
I - o devedor previdenciário também estiver sendo executado por crédito trabalhista ou por custas 
processuais;
II - houver outros débitos previdenciários em face do mesmo devedor, cujo montante global, uma 
vez agrupados, seja superior ao valor-piso para a execução.

Art. 11. Nos processos em que o valor das contribuições previdenciárias for inferior ou igual ao 
valor-piso, após a intimação do devedor para saldar a dívida, caso não seja paga, o Juiz determinará 
o arquivamento definitivo dos autos, fazendo expedir à Secretaria da Receita Federal do Brasil 
certidão da dívida, a fim de que promova, oportunamente, a execução, mediante agrupamento de 
débitos.

§ 1º. É vedada, na hipótese deste artigo, a eliminação dos autos arquivados sem a comprovação da 
quitação do débito previdenciário e/ou das despesas processuais.

§ 2º. A certidão da dívida previdenciária conterá:



I - o nome e o endereço das partes, incluídos os co-responsáveis pelo débito, bem como o número 
do processo no qual a dívida foi apurada;
II - o número de inscrição do empregador no INSS, bem como o CNPJ ou CEI da pessoa jurídica ou
o CPF da pessoa física devedora, quando tais dados constarem dos autos;
III - o valor do débito e a data em que se tornou exigível, para posterior incidência de multa, juros e 
correção monetária;
IV - a reprodução textual ou a cópia da decisão condenatória ou de homologação de acordo em que 
foi reconhecido o débito previdenciário, bem como do cálculo de liquidação homologado;
V - outros elementos necessários e suficientes à futura execução previdenciária.

§ 3º. A Procuradoria-Geral Federal será cientificada da providência determinada no caput.

Art. 12. Nas execuções de contribuições previdenciárias, o Convênio BACEN JUD deve ser 
utilizado com prioridade sobre outras modalidades de constrição judicial.

Art. 13. Se não for localizado o devedor previdenciário ou encontrados bens sobre os quais possa 
recair a penhora, observar-se-á o procedimento disciplinado no art. 40, "caput" e parágrafos, da Lei 
nº 6.830, de 22 de setembro de 1980.

CAPÍTULO AUT
DA AUTUAÇÃO DE PROCESSOS

Art. 1º. O ajuizamento e a distribuição dos feitos, em 1ª Instância de jurisdição, serão precedidos de 
cadastramento das informações necessárias ao processamento da ação, em especial dos dados 
descritos no artigo 5º, deste Capítulo.

§ 1º. O autor consignará eletronicamente os dados mencionados no caput, para cada ação, através 
do modelo denominado "Cadastro de Ação Trabalhista", disponível no site do Tribunal (Serviços - 
Cadastro de Inicial – PRECAD), sempre observando os padrões de grafia especificadas nos artigos 
5º, 11, 12 e 13 deste Capítulo.

§ 2º. Nos casos de urgência e relevância, a fim de evitar perecimento de direito, o Juiz Diretor do 
Fórum poderá determinar o ajuizamento e a distribuição, independentemente do pré-cadastramento 
da petição inicial.

§ 3º. Na falta de prévio cadastramento da petição inicial, a parte valer-se-á da estrutura de 
atendimento presencial das Varas e Serviços de Distribuição dos Feitos, a fim de obter as instruções 
necessárias para o procedimento.(4)

Art. 2º. Confirmado o envio das informações, através do referido site, o usuário receberá um 
"código de cadastramento", que funcionará como única informação necessária à coleta automática 
dos dados já cadastrados.

§ 1º. A peça inicial, acompanhada de tantas cópias quantos reclamados houver, bem como do(s) 
instrumento(s) de mandato e eventuais documentos, deverão ser entregues, juntamente com o 
"código de cadastramento", no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, na Vara ou Serviço de 
Distribuição dos Feitos, conforme a hipótese, para efetivação do ajuizamento.

§ 2º. Decorrido o prazo sem efetivação do ajuizamento, as informações constantes no "Cadastro de 
Ação Trabalhista" serão excluídas do banco de dados, sendo necessário novo cadastramento para o 



ajuizamento da correspondente ação.(4)

 § 3º. O simples registro/envio de "Cadastro de Ação Trabalhista" não caracteriza o recebimento do 
feito, não produzindo, portanto, quaisquer efeitos jurídicos.(4)

Art. 3º. Quando da apresentação da petição inicial, na forma do artigo anterior, § 1º, serão 
confrontadas as informações dela constantes e eventuais documentos que a acompanhem com as 
enviadas eletronicamente.

§ 1º. Inconsistências identificadas, especialmente com relação aos dados obrigatórios especificados 
no artigo 5º deste Capítulo, deverão ser corrigidas pelo interessado, garantindo-se as condições 
mínimas para recebimento e distribuição do feito.

§ 2º. As petições iniciais que não atenderem às exigências deste Capítulo serão apreciadas pelo Juiz 
da Vara ou Diretor do Fórum.(4)

Art. 4º. Implementados os dados, o Sistema Informatizado protocolizará e, se for a hipótese, 
distribuirá as ações mediante sorteio eletrônico, assegurando-se a igualdade de distribuição entre as 
Varas do Trabalho da mesma jurisdição.(4)

§ 1º. A quantidade de feitos distribuída a cada Vara será equânime, dentre as seguintes modalidades 
de ação:

a. Ação Trabalhista – Rito Ordinário
b. Ação Trabalhista – Rito Sumaríssimo
c. Ação Trabalhista – Rito Sumário (Alçada)
d. Ação de Cumprimento
e. Ação Civil Pública / Coletiva
f. Consignação em Pagamento
g. Monitória
h. Reintegração / Manutenção de Posse
i. Outros Procedimentos Especiais de Jurisdição Contenciosa (Interdito Proibitório / Prestação de 
Contas Exigidas / Prestação de Contas Oferecidas)
j. Inquérito para Apuração de Falta Grave
k. Arresto
l. Seqüestro
m. Cautelar Inominada
n. Outras Cautelares (Atentado / Busca e Apreensão / Caução / Contraprotesto Judicial / Exibição / 
Interpelação / Justificação / Notificação / Produção Antecipada de Provas / Protesto)
o. Mandado de Segurança / Mandado de Segurança Coletivo
p. Alvará Judicial / Alvará Judicial – Lei 6858/80 / Homologação de Transação Extrajudicial
q. Execução Fiscal
r. Outras Execuções (Execução de Certidão de Crédito Judicial / Execução de Termo de Ajuste de 
Conduta / Execução de Termo de Conciliação de CCP / Execução de Título Extrajudicial)
s. Carta de Ordem
t. Carta Rogatória
u. Carta Precatória Executória ou outra não classificada nas alíneas "v" e "w"
v. Carta Precatória Notificatória
w. Carta Precatória Inquiritória
x. Petição

§ 2º. Surgindo novas ações ou procedimentos de competência da Justiça do Trabalho, o Sistema 



Informatizado promoverá as adequações de modo a assegurar o previsto no caput.(4)

§ 3º. A alínea "x" do § 1º é, por definição do Conselho Nacional de Justiça, toda petição avulsa 
genérica a ser utilizada para os casos de ausência de procedimento próprio na tabela de classes 
processuais ou de incompetência do órgão.(5)

Art. 5º. As petições iniciais deverão obrigatoriamente conter os seguintes dados:

I - para o autor, réu e terceiro interessado, que for pessoa física:

a. nome completo, observando-se o disposto no §3º ;
b. número de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Físicas - CPF;
c. número do documento de identidade - RG, e respectivo Órgão emissor;
d. nome da mãe;
e. data de nascimento;
f. endereço completo, inclusive com código de endereçamento postal – CEP;

II - para o autor, réu e terceiro interessado, que for pessoa jurídica:

a. nome completo, observando-se o disposto no §3º ;
b. número de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ;
c. endereço completo, inclusive com o código de endereçamento postal - CEP;
d. o(s) respectivo(s) número(s) do Cadastro Especial do INSS - CEI do empregador;

III - para o autor, réu e terceiro interessado, que esteja assistido ou representado:

a. os dados mencionados nos incisos I e II;
b. nome completo do(s) assistente(s) ou representante(s), observando-se o disposto no §3º ;
c. o(s) respectivo(s) número(s) de CPF ou CNPJ;
d. seu(s) endereço(s) completo(s), inclusive com CEP;

IV - o valor atribuído à causa.

§ 1º. Na hipótese de algum dos litigantes e/ou seu(s) representante(s) não possuir as inscrições 
acima, ou quando, para o(s) réu(s) e/ou seu(s) representante(s), não for conhecido o respectivo 
número, no Cadastro Nacional de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Nacional de Pessoas 
Jurídicas - CNPJ, tais circunstâncias deverão ser declaradas na petição inicial, respondendo o 
declarante pela veracidade da afirmação, sob as penas da lei.

§ 2º. Os casos omissos serão decididos pelo Juiz da Vara ou pelo que presidir as atividades de 
distribuição da respectiva jurisdição, quando for a hipótese.(4)

§ 3º. O cadastramento de partes no processo será realizado, prioritariamente, pelo nome ou razão 
social constante do cadastro de pessoas físicas ou jurídicas perante a Secretaria da Receita Federal, 
mediante alimentação automática, observados os convênios e condições tecnológicas disponíveis, 
vedado o uso dos típos itálico e negrito.

Art. 6º. O PRECAD não se aplica às reclamações verbais.

Parágrafo único. Realizada a atermação, o servidor cadastrará a ação e a protocolizará, procedendo 
à distribuição, se for a hipótese e, após, dará cumprimento ao que dispõe o Capítulo "NOT", artigo 
3º, desta Consolidação.(4)



Art. 7º - Incumbirá às Secretarias das Varas do Trabalho e ao Serviço de Distribuição dos Feitos: (1)

I - a autuação completa, que inclui a menção, no respectivo termo, do valor da causa e do valor da 
alçada na data da distribuição, assim como o número de documentos que acompanha a inicial, 
considerando-se como tal a procuração; os dados especificados neste inciso também devem constar 
da autuação dos processos que tramitam em apartado aos principais; (1)

II - numerar e rubricar as folhas, observando que:

a. É vedada a prática de repetir o número da folha anterior acrescido de letra do alfabeto (2)
b. As folhas dos autos dos processos recebidos de outros órgãos deverão receber rubrica adicional 
do servidor responsável pela sua conferência e autuação, sendo desnecessária nova numeração, 
exceto a partir da folha eventualmente numerada de forma incorreta na origem, lavrando-se as 
respectivas certidões. (2)

c. As folhas das Cartas Precatórias deverão ser numeradas no canto inferior direito. (2)

d. As capas de volumes não serão numeradas, reiniciando-se a numeração a partir do número aposto
na folha contendo o termo de encerramento do volume imediatamente anterior. (2)

e. Em caso de erro cometido ou verificado em relação à numeração, esta deverá ser refeita a partir 
do(s) número(s) incorreto(s), que será(ão) inutilizado(s) com um único traço diagonal, certificando-
se, ao final. (2)

f. Deverá ser utilizada caneta esferográfica de tinta azul.  

III - certidão alusiva ao cumprimento do disposto nesta Consolidação, Capítulo "NOT", artigo 3º e §
1º.

Art. 8º -A autuação será efetuada por meio de termo impresso em etiqueta adesiva, assim como pela
inserção dos dados abaixo especificados no sistema de acompanhamento processual (SAP), dentre 
eles os oriundos do PRECAD:

I - Do cadastro geral do processo:

a. número do processo
b. classe do processo
c. data de autuação
d. valor da causa
e. valor de alçada
f. TRT de origem
g. Vara do Trabalho de origem
h. Comarca de origem
i. quantidade de volumes
j. quantidade de apensos
k. quantidade de volumes de documentos
l. data de ajuizamento da ação
m. data da remessa do processo
n. número do processo de referência
o. particularidades (segredo de justiça, menor, falência, procedimento sumaríssimo, idoso, 
Provimento GP-CR nº 12/2003)



p. Órgão de origem e respectiva identificação do processo (Emenda Constitucional nº 45)
q. CDA (cadastro na dívida ativa) – executivo fiscal

II - Do registro das partes: (1)
 
a. o nome completo e seus respectivos endereços
b. RG (e o órgão expedidor)
c. CNPJ ou CPF
d. CEI (número da matrícula do empregador pessoa física perante o INSS)
e. NIT (número de inscrição do trabalhador perante o INSS)
f. PIS/PASEP
g. CTPS
h. data de nascimento do trabalhador
i. nome da mãe
j. pessoa física/pessoa jurídica
k. empregado/empregador
l. ente público (União, Estado, Município)
m. código do ramo de atividade econômica
n. situação das partes no processo (ativa/não ativa)

III - Do registro de advogados e dos estagiários devem constar os dados abaixo especificados: (1)(2)

a. nome (1)
b. endereço (1)
c. número de registro na OAB, letra, unidade da federação (1)
d. situação no processo (ativo/não ativo, registro suspenso, data de início da suspensão, data do 
término da suspensão, registro cassado, estagiário). (1)(2)

IV - O cadastro complementar refere-se ao cadastro de partes, advogados e procuradores, 
compondo-se dos seguintes campos: (1)

a. endereço (1)
b. bairro (1)
c. cidade (1)
d. unidade da federação (1)
e. CEP (1)
f. telefone (1)
g. fac-símile (1)
h. correio eletrônico (1)
i. logradouro (1)
j. complemento (sala, bloco, apartamento etc.)(1)

Art. 9º - Compete ao Diretor zelar pela conferência dos dados obrigatórios ao PRECAD, bem como 
pelo correto preenchimento dos dados especificados no artigo anterior, sob pena de instauração de 
procedimento administrativo para apuração de responsabilidade.
§ 1º. Ainda que grafados na petição inicial de forma divergente das regras estabelecidas neste 
Capítulo, os nomes e endereços de partes, advogados e estagiários constantes do banco de dados 
poderão ser aproveitados para o registro de nova autuação, circunstância que será certificada. (1)(2)

§ 2º. Ausentes, na inicial, as informações necessárias ao completo cadastro das partes, deverá o 
Diretor discriminá-las em certidão específica, cujo modelo poderá ser padronizado pela 
Corregedoria Regional, cabendo ao Diretor de Secretaria inseri-los no Sistema de Acompanhamento



Processual, tão logo sejam informados nos autos através de contestação ou demais documentos 
juntados. (1)(2)

§ 3º. Compete, ainda, ao Diretor de Secretaria, examinar a petição inicial a fim de verificar a 
existência de pedido de antecipação de tutela, caso em que os autos serão imediatamente conclusos 
ao Juiz. (2)

Art. 10º - Fica facultado em 10 (dez) o número de integrantes em caso de litisconsórcio ativo 
facultativo. (1)

§ 1º - Distribuído o feito com número de autores excedente ao limite referido no caput, serão os 
autos conclusos ao Juiz para decisão acerca do desmembramento, nos termos do artigo 46 do CPC. 
(1)

§ 2º - O desmembramento será promovido às expensas dos autores, no prazo de 15 (quinze) dias, 
sob pena de extinção do feito sem julgamento do mérito. (1)

§ 3º - Os processos desmembrados deverão ser submetidos a registro, recebendo novo número e, 
quando houver mais de uma Vara, será procedida a competente compensação. (1)

Art. 13º - O cadastramento de entes públicos, que atuem como partes nos processos, será realizado 
utilizando-se os dados constantes do Cadastro Nacional de Entes Públicos - CNEP, administrado 
pelo Conselho Nacional de Justiça, observada a disponibilidade de informações e mediante registro 
prévio dos usuários das Unidades para acesso ao banco de dados. (Redação dada pelo Provimento 
GP-CR 02/2012)

Art. 14º - As alterações havidas nos pólos ativo e passivo, no curso da ação, deverão constar tanto 
na autuação do processo quanto no sistema informatizado. (1)

Parágrafo único - O mesmo ocorrerá quanto às alterações referentes aos advogados das partes, 
devendo ser devidamente registradas, para efeito de intimação, eventuais renúncias ou 
substabelecimentos. (1)

Art. 15º. Ao proferir decisão aplicando a teoria da desconsideração da personalidade jurídica, em 
relação aos sócios chamados a responder pela execução trabalhista, os juízes deverão adotar as 
seguintes medidas:

I - determinar a inclusão do sócio no pólo passivo da execução, com a respectiva reautuação do 
feito, para que conste o nome das pessoas físicas que passaram a responder pelo débito trabalhista, 
fazendo-se as inserções pertinentes no sistema informatizado;

II - efetuar o cancelamento da inscrição no referido cadastro, tão logo comprovada a inexistência de
responsabilidade dos sócios.(5)

Art. 16 - Havendo ordem judicial, o INSS será acrescido ao pólo ativo, passando a constar da 
autuação e demais registros a partir da primeira manifestação nos autos, observando-se o 
CAPÍTULO INSS desta CNC. (1)

Parágrafo único - Interposto recurso pelo INSS, considerar-se-á a fase processual em que os autos 
se encontram para efeito de remessa como Recurso Ordinário ou Agravo de Petição. (1)

Art. 17 - Para o fim de identificação, os autos nos quais foi concedida a prioridade de que trata o 



artigo 4º do CAP DISP (processos em que figure como parte pessoa portadora da AIDS, ou de 
doença incurável em fase terminal, assim como com idade igual ou superior a sessenta anos), 
ostentarão na autuação, em letras destacadas, a expressão TRAMITAÇÃO PREFERENCIAL, 
recebendo fita adesiva, na cor verde, do seu lado esquerdo. (1)

(1) Prov. GPCR 14/2005 - pub. em 03/10/2005

Art. 18 - A ação deverá ser cadastrada no procedimento sumaríssimo, independente de requerimento
do autor, desde que sejam observados os seguintes requisitos: (1) (2)

I- Valor atribuído à causa igual ou inferior a 40 (quarenta) salários mínimos; (1)

II- Pedido certo e determinado, com indicação do valor correspondente a cada título, ou, havendo 
verbas sujeitas a apuração, deve ser definido o seu valor aproximado (ou os limites do pleito devem 
ser definidos); (1)

III- Nome e endereço corretos e completos do reclamado. (1)

Art. 19 - Os processos com tramitação preferencial deverão ostentar nas autuações, em letras 
destacadas, as seguintes inscrições: (1)

• TRAMITAÇÃO PREFERENCIAL - Lei .n° 10.741 (Estatuto do Idoso)
• TRAMITAÇÃO PREFERENCIAL - Artigo 768 da CLT (Falência)
• TRAMITAÇÃO PREFERENCIAL - Rito Sumaríssimo
• TRAMITAÇÃO PREFERENCIAL - (Provimento GP-CR nº 12/2003)
• TRAMITAÇÃO PREFERENCIAL - Lei nº 7.853 (deficiente físico)

Parágrafo único - A rubrica "TRAMITAÇÃO PREFERENCIAL (Provimento GP-CR nº 12/2003)" 
será aplicada apenas para os casos de portadores de AIDS e doença incurável em fase terminal. (1)

Art. 20 - Para o cumprimento das determinações insertas neste capítulo deverá, necessariamente, ser
utilizado o sistema informatizado, compreendendo o módulo de autuação, assim como o de remessa
de processos, responsável pela geração do arquivo de autuação integrada e emissão das guias de 
remessa. (1)


