1.11.3. Pautas Publicadas
TST
No Portal do TST, é possível consultar as pautas das Sessões de
Julgamento dos respectivos Órgãos Judicantes. A pauta (listagem
contendo a relação dos processos a serem julgados nas Sessões de
Turmas e Seções Especializadas do TST) pode ser visualizada por órgão
judicante e data de julgamento na rede mundial de computadores –
internet.
As pautas de julgamento estarão disponíveis para consulta após prévia
publicação no Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho. A publicação
no Diário, por sua vez, deverá ocorrer em pelo menos 5 dias corridos
antes da data da Sessão de Julgamento.
Todos os processos que serão julgados em Sessão constam da pauta
publicada, exceto os recursos de revista convertidos em razões de
provimento de agravo de instrumento, embargos de declaração,
pedidos de homologação de acordo formulados em processo de
dissídio coletivo originário, ou em grau recursal, e os incidentes de
suspeição, além dos processos remanescentes da Sessão anterior.
Ressalte-se que os processos que não tiverem sido julgados até a
última sessão de cada semestre serão retirados de pauta, devendo
constar da pauta a ser publicada no semestre subsequente.

USUÁRIOS: É de livre acesso a qualquer interessado
CANAL DE ACESSO:
ENDEREÇO ELETRÔNICO:
TST> PORTAL DA ADVOCACIA > PAUTAS
PUBLICADAS
•

DIÁRIO ELETRÔNICO DA JUSTIÇA DO TRABALHO, NO DIA DA
PUBLICAÇÃO DA PAUTA.

NORMAS:
•

Regimento Interno do TST – artigos 119 a 124

OBS: Os processos em pauta, organizados por ministro, podem ser
encontrados dentro da página institucional de apresentação do
respectivo ministro.

CSJT

CONTATO:

As pautas de julgamento do CSJT estarão disponíveis para consulta,

Coordenadoria Processual - CPROC, situada na sala 539 do Bloco A

após prévia publicação no Diário Eletrônico da Justiça do

do Tribunal Superior do Trabalho.

Trabalho, que deverá ocorrer em pelo menos 5 dias corridos antes

Telefones: (61) 3043-4062/ 3043-7439

da data da Sessão de Julgamento, na página oficial do CSJT na
internet: www.csjt.jus.br> Plenário > Pauta.

CANAL DE ACESSO:

NORMAS:
Regimento Interno do Conselho Superior da Justiça do Trabalho –
(artigos 32 a 37)

As sessões do CSJT são realizadas na Sala de Sessões localizada no 6º
andar do Bloco B do Edifício Sede do Tribunal Superior do Trabalho.

Ato n. 4/CSJT.GP, de 26 de fevereiro de 2007 – Determina que as
Sessões Ordinárias do Conselho Superior da Justiça do Trabalho

Endereço: Setor de Administração Federal Sul (SAFS), Quadra 8, Lote
1, Bloco B, 6º andar.

realizar-se-ão, preferencialmente, na última sexta-feira de cada mês

