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TRIBUNAL PLENO 
 

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 6/2020 
 

Implanta e regulamenta o julgamento 
eletrônico por meio do Plenário Virtual 
em todos os órgãos judicantes do 
Tribunal Regional do Trabalho da 1ª 
Região. 
 

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 
PRIMEIRA REGIÃO, no uso de suas atribuições legais e regimentais, ad 
referendum do Tribunal Pleno,  

 
CONSIDERANDO a epidemia disseminada pelo Novo Coronavírus 

(COVID-19) que culminou com a edição do Ato Conjunto Nº 2/2020, de 16 de 
março de 2020, alterado pelo Ato Conjunto Nº 3/2020, de 24 de março de 2020,  
que determinou a suspensão das sessões de julgamento presencial do Tribunal 
até o dia 30 de abril de 2020, a fim de controlar a propagação da infecção viral; 

 
CONSIDERANDO a necessidade de continuidade da atividade 

judicante dos órgãos de segundo grau deste Tribunal, que se encontra com suas 
pautas paralisadas face à ausência de regulamentação para implementação do 
plenário virtual;  

 
CONSIDERANDO a necessidade de aperfeiçoar os procedimentos 

internos no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região para 
maximizar os julgamentos; 

 
CONSIDERANDO o Princípio da Razoável Duração do Processo, 

que traz efetividade à prestação jurisdicional; 
 
CONSIDERANDO o elevado número de recursos ainda pendentes 

de julgamento neste Tribunal, a despeito da grande produtividade de seus 
magistrados; 

 
CONSIDERANDO a necessidade de aprimorar e racionalizar o 

tempo despendido durante as sessões de julgamento e de otimizar a função 
jurisdicional; 

 
CONSIDERANDO que o PJe e os sistemas em uso nesta Justiça 

permitem a implementação de ferramentas de trabalho com maior grau de 
automação, o que imprime maior grau de agilidade, presteza e qualidade no 
processamento dos feitos; e 

 
CONSIDERANDO que tanto o Tribunal Superior do Trabalho como 

o Supremo Tribunal Federal e o próprio Conselho Nacional de Justiça adotam 
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procedimentos que permitem uma maior racionalização de procedimentos e atos 
por meios eletrônicos, proporcionando uma tutela jurisdicional efetiva e segura, 

 
RESOLVE: 
 
Art. 1° Todos os processos eletrônicos deste Tribunal serão 

julgados, preferencialmente, em sessão virtual, ressalvados aqueles em que o 
relator, expressamente, solicitar sua inclusão em pauta presencial. 

 
§ 1° Por ocasião do julgamento, qualquer magistrado que compõe 

a sessão virtual poderá solicitar a retirada de pauta de processos para que se 
proceda ao seu julgamento na modalidade presencial, preservados os votos já 
proferidos, que poderão, entretanto, ser alterados por ocasião do julgamento 
presencial. 

 
§ 2° O pedido de vista regimental transfere o julgamento para a 

pauta virtual subsequente. 
 
Art. 2° Não serão incluídos em pauta virtual: 
 
I – os incidentes de inconstitucionalidade (ArgInc); 
 
II – os processos administrativos disciplinares (PadMag); 
  
III - os incidentes processuais de formação de precedentes 

obrigatórios da jurisprudência (IRDR e IAC).  
 
Parágrafo único. Nas hipóteses previstas neste artigo, o processo 

será remetido à secretaria para que seja colocado em sessão presencial.  
 
Art. 3° A Secretaria do órgão judicante publicará a pauta virtual no 

Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho, com antecedência mínima de cinco dias 
úteis do início do julgamento, fazendo constar a data e horário de início e 
encerramento da sessão virtual, que terá duração mínima de 5 (cinco) dias úteis.  

 
§ 1° As pautas virtuais serão organizadas segundo a ordem 

cronológica de interposição dos recursos ou ajuizamento dos processos de 
competência originária, observadas as preferências legais e ressalvados os 
casos urgentes, devidamente justificado pelo relator. 

 
§ 2° Serão retirados de pauta virtual para inclusão em sessão 

presencial os processos com pedido de sustentação oral, desde que requerido 
em até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão virtual. 

 
§ 3° Os processos tradicionalmente apresentados "em mesa" - 

embargos de declaração, agravos de instrumento e agravos internos - serão 
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incluídos em listas individualizadas por relator em até 2 (dois) dias úteis antes do 
início da sessão de julgamento, independentemente de publicação da pauta. 

 
§ 4° Após o início da sessão, os processos em que houver 

solicitação das partes ou do desembargador do trabalho coordenador do 
CEJUSC de 2° de Grau, para inclusão em pauta de conciliação, serão retirados 
de pauta pelo relator, devendo constar em certidão de julgamento as razões da 
suspensão do feito. 

 
§ 5° Os processos cuja matéria tenha sido sobrestada por 

determinação dos tribunais superiores (Tribunal Superior do Trabalho ou 
Supremo Tribunal Federal); ou que haja arguição de inconstitucionalidade de lei 
ou ato normativo do poder público; ou que deva ter seu julgamento suspenso por 
qualquer outro motivo relevante serão retirados de pauta pelo relator, 
registrando-se na respectiva certidão o motivo da suspensão do julgamento. 

 
§ 6° Durante a sessão virtual, caso haja qualquer fato que 

comprometa o quorum de julgamento, tais como, impedimentos, suspeições ou 
afastamento temporário ou definitivo de qualquer magistrado participante da 
sessão, inclusive do relator, o processo será retirado de pauta e reincluído na 
sessão virtual seguinte, com nova composição ou mediante retorno do 
magistrado afastado, preservados os votos já proferidos. 

 
Art. 4º Encerrada a sessão virtual, a Secretaria do órgão julgador 

disponibilizará imediatamente o resultado do julgamento, tornando pública a 
certidão de julgamento. 

 
§ 1º Os magistrados que compõem a pauta de julgamento poderão 

se manifestar em até 12 (doze) horas antes do horário designado para o 
encerramento da sessão virtual, mediante lançamento de votos convergentes, 
divergentes, parcialmente divergentes, anotações, destaque, pedido de vistas ou 
solicitação de pauta presencial. 

 
§ 2º A inclusão de manifestação no período que antecede a 12 

(doze) horas do horário designado para o encerramento da sessão transfere 
automaticamente o processo para a sessão virtual subsequente.  

 
§ 3° Considerar-se-á convergente com o voto do relator o voto do 

magistrado que não proferir seu voto no prazo designado para a sessão virtual, 
salvo impossibilidade devidamente  justificada, hipótese em que o processo será 
retirado de pauta, nos moldes do § 6° do artigo 2° desta Resolução. 

 
§ 4° O sistema de acompanhamento dos julgamentos das sessões 

virtuais não disponibilizará os votos do relator ou os votos convergentes e 
divergentes, os quais somente serão tornados públicos após a conclusão do 
julgamento, com a disponibilização da certidão de julgamento respectiva ou com 
a publicação do acórdão. 
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Art. 5º Aplicam-se à modalidade de julgamento virtual, no que 
couber, as regras regimentais para o julgamento presencial, desde que não haja 
disposição expressa em contrário na presente Resolução. 

 
Art. 6º O Presidente do Tribunal decidirá sobre os casos omissos, 

levando a solução para ratificação do Órgão Especial na primeira sessão 
subsequente. 
 

Parágrafo único. Os casos omissos, cujos atos sejam meramente 
ordinatórios, serão resolvidos pelos Presidentes das Turmas e demais órgãos 
fracionários, sem necessidade de ratificação pelo Órgão Especial. 

 
Art. 7º Esta Resolução Administrativa entra em vigor na data de sua 

publicação. 
 
Rio de Janeiro, 30 de março de 2020. 

 
     

 
JOSÉ DA FONSECA MARTINS JUNIOR  
Desembargador Presidente do Tribunal 

Regional do Trabalho da 1ª Região  
 
 
 
Disponibilizada no Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho - Caderno 

Administrativo, pág.                em       /         / 2020, sendo considerada 

publicada  em       /       /2020, nos termos da Lei Nº 11.419/2006. 


