




Regimento Interno Consolidado do

Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região

(Atualizado até Emenda Regimental Nº 27, de 22.2.2018)



Perguntas

Quais são os órgãos da Justiça do Trabalho no Estado do Rio?

Art. 1º, Regimento Interno do TRT-RJ. São órgãos da Justiça do

Trabalho no Estado do Rio de Janeiro:

I - o Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região;

II - os Juízes do Trabalho.



Perguntas

Qual é a composição do TRT do Rio?

Art. 2º, Regimento Interno do TRT-RJ. O Tribunal compõe-se de

cinquenta e quatro desembargadores.

§1º - Cada desembargador terá dois assessores, bacharéis em

Direito, de sua livre indicação, nomeados pelo Presidente do

Tribunal.

§2º - Haverá um gabinete para cada desembargador, com lotação

aprovada pelo Órgão Especial.



Perguntas

Como ocorre a representação do quinto constitucional do TRT da 1ª

Região?

A nossa Constituição Federal dispõe:

Art. 94, CRFB. Um quinto dos lugares dos Tribunais Regionais Federais, dos

Tribunais dos Estados, e do Distrito Federal e Territórios será composto de

membros, do Ministério Público, com mais de dez anos de carreira, e de

advogados de notório saber jurídico e de reputação ilibada, com mais de dez

anos de efetiva atividade profissional, indicados em lista sêxtupla pelos órgãos de

representação das respectivas classes.



Perguntas

Como ocorre a representação do quinto constitucional do TRT da 1ª

Região?

A nossa Constituição Federal dispõe:

Art. 94, parágrafo único, CRFB. Recebidas as indicações, o tribunal formará lista

tríplice, enviando-a ao Poder Executivo, que, nos vinte dias subseqüentes,

escolherá um de seus integrantes para nomeação.



Perguntas

Como ocorre a representação do quinto constitucional do TRT da 1ª

Região?

Já o Regimento interno destaca:

Art. 4º, Regimento Interno do TRT-RJ. Ocorrendo vaga destinada a um dos

segmentos do quinto constitucional, o Presidente do Tribunal dará imediata

ciência dela, conforme o caso, ao Ministério Público do Trabalho ou à Ordem dos

Advogados do Brasil - Conselho Seccional do Estado do Rio de Janeiro,

solicitando a elaboração e encaminhamento da lista sêxtupla de que cuida o

artigo 94 da Constituição federal. Caput com redação dada pela Emenda

Regimental nº 19, de 6.12.2012.



Perguntas

Como ocorre a representação do quinto constitucional do TRT da 1ª

Região?

Já o Regimento interno destaca:

Art. 4º, §1º, Regimento Interno do TRT-RJ. Em sessão pública do Tribunal Pleno,

pelo voto aberto, a lista sêxtupla será reduzida à tríplice, cabendo a cada

desembargador votar em três nomes. O quorum será fixado segundo o critério

constante do artigo 165, parágrafo único, deste Regimento. Parágrafo com

redação dada pela Emenda Regimental nº 27, de 22.2.2018. ( metade mais um

dos membros do TRT)



Perguntas

Como ocorre a representação do quinto constitucional do TRT da 1ª

Região?

Já o Regimento interno destaca:

Art. 4º, §2º, Regimento Interno do TRT-RJ. A lista tríplice será formada pelos

candidatos que, em primeiro escrutínio ou nos subsequentes, obtiverem a maioria

absoluta dos votos.



Perguntas

Como ocorre a representação do quinto constitucional do TRT da 1ª

Região?

Já o Regimento interno destaca:

Art. 4º, §3º, Regimento Interno do TRT-RJ. Ter-se-á por constituída a lista se, no

primeiro escrutínio, três candidatos obtiverem a maioria absoluta dos votos,

figurando na lista na ordem decrescente de cada um dos sufrágios. Parágrafos 2º

e 3º com redação dada pela Emenda Regimental nº 19, de 6.12.2012.



Perguntas

Como ocorre a representação do quinto constitucional do TRT da 1ª

Região?

Já o Regimento interno destaca:

Art. 4º, §4º, Regimento Interno do TRT-RJ. Se necessários escrutínios

subsequentes, em cada um deles concorrerão tantos candidatos quanto o dobro

do número de vagas a preencher na lista tríplice, de acordo com a ordem de

votação alcançada no escrutínio anterior.



Perguntas

Como ocorre a representação do quinto constitucional do TRT da 1ª

Região?

Já o Regimento interno destaca:

Art. 4º, §5º, Regimento Interno do TRT-RJ. §5º Em caso de empate, será feita

nova votação, da qual participarão apenas os ali contemplados.



Perguntas

Como funciona o TRT 1?

Art. 5º, Regimento Interno do TRT-RJ. O Tribunal funcionará na

plenitude de sua composição, por seu Órgão Especial, por suas

Seções Especializadas em Dissídios Individuais e em Dissídios

Coletivos, ou ainda dividido em Turmas.



Perguntas

Quais são os órgãos do TRT do Rio?

Art. 6º, Regimento Interno do TRT-RJ. São órgãos do Tribunal

Regional do Trabalho da 1ª Região:

I - o Tribunal Pleno;



Perguntas

Quais são os órgãos do TRT do Rio?

Art. 6º, Regimento Interno do TRT-RJ. São órgãos do Tribunal

Regional do Trabalho da 1ª Região:

II - o Órgão Especial;



Perguntas

Quais são os órgãos do TRT do Rio?

Art. 6º, Regimento Interno do TRT-RJ. São órgãos do Tribunal

Regional do Trabalho da 1ª Região:

III - a Presidência;



Perguntas

Quais são os órgãos do TRT do Rio?

Art. 6º, Regimento Interno do TRT-RJ. São órgãos do Tribunal

Regional do Trabalho da 1ª Região:

IV - a Corregedoria Regional;



Perguntas

Quais são os órgãos do TRT do Rio?

Art. 6º, Regimento Interno do TRT-RJ. São órgãos do Tribunal

Regional do Trabalho da 1ª Região:

V - a Seção Especializada em Dissídios Coletivos;



Perguntas

Quais são os órgãos do TRT do Rio?

Art. 6º, Regimento Interno do TRT-RJ. São órgãos do Tribunal

Regional do Trabalho da 1ª Região:

VI - a Seção Especializada em Dissídios Individuais, composta

por duas Subseções;



Perguntas

Quais são os órgãos do TRT do Rio?

Art. 6º, Regimento Interno do TRT-RJ. São órgãos do Tribunal

Regional do Trabalho da 1ª Região:

VII - as Turmas; e

Caput e incisos I a VII com redação dada pela Emenda Regimental nº 14, de

12.11.2009.



Perguntas

Quais são os órgãos do TRT do Rio?

Art. 6º, Regimento Interno do TRT-RJ. São órgãos do Tribunal

Regional do Trabalho da 1ª Região:

VIII - as Varas do Trabalho.

Inciso acrescentado pela Emenda Regimental nº 14, de 12.11.2009



Perguntas

Quais são os órgãos do TRT do Rio?

Art. 6º, Regimento Interno do TRT-RJ. São órgãos do Tribunal

Regional do Trabalho da 1ª Região:

VIII - as Varas do Trabalho.

Inciso acrescentado pela Emenda Regimental nº 14, de 12.11.2009



Perguntas

Quais são os órgãos do TRT do Rio?

Art. 6º, parágrafo único, Regimento Interno do TRT-RJ. O Fórum

de Gestão Judiciária, composto pelos magistrados do

Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, realizado no 1º

semestre de cada ano. Parágrafo único acrescentado pela

Emenda Regimental nº 21, de 04.12.2014.



Perguntas

Quais são os órgãos do TRT do Rio?

Art. 6º, parágrafo único, Regimento Interno do TRT-RJ. O Fórum

de Gestão Judiciária, composto pelos magistrados do

Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, realizado no 1º

semestre de cada ano. Parágrafo único acrescentado pela

Emenda Regimental nº 21, de 04.12.2014.



Perguntas

Como é composto o órgão especial do TRT -1?

Art. 7º, Regimento Interno do TRT-RJ. O Órgão Especial é

constituído por dezesseis membros, para o exercício de funções

administrativas e jurisdicionais delegadas da competência do

Tribunal Pleno. Caput com redação dada pela Emenda

Regimental nº 14, de 12.11.2009.



Perguntas

Como é composto o órgão especial do TRT -1?

Art. 7º, parágrafo único, Regimento Interno do TRT-RJ. Sua

composição observará o disposto na Constituição federal (art.

93, inciso XI) e nas regulamentações do Conselho Nacional de

Justiça.



Perguntas

Como é composto o órgão especial do TRT -1?

Art. 93, CRFB. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal,

disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios:

XI - Nos tribunais com número superior a vinte e cinco julgadores, poderá ser

constituído órgão especial, com o mínimo de onze e o máximo de vinte e

cinco membros, para o exercício das atribuições administrativas e

jurisdicionais delegadas da competência do tribunal pleno, provendo-se

metade das vagas por antigüidade e a outra metade por eleição pelo tribunal

pleno; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)



Perguntas

Como são compostas as seções e turmas?

Art. 8º, Regimento Interno do TRT-RJ. A Seção Especializada em

Dissídios Coletivos - SEDIC é constituída por 11 (onze)

desembargadores, nela figurando, como membros natos, o

Presidente e o Vice-Presidente do Tribunal (art. 5, §3º, da Lei nº

8.531, de 15 de dezembro de 1992). Artigo com redação dada

pela Emenda Regimental nº 25, de 9.6.2016.



Perguntas

Como são compostas as seções e turmas?

Art. 9º, Regimento Interno do TRT-RJ. A Subseção Especializada

em Dissídios Individuais I (SEDI-I) é composta por 11 (onze)

desembargadores e a Subseção Especializada em Dissídios

Individuais já a II (SEDI-II), será composta por 14 (quatorze), já

incluído o Presidente da Seção. Artigo com redação dada pela

Emenda Regimental nº 25, de 9.6.2016.



Resumindo:

 SEDIC – 11 Membros

 SEDIC I – 11 Membros

 SEDIC II – 14 Membros



Perguntas

Como são compostas as seções e turmas?

Art. 10, Regimento Interno do TRT-RJ. As Turmas do Tribunal

são constituídas por cinco desembargadores. Artigo com

redação dada pela Emenda Regimental nº 14, de 12.11.2009.



Perguntas

Como são compostas as seções e turmas?

Art. 11, Regimento Interno do TRT-RJ. Não poderão ter assento,

na mesma Turma ou Seção Especializada, cônjuges e parentes

consanguíneos ou afins em linha reta, bem como em linha

colateral até o terceiro grau. Caput com redação dada pela

Emenda Regimental nº 14, de 12.11.2009.



Perguntas

Existe alguma vedação de acumulação de cargos na

administração do TRT-1?

Art. 12, Regimento Interno do TRT-RJ. Os cargos da administração

do Tribunal não admitem acumulação com quaisquer outros

cargos ou funções, ressalvada a participação do Presidente e

do Vice-Presidente na SEDIC (art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.531, de 15

de dezembro de 1992). Caput com redação dada pela Emenda

Regimental nº 25, de 9.6.2016.



Perguntas

Existe alguma vedação de acumulação de cargos na

administração do TRT-1?

Art. 12-A, Regimento Interno do TRT-RJ. O Diretor da Escola

Judicial e o Ouvidor, durante os respectivos mandatos, ficarão

dispensados da distribuição de processos vinculados às Seções

Especializadas que integrarem. Caput com redação dada pela

Emenda Regimental nº 17, de 11.11.2010.



Perguntas

Existe alguma vedação de acumulação de cargos na

administração do TRT-1?

Art. 12-A, parágrafo único, Regimento Interno do TRT-RJ. Os

processos distribuídos até a posse do Diretor da Escola Judicial

e do Ouvidor permanecerão a eles vinculados. Parágrafo único

acrescentado pela Emenda Regimental nº 14, de 12.11.2009.



Perguntas

Existe alguma vedação de acumulação de cargos na administração do TRT-

1?

Art. 13, Regimento Interno do TRT-RJ. O desembargador Presidente do Tribunal

fará publicar no Diário Oficial, ao início das atividades judiciárias de cada ano,

relação com os ocupantes dos cargos da administração do Tribunal, a

constituição do Órgão Especial, das Seções Especializadas e das Turmas, a lista

de antiguidade dos desembargadores do tribunal, além das listas de antiguidade

dos juízes titulares de Vara do Trabalho e dos juízes substitutos. Artigo com

redação dada pela Emenda Regimental nº 3, de 6.8.2004 – norma que retrata o

princípio da publicidade.



Perguntas

Quais são as competências do Tribunal Pleno?

Art. 14, Regimento Interno do TRT-RJ. Compete ao Tribunal Pleno:

I - Eleger e dar posse ao :

Presidente, ao Vice-Presidente, ao Corregedor Regional, ao

Vice-Corregedor Regional, ao Presidente da Seção

Especializada em Dissídios Individuais, ao Diretor da Escola

Judicial e ao Ouvidor;



Perguntas

Quais são as competências do Tribunal Pleno?

Art. 14, Regimento Interno do TRT-RJ. Compete ao Tribunal Pleno:

II - eleger, na mesma data em que se dá a eleição de que cuida o

inciso I, dentre os desembargadores em exercício:

a) a metade dos integrantes do Órgão Especial e seus suplentes;



Perguntas

Quais são as competências do Tribunal Pleno?

Art. 14, Regimento Interno do TRT-RJ. Compete ao Tribunal Pleno:

II - eleger, na mesma data em que se dá a eleição de que cuida o

inciso I, dentre os desembargadores em exercício:

b) o suplente do Ouvidor;



Perguntas

Quais são as competências do Tribunal Pleno?

Art. 14, Regimento Interno do TRT-RJ. Compete ao Tribunal Pleno:

II - eleger, na mesma data em que se dá a eleição de que cuida o

inciso I, dentre os desembargadores em exercício:

c) quatro de seus desembargadores, bem como dois suplentes,

para, com o Presidente do Tribunal, integrar a Comissão de

Regimento Interno;



Perguntas

Quais são as competências do Tribunal Pleno?

Art. 14, Regimento Interno do TRT-RJ. Compete ao Tribunal Pleno:

II - eleger, na mesma data em que se dá a eleição de que cuida o

inciso I, dentre os desembargadores em exercício:

d) cinco de seus desembargadores, bem como dois suplentes, para 

integrar a Comissão de Jurisprudência; 



Perguntas

Quais são as competências do Tribunal Pleno?

Art. 14, Regimento Interno do TRT-RJ. Compete ao Tribunal Pleno:

II - eleger, na mesma data em que se dá a eleição de que cuida o

inciso I, dentre os desembargadores em exercício:

e) três de seus desembargadores, bem como um suplente, para,

com o Presidente e os três desembargadores mais antigos da

Corte, compor o Conselho da Ordem do Mérito Judiciário;



Perguntas

Quais são as competências do Tribunal Pleno?

Art. 14, Regimento Interno do TRT-RJ. Compete ao Tribunal Pleno:

II - eleger, na mesma data em que se dá a eleição de que cuida o

inciso I, dentre os desembargadores em exercício:

f) três de seus desembargadores, para integrar a Comissão de

Vitaliciamento de Juiz do Trabalho Substituto; Alínea com redação

dada pela Emenda Regimental nº 27, de 22.2.2018.



Perguntas

Quais são as competências do Tribunal Pleno?

Art. 14, Regimento Interno do TRT-RJ. Compete ao Tribunal Pleno:

II - eleger, na mesma data em que se dá a eleição de que cuida o

inciso I, dentre os desembargadores em exercício:

g) um desembargador para, com o Vice-Presidente do Tribunal,

compor a Comissão de Responsabilidade Socioambiental;



Perguntas

Quais são as competências do Tribunal Pleno?

Art. 14, Regimento Interno do TRT-RJ. Compete ao Tribunal Pleno:

II - eleger, na mesma data em que se dá a eleição de que cuida o

inciso I, dentre os desembargadores em exercício:

h) um desembargador para dirigir o Centro Cultural.



Perguntas

Quais são as competências do Tribunal Pleno?

Art. 14, Regimento Interno do TRT-RJ. Compete ao Tribunal Pleno:

III - aprovar e alterar o Regimento Interno;



Perguntas

Quais são as competências do Tribunal Pleno?

Art. 14, Regimento Interno do TRT-RJ. Compete ao Tribunal Pleno:

IV - indicar os juízes titulares de Vara do Trabalho para acesso

ao Tribunal por antiguidade e, nas vagas a serem preenchidas

por merecimento, organizar as respectivas listas tríplices;



Perguntas

Quais são as competências do Tribunal Pleno?

Art. 14, Regimento Interno do TRT-RJ. Compete ao Tribunal Pleno:

V - elaborar as listas tríplices para o preenchimento dos cargos de

desembargador do Tribunal quanto às vagas destinadas aos

advogados e membros do Ministério Público do Trabalho;



Perguntas

Quais são as competências do Tribunal Pleno?

Art. 14, Regimento Interno do TRT-RJ. Compete ao Tribunal Pleno:

VI - elaborar as listas tríplices dos juízes substitutos para promoção

por merecimento, submetendo-as, bem como as indicações

referentes ao preenchimento das vagas de antiguidade, ao

Presidente do Tribunal;



Perguntas

Quais são as competências do Tribunal Pleno?

Art. 14, Regimento Interno do TRT-RJ. Compete ao Tribunal Pleno:

VII - examinar e decidir as reclamações contra as listas de

antiguidade de que cuida o artigo 13 deste Regimento, desde que

oferecidas dentro de quinze dias, contados de sua publicação;

Incisos V a VII com redação dada pela Emenda Regimental nº 6, de

7.3.2005.



Perguntas

Quais são as competências do Tribunal Pleno?

Art. 14, Regimento Interno do TRT-RJ. Compete ao Tribunal Pleno:

VIII - processar e julgar os processos relativos à aplicação de penas

disciplinares, em conformidade com a Constituição federal e a

regulamentação do Conselho Nacional de Justiça; Inciso com

redação dada pela Emenda Regimental nº 19, de 6.12.2012.



Perguntas

Quais são as competências do Tribunal Pleno?

Art. 14, Regimento Interno do TRT-RJ. Compete ao Tribunal Pleno:

IX - deliberar, por maioria absoluta e de forma motivada, sobre a

aquisição de vitaliciedade ou a exoneração dos juízes substitutos ao

fim do primeiro biênio de exercício (CF, art. 95, inc. I), observados os

critérios de presteza e segurança no exercício da jurisdição, a frequência e

o aproveitamento em cursos reconhecidos de aperfeiçoamento (CF, art.

93, incs. II, “c”, e IV); os antecedentes disciplinares, o fiel cumprimento

dos deveres do magistrado e das vedações instituídas na LOMAN;



Perguntas

Quais são as competências do Tribunal Pleno?

Art. 14, Regimento Interno do TRT-RJ. Compete ao Tribunal Pleno:

X - deliberar sobre proposta de edição, alteração ou cancelamento

de Súmula ou Precedente Normativo da jurisprudência do Tribunal,

observado o procedimento dos artigos 120 a 126 deste Regimento;



Perguntas

Quais são as competências do Tribunal Pleno?

Art. 14, Regimento Interno do TRT-RJ. Compete ao Tribunal Pleno:

XI - processar e julgar o Incidente de Resolução de Demandas

Repetitivas, o Incidente de Assunção de Competência e o Incidente

de Uniformização de Jurisprudência, e deliberar sobre proposta de

revisão ou cancelamento de Tese Jurídica Prevalecente; Inciso com

redação dada pela Emenda Regimental nº 25, de 9.6.2016.



Perguntas

Quais são as competências do Tribunal Pleno?

Art. 14, Regimento Interno do TRT-RJ. Compete ao Tribunal Pleno:

XII - deliberar sobre matérias que envolvam a organização judiciária 

do Tribunal. Incisos IX, X e XII com redação dada pela Emenda 

Regimental nº 14, de 12.11.2009. 



Perguntas

Quais são as competências do Tribunal Pleno?

Art. 14, Regimento Interno do TRT-RJ. Compete ao Tribunal Pleno:

XIII - decidir as arguições de inconstitucionalidade de lei ou de

ato normativo do Poder Público, quando consideradas

relevantes pelo Órgão Especial, pelas Seções Especializadas ou

pelas Turmas. Inciso com redação dada pela Emenda Regimental

nº 25, de 9.6.2016. XIV - Revogado pela Emenda Regimental nº 14,

de 12.11.2009.



Perguntas

Quais são as competências do Tribunal Pleno?

Art. 14, Regimento Interno do TRT-RJ. Compete ao Tribunal Pleno:

XV - Revogado pela Emenda Regimental nº 14, de 12.11.2009



Perguntas

Quais são as competências do Tribunal Pleno?

Art. 14, Regimento Interno do TRT-RJ. Compete ao Tribunal Pleno:

XVI - Revogado pela Emenda Regimental nº 14, de 12.11.2009.

Parágrafo único. É permitida uma reeleição do Diretor da Escola

Judicial do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região.



Perguntas

Quais são as competências do Tribunal Pleno?

Art. 14, Regimento Interno do TRT-RJ. Compete ao Tribunal Pleno:

XVII - processar e julgar os Incidentes de Uniformização de

Jurisprudência e deliberar Sumário Índice Remissivo 11 sobre

proposta de revisão ou cancelamento de Tese Jurídica

Prevalecente, observado o procedimento do § 5º do artigo 119-A

deste Regimento.



Perguntas

Quais são as competências do Tribunal Pleno?

Art. 14, Regimento Interno do TRT-RJ. Compete ao Tribunal Pleno:

XVIII - decidir as arguições de inconstitucionalidade de lei ou de ato

normativo do Poder Público, quando consideradas relevantes pelo

Órgão Especial, pelas Seções Especializadas ou pelas Turmas.

Inciso acrescentado pela Emenda Regimental nº 22, de 9.7.2015.



Perguntas

Qual a competência do Órgão Especial?

Art. 15, Regimento Interno do TRT-RJ. Compete ao Órgão

Especial:

I – Revogado;



Perguntas

Qual a competência do Órgão Especial?

Art. 15, Regimento Interno do TRT-RJ. Compete ao Órgão

Especial:

II - julgar os habeas corpus quando se tratar de ato de

autoridade integrante do Tribunal;



Perguntas

Qual a competência do Órgão Especial?

Art. 15, Regimento Interno do TRT-RJ. Compete ao Órgão

Especial:

III - julgar os recursos contra atos ou decisões do Presidente

do Tribunal em matéria administrativa;



Perguntas

Qual a competência do Órgão Especial?

Art. 15, Regimento Interno do TRT-RJ. Compete ao Órgão

Especial:

IV - julgar os agravos regimentais, na forma dos artigos 236, 237 e

238, deste Regimento, opostos a atos ou decisões do Presidente do

Tribunal, do Corregedor Regional e dos Relatores em processos de

competência do Órgão Especial, quando não atacáveis por recurso

previsto em lei;



Perguntas

Qual a competência do Órgão Especial?

Art. 15, Regimento Interno do TRT-RJ. Compete ao Órgão

Especial:

V - julgar os mandados de segurança impetrados contra

seus atos ou de seus desembargadores, ressalvados os

processos de competência das Seções Especializadas;



Perguntas

Qual a competência do Órgão Especial?

Art. 15, Regimento Interno do TRT-RJ. Compete ao Órgão

Especial:

VI - processar e julgar as habilitações incidentes, arguições de

falsidade e exceções vinculadas a processos pendentes de sua

decisão;



Perguntas

Qual a competência do Órgão Especial?

Art. 15, Regimento Interno do TRT-RJ. Compete ao Órgão

Especial:

VII - deliberar, por proposta do Presidente, sobre concursos

para preenchimento de vagas destinadas à magistratura de

carreira e aquelas verificadas em seu quadro de pessoal, decidindo

sobre suas instruções, regulamentos e composição da comissão de

concurso e das bancas examinadoras;



Perguntas

Qual a competência do Órgão Especial?

Art. 15, Regimento Interno do TRT-RJ. Compete ao Órgão

Especial:

VIII - julgar os recursos contra os atos da comissão de

concurso e das bancas examinadoras, aprovar a classificação

final do concurso, indicando os que devem ser nomeados, e

prorrogar os prazos de validade, quando conveniente;



Perguntas

Qual a competência do Órgão Especial?

Art. 15, Regimento Interno do TRT-RJ. Compete ao Órgão

Especial:

IX - julgar os conflitos de competência entre as Seções

Especializadas, as Turmas e as Varas do Trabalho, ressalvado o

julgamento monocrático pelo relator dos conflitos de competência

entre os juízes de primeiro grau, quando houver jurisprudência

dominante sobre a questão;



Perguntas

Qual a competência do Órgão Especial?

Art. 15, Regimento Interno do TRT-RJ. Compete ao Órgão

Especial:

X - julgar as exceções de impedimento ou suspeição dos

desembargadores e juízes;



Perguntas

Qual a competência do Órgão Especial?

Art. 15, Regimento Interno do TRT-RJ. Compete ao Órgão

Especial:

XI - autorizar o juiz a residir fora da área de jurisdição da

Vara do Trabalho da qual é titular;



Perguntas

Qual a competência do Órgão Especial?

Art. 15, Regimento Interno do TRT-RJ. Compete ao Órgão

Especial:

XII - transformar, sem aumento de despesa, as funções

comissionadas e os cargos em comissão do quadro de pessoal

do Tribunal, vedada a transformação de função em cargo ou

viceversa;



Perguntas

Qual a competência do Órgão Especial?

Art. 15, Regimento Interno do TRT-RJ. Compete ao Órgão

Especial:

XIII - conceder licença, férias e outros afastamentos a membros

do Tribunal, na forma deste Regimento;



Perguntas

Qual a competência do Órgão Especial?

Art. 15, Regimento Interno do TRT-RJ. Compete ao Órgão

Especial:

XIV - deliberar sobre:

a) os pedidos de remoção de Turma e de Seção Especializada,

respeitada a antiguidade dos desembargadores que a tenham

requerido no prazo de quinze dias contados da abertura da vaga;



Perguntas

Qual a competência do Órgão Especial?

Art. 15, Regimento Interno do TRT-RJ. Compete ao Órgão

Especial:

XIV - deliberar sobre:

b) as permutas requeridas por desembargadores do Tribunal

entre Turmas e Seções Especializadas, observado o disposto no

artigo 51 deste Regimento; e



Perguntas

Qual a competência do Órgão Especial?

Art. 15, Regimento Interno do TRT-RJ. Compete ao Órgão

Especial:

XIV - deliberar sobre:

c) os pedidos de remoção de juízes do trabalho substitutos,

desta para outra Região e de outras para esta Região. Alínea “c”

com redação dada pela Emenda Regimental nº 27, de 22.2.2018.



Perguntas

Qual a competência do Órgão Especial?

Art. 15, Regimento Interno do TRT-RJ. Compete ao Órgão

Especial:

XV - aprovar o modelo das vestes talares;



Perguntas

Qual a competência do Órgão Especial?

Art. 15, Regimento Interno do TRT-RJ. Compete ao Órgão

Especial:

XVI - dar posse aos desembargadores do Tribunal, aos

juízes titulares de Vara do Trabalho e aos juízes substitutos;



Perguntas

Qual a competência do Órgão Especial?

Art. 15, Regimento Interno do TRT-RJ. Compete ao Órgão

Especial:

XVI - dar posse aos desembargadores do Tribunal, aos

juízes titulares de Vara do Trabalho e aos juízes substitutos;



Perguntas

Qual a competência do Órgão Especial?

Art. 15, Regimento Interno do TRT-RJ. Compete ao Órgão

Especial:

XVII - aprovar o regulamento da secretaria e serviços auxiliares,

bem como as alterações necessárias;



Perguntas

Qual a competência do Órgão Especial?

Art. 15, Regimento Interno do TRT-RJ. Compete ao Órgão

Especial:

XVIII - aprovar o regulamento da Corregedoria Regional;



Perguntas

Qual a competência da SEDIC?

Art. 16, Regimento Interno do TRT-RJ. Compete à Seção

Especializada em Dissídios Coletivos:

I - conciliar e julgar os dissídios coletivos de natureza econômica

e jurídica e homologar as transações incidentais dos dissídios

coletivos;



Perguntas

Qual a competência da SEDIC?

Art. 16, Regimento Interno do TRT-RJ. Compete à Seção

Especializada em Dissídios Coletivos:

II - julgar as medidas cautelares incidentais nos processos de dissídio

coletivo;



Perguntas

Qual a competência da SEDIC?

Art. 16, Regimento Interno do TRT-RJ. Compete à Seção

Especializada em Dissídios Coletivos:

III - julgar as ações rescisórias propostas contra suas sentenças

normativas;



Perguntas

Qual a competência da SEDIC?

Art. 16, Regimento Interno do TRT-RJ. Compete à Seção

Especializada em Dissídios Coletivos:

IV - julgar os mandados de segurança e agravos regimentais

pertinentes a atos praticados em processos de sua competência; e



Perguntas

Qual a competência da SEDIC?

Art. 16, Regimento Interno do TRT-RJ. Compete à Seção

Especializada em Dissídios Coletivos:

V - julgar as ações anulatórias de cláusulas normativas.



Perguntas

Qual a competência da SEDIC?

Art. 17, Regimento Interno do TRT-RJ. A competência das Subseções

Especializadas em Dissídios Individuais é assim distribuída:

I - Compete à Subseção Especializada em Dissídios Individuais I

(SEDI-I) processar e julgar:

a) as ações rescisórias, salvo aquelas propostas contra sentenças

normativas;



Perguntas

Qual a competência da SEDIC?

Art. 17, Regimento Interno do TRT-RJ. A competência das Subseções

Especializadas em Dissídios Individuais é assim distribuída:

I - Compete à Subseção Especializada em Dissídios Individuais I

(SEDI-I) processar e julgar:

b) as tutelas provisórias relativas a ações rescisórias. Alínea “b”

com redação dada pela Emenda Regimental nº 27, de 22.2.2018.



Perguntas

Qual a competência da SEDIC?

Art. 17, Regimento Interno do TRT-RJ. A competência das Subseções

Especializadas em Dissídios Individuais é assim distribuída:

II - Compete à Subseção Especializada em Dissídios Individuais II

(SEDI-II) processar e julgar:

a) os mandados de segurança contra atos praticados por juízes

de primeiro grau ou por quaisquer membros do Tribunal,

observado o disposto no inciso V do artigo 15 deste Regimento;



Perguntas

Qual a competência da SEDIC?

Art. 17, Regimento Interno do TRT-RJ. A competência das Subseções

Especializadas em Dissídios Individuais é assim distribuída:

II - Compete à Subseção Especializada em Dissídios Individuais II

(SEDI-II) processar e julgar:

b) os habeas corpus, excetuados os da competência do Órgão

Especial.



Perguntas

Qual a competência das Turmas?

A Competência das Turmas está prevista no artigo:

Art. 18, Regimento Interno do TRT-RJ. Compete a cada uma das

Turmas:

I - julgar:

a) os recursos ordinários de sentença das Varas do Trabalho, nos

casos previstos em lei;

b) os agravos de petição e de instrumento, nos casos previstos em lei;



Perguntas

Como é composta a direção do Tribunal?

Art. 21, Regimento Interno do TRT-RJ. A Presidência, a Vice-

Presidência, a Corregedoria Regional e a Vice-Corregedoria Regional

são cargos de direção do Tribunal, preenchidos mediante eleição a ser

realizada na primeira quinzena de novembro, por voto secreto, para um

mandato de dois anos, dentre os desembargadores mais antigos da

Corte, em número correspondente ao dos cargos de direção, com posse

designada para a segunda quinzena de janeiro. Caput com redação

dada pela Emenda Regimental nº 19, de 6.12.2012.



Perguntas

Como é composta a direção do Tribunal?

Art. 21, §1º, Regimento Interno do TRT-RJ. Não figurarão entre os

elegíveis, até que se esgotem todos os nomes, na ordem de antiguidade,

aqueles desembargadores que tiverem exercido quaisquer cargos de

direção por quatro anos ou o de Presidente.



Perguntas

Como é composta a direção do Tribunal?

Art. 21, §2º, Regimento Interno do TRT-RJ. É obrigatória a aceitação do

cargo, salvo se tiver havido recusa manifestada e aceita pelo Tribunal

antes da eleição.



Perguntas

Como é composta a direção do Tribunal?

Art. 21, §3º, Regimento Interno do TRT-RJ. Considerar-se-á eleito o

desembargador que obtiver a maioria dos votos computados.



Perguntas

Como é composta a direção do Tribunal?

Art. 21, §5º, Regimento Interno do TRT-RJ. A eleição do Presidente

precede a do Vice-Presidente, que precede a do Corregedor Regional e a

deste, a do Vice-Corregedor Regional.



Perguntas

Como é composta a direção do Tribunal?

Art. 21, §6º, Regimento Interno do TRT-RJ. Somente poderão votar os

magistrados efetivos presentes, não se permitindo o voto por

correspondência ou procuração.



Perguntas

Como é composta a direção do Tribunal?

Art. 22, Regimento Interno do TRT-RJ. Na impossibilidade da posse de

qualquer dos eleitos na data estabelecida, por fato superveniente à

eleição, observar-se-á o seguinte:

I - se a impossibilidade for de caráter temporário, dar-se-á posse na data

marcada aos demais eleitos e ao remanescente no prazo de trinta dias,

prorrogáveis por igual período;



Perguntas

Como é composta a direção do Tribunal?

Art. 22, Regimento Interno do TRT-RJ. Na impossibilidade da posse de

qualquer dos eleitos na data estabelecida, por fato superveniente à

eleição, observar-se-á o seguinte:

II - se a impossibilidade for de natureza definitiva, proceder-se-á a nova

eleição para o cargo vago;



Perguntas

Como é composta a direção do Tribunal?

Art. 22, Regimento Interno do TRT-RJ. Na impossibilidade da posse de

qualquer dos eleitos na data estabelecida, por fato superveniente à

eleição, observar-se-á o seguinte:

III - na hipótese de subsistir a impossibilidade prevista nos incisos I e II, a

eleição será realizada em sessão extraordinária, dentro do prazo de dez

dias contados da data designada para a posse não efetivada, e a sessão

de posse, no prazo de quinze dias da eleição.



Perguntas

Ordem de Sucessão Do TRT-I

Art. 23, Regimento Interno do TRT-RJ. Na vacância de cargos

da administração do Tribunal, o Presidente será substituído

pelo Vice-Presidente e este, pelo Corregedor Regional,

assumindo o Vice-Corregedor Regional a Corregedoria

Regional, cabendo ao desembargador mais antigo, desde que

não eleito para quaisquer cargos de direção por quatro anos, ou

o de Presidente, o exercício da Vice-Corregedoria Regional.



Perguntas

Ordem de Sucessão Do TRT-I

Art. 23, §1º, Regimento Interno do TRT-RJ. O Presidente em

exercício convocará sessão extraordinária do Tribunal Pleno

para nova eleição dentro de dez dias contados da abertura da

vaga, ocorrendo a posse do eleito nos quinze dias

subsequentes.



Perguntas

Ordem de Sucessão Do TRT-I

Art. 23, §2º, Regimento Interno do TRT-RJ. Os desembargadores

eleitos para completar mandato em cargos de direção por

período inferior a um ano, em decorrência de vacância

superveniente à eleição de que cuida o artigo 21 deste

Regimento, não ficarão impedidos para mandatos futuros.




