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Praça dos Tribunais Superiores

PORTARIA CONJUNTA Nº 3, DE 22 DE FEVEREIRO DE 2021.

Dispõe sobre o horário de funcionamento e de atendimento ao público externo
pelas unidades judiciárias e administrativas de primeiro e segundo graus
do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Região, regulamentando a
implantação do “balcão virtual” para atendimento telepresencial, equivalente
ao atendimento presencial, assim como disposições complementares acerca da
jornada de trabalho dos servidores.

 
O Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da Décima região, no uso de suas

atribuições legais e regimentais, ante o que consta do SEI 0001293-28.2021.5.10.8000,
 
CONSIDERANDO o disposto pela Resolução nº 227, de 15 de junho de 2016, editada pelo

Conselho Nacional de Justiça, com alterações posteriores, que regulamenta o teletrabalho no âmbito do Poder
Judiciário;

 
CONSIDERANDO o contido no Processo SEI-0008135-58.2020.5.10.8000, em que

encaminhados ofícios à Ordem dos Advogados, ao Ministério Público do Trabalho e à Defensoria Pública da
União e que a consulta é meramente informativa e não vinculativa aos tribunais, considerada a autonomia para
as questões administrativas, inclusive no que pertine ao atendimento ao público externo, como constante do
acórdão da lavra do Exmo. Sr. Ministro Dias Toffoli, então Presidente do Conselho Nacional de Justiça,
quando do exame do Processo 0004050-98.2020.2.00.0000, que resultou na edição da Resolução CNJ
nº340/2020;

 
CONSIDERANDO que a questão do atendimento ao público pode diferir do funcionamento

interno;
 
CONSIDERANDO a redução do quadro de servidores em razão de restrições orçamentárias

para reposição das vagas ocorridas por aposentadoria ou quando ensejada pensão, pelo que a proposta do
Comitê Local de Gestão de Pessoas no sentido de fixação de 6 (seis) horas de atendimento ao público externo;

 
CONSIDERANDO o contido no Processo SEI-16.0.000003599-1, onde discutido tema

similar por este Tribunal, restando então editada a Resolução Administrativa nº 46/2016 que define a
implantação de horários de expediente e de atendimento ao público externo, em período experimental de 90
(noventa) dias, não tendo logrado êxito em razão de suspensão determinada pelo Presidente do Tribunal à
época em razão de liminar deferida pelo Presidente do Supremo Tribunal Federal em sede de ação direta de
inconstitucionalidade, já declarada prejudicada em razão do acordo que ensejou o reexame da questão pelo
Conselho Nacional de Justiça e a edição da referida Resolução CNJ nº 340/2020;

 



CONSIDERANDO que, em razão da decisão liminar então proferida, a RA nº 46/2016 nem
entrou em vigor, sendo restabelecida vigência do artigo 223 do Regulamento Geral de Secretaria, com a
redação dada pela RA nº 31/2011, que define o horário de expediente das 7 às 19 horas, com atendimento ao
público externo das 9 às 18 horas;

 
CONSIDERANDO que as justificativas operacionais, inclusive de ordem orçamentária-

financeira indicadas em 2016 persistem, e inclusive denotam agravamento, enquanto, no ano de 2020, as
atividades telepresenciais do Tribunal evidenciaram a possibilidade de atendimento de modo diverso, sem
perda de qualidade, ainda que a ensejar melhorias frequentes;

 
CONSIDERANDO o contido na Resolução nº 372/2021, de 12 de fevereiro de 2021, editada

pelo Conselho Nacional de Justiça, que determina a criação de plataforma de videoconferência para
atendimento telepresencial, denominada “balcão virtual”;

 
CONSIDERANDO que o referido normativo superior determina que o “balcão virtual”

deverá funcionar durante todo o período de atendimento ao público, de forma similar à do balcão de
atendimento presencial;

 
CONSIDERANDO que a Resolução CNJ nº 372/2021 exclui os Gabinetes dos Juízes e dos

Desembargadores do sistema obrigatório de atendimento por “balcão virtual”;
 
CONSIDERANDO que a Resolução CNJ nº 372/2021 estipulou o prazo de 30 (trinta) dias,

a partir da publicação em 18 de fevereiro de 2021, para que os tribunais regulamentem e instalem os “balcões
virtuais”, assim como para que disponibilizem os links de acesso no sítio do tribunal respectivo e a
comunicação ao Conselho Nacional de Justiça, o que resulta no prazo até o dia 20 de março de 2021 para que
o sistema esteja regulamentado, em operação e assim informado ao público em geral;

 
RESOLVEM, em conjunto, "ad referendum" do Tribunal Pleno:
 
Art. 1º O horário de funcionamento das unidades judiciárias e administrativas do Tribunal,

de primeiro e de segundo graus, será das 7h às 19h, de segunda a sexta-feira, com atendimento ao público
externo no período das 10 às 16 horas.

§1º O horário de funcionamento do Tribunal não prejudica a continuidade, até o seu término,
das audiências e sessões iniciadas dentro do horário estabelecido, com o apoio necessário a sua realização.

§2º Os Gabinetes dos Juízes e dos Desembargadores poderão funcionar em horário diverso,
a critério de seus titulares,  inclusive assim para agendamento a partes e advogados em horário diverso do
definido em geral ao atendimento ao público externo.

 
Art. 2° O atendimento telepresencial a advogados, partes e interessados será realizado pelo

sistema denominado “balcão virtual”, no mesmo horário do atendimento presencial ao público externo, assim
das 10 às 16 horas.

§1º Nas unidades judiciárias localizadas em regiões do interior onde a deficiência de
infraestrutura tecnológica for notória e inviabilizar o atendimento por videoconferência, poderá ser usada
ferramenta de comunicação assíncrona para o atendimento por meio do “balcão virtual”, hipótese em que a
resposta ao solicitante deverá ocorrer em prazo razoável.



§2º O “balcão virtual” é facultativo aos Gabinetes dos Juízes e dos Desembargadores,
cabendo ao respectivo titular, a seu exclusivo critério, definir a inclusão ou não da unidade no sistema,
observando, se assim for, o horário geral de atendimento telepresencial, não significando, em qualquer
situação, a adesão ao sistema como disponibilidade ao teleatendimento pelos próprios magistrados.

§3º O acesso ao denominado “balcão virtual” far-se-á por ícone específico na página
principal do Tribunal na internet, a partir do qual serão exibidos os links de cada unidade.

§4º O “balcão virtual” destina-se ao primeiro atendimento aos advogados, partes e
interessados, não se destinando, em qualquer situação:

I – ao peticionamento no processo judicial eletrônico ou no sistema administrativo
equivalente, sendo vedado para protocolo de petições, inclusive pelo chat;

II – a pedidos verbais que devam ser solicitados via petição;
III – a pedido de tramitação preferencial de processo ou de conclusão imediata de petição.
§5º O atendimento telepresencial do “balcão virtual” funcionará na plataforma de

videoconferência Microsoft Teams ou outra que vier a ser adotada pelo Tribunal.
§6º O servidor responsável pelo “balcão virtual” poderá requisitar o apoio de outros

servidores da unidade ou realizar agendamento, pelos meios eletrônicos disponíveis, para complementação do
atendimento solicitado remotamente, na mesma ou noutra sala virtual.

§7º O servidor designado para o “balcão virtual” poderá permanecer em trabalho remoto, a
critério do gestor da unidade, ciente o Presidente do Tribunal e ainda o Corregedor Regional, quando envolver
unidade judiciária de primeiro grau.

 
Art. 3º O “balcão virtual” iniciará seu funcionamento no dia 15 de março de 2021.
§1º O sistema do “balcão virtual” indicará, desde logo, o atendimento telepresencial pelas

seguintes unidades:
I – apoio à secretaria do Tribunal Pleno e das Seções Especializadas;
II – Coordenadorias da 1ª, 2ª e 3ª Turmas do Tribunal;
III - Secretarias das Varas do Trabalho.
§2º O Presidente do Tribunal poderá definir outras unidades administrativas e judiciárias a

serem incluídas no sistema de atendimento telepresencial do “balcão virtual”, ouvido o Corregedor Regional
quando se tratar de unidade judiciária de primeiro grau ou diretamente ao mesmo vinculada.

§3ª Os Desembargadores e os Juízes de primeiro grau poderão indicar seus Gabinetes para
inclusão no atendimento telepresencial pelo sistema do “balcão virtual”.

§4º As unidades judiciárias e administrativas incluídas no sistema de teleatendimento do
“balcão virtual” serão imediatamente excluídas de outros atendimentos telefônicos, passando a constar, no
sítio do Tribunal na internet, apenas a relação de e-mails disponíveis para contato eletrônico.

§5º O atendimento telepresencial por magistrados depende da agenda dos respectivos Juízes
e Desembargadores, devendo eventual audiência ser solicitada com antecedência razoável para conferência
pelo servidor do Gabinete quanto à eventual disponibilidade de horário e retorno do link de acesso à reunião
que for agendada, a critério do magistrado.

 
Art. 4º A Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicações – SETIN providenciará a

imediata implantação do sistema do “balcão virtual” para liberação ao público externo no dia 15 de março de
2021, cabendo ao Núcleo de Comunicação Social – NUCOM a ampla divulgação da implantação do “balcão
virtual” em substituição ao atendimento telefônico das unidades inicialmente definidas para assim
funcionarem.



§1º Os links para as salas virtuais permanentes deverão ser criados pelas unidades e
informados à SETIN para disponibilização na página do Tribunal, com funcionamento no período definido
para o atendimento do “balcão virtual”, facultada a criação de sala de espera (lobby) para chamada regular dos
usuários, à medida em que os atendimentos anteriores se encerrem.

§2º A adoção das salas virtuais permanentes não impede a criação de salas específicas para a
continuidade do atendimento por outros servidores, liberando o “balcão virtual” para outros usuários.

§3º Os horários de atendimento telefônico das unidades não vinculadas ao sistema do
“balcão virtual” passarão a observar o horário de atendimento ao público, exceto quanto aos disponíveis para
atendimentos de urgência relacionados ao plantão judiciário.

 
Art. 5º O contido nesta norma não altera as disposições constantes da Resolução

Administrativa nº 34/2020, de 29 de setembro de 2020, nem se prejudicará pelo retorno gradual ou pleno ao
trabalho presencial.

 
Art. 6º Os casos omissos serão decididos pelo Presidente do Tribunal.
 
Art. 7º Este ato normativo entra em vigor no dia 15 de março de 2021, revogado o art. 223

do Regulamento Geral de Secretaria, conforme editado pela Resolução Administrativa nº 31/2011, de 31 de
maio de 2011.

 
 
 

BRASILINO SANTOS RAMOS
Desembargador Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região

 
 

ALEXANDRE NERY DE OLIVEIRA
Desembargador Corregedor Regional da Justiça do Trabalho da 10ª Região
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