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ABALHO DA 119 REGIÃO 

RE N 

SOLUÇAO ADMINISTRATIVA Nº 090/88 

CERTIFICO E DOU F€ que o Egr~gio Tribunal Pleno, em 

5 ao hoje rea I i zada resa I v • • 

ses ~ ' eu, por unan I m, dade de votos, APROVAR a pr,2 

5 ta de alteraçao do Regime t I t r 
• 

Pº 
· n ° n erno sob o titulo de Emenda Regimental 

nº 05, como se9l.(e: 

Art. 22 - Dos Jufzes togados, 04 (quatro) serao es 

~ 
colhidos por promoçao dentre "Jufzes ·Presidentes de Juntas de Conciliaç;o 

e Julgamento da ~egiio, obedecido o crit~rio alternado, de antiglJidade e 

merecimento, OI (um) dentre advogados . e OI (um) dentre membros do Minist.i 

rio P~blico da Justiça do Trabalho, estes Óltimos na forma do art.94 da 

Constituiç;o Federal. 

§ 1 º· -
§ 2Q. - Os Juizes Classistas, em representação parl 

t~ria de empregadores e empregados, exercerão mandato por 03 (três) anos. 

Art. 112 - As decis~es tomar-se-;o pelo voto da maio 

ria dos Juizes presentes, salvo a hip~tese de declaração de inconstituci2, 

nalidade de lei ou ato normativo do Poder ~blico, quando se exigir~ o v2 

to da maioria absoluta do Tribunal {art. 97, da Constituição Federal). 

Art.f2Q - O Presidente e o Vice-Presidente do Trib~ 

naf serao eleitos em escrutfnios secretos, na ~ltima quinzena do mês de 

novembro, pe 1 o voto de seus Membros efetivos e dentre os Ju f zes togados 

que ti-verem mais de 02 (dois) an os de assento no Tribunal. 

§ 12. - O mandato; por 02 (dois) anos, permitida OI 

(uma) reeleição. 

§ 22. - Os elegfveis deverão manifestar-se pela rec~ 

sa de sua candidatura até 48 (quarenta e oito) horas antes da data da 

eleição. 
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Art. 18º - ... 
li - .... 

a) •. • 

b) 

e) as contestaçoes à investidura de Juizes Cla~ 

sístas de Junta e seus Suplentes nas Juntàs de Conciliaç~o e Julgame!}_ 

to. 

Art. 192 - ••• 

XIX - conceder licença e férias aos Juizes Preside!}_ 

tes, Ju f zes do Traba I ho Substitutos, C I assistas de Junta de C onc i I i !!, 

ç;o e Julgamento, seus Suplentes e aos funcion~riost 

XX - designar Suplente de Juiz Classista de Junta de 

Conci liaç;o e Julgamento para funcionar em outra, da mesma localidade 

ou de localidade diversa, na falta ou impedimento do Juiz Classista e 

do respectivo Suplente, bem como um dos Juizes Classistas de Junta de 

Conciliaç;o e Julgamento para funcionar nas sess~es do Tribunal, na 

falta ou impedimento de qualquer Juiz Classista do Tribunal e seu S~ 

plente; 

XXXIV - visar, com o Ordenador da Despesa, as fo 
r , 

lhas de pagamento dos Ju1zes, Juízes Classistas de Junta de Concilia 

ção e Julgamento e Servidores do Quadro Permanente da Secretaria da 

Região. 

Art. 32º - Aos Juizes Classistas de Juntas de Concl 

liação e Julgamento ficam assegurados 30 {trinta) dias de f~rias, por 

ano de efetivo exercicio. 

Art. 452 

a) 

b) 

c) 

d) ... 
e) •. • 
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f) - ... 
g) - ••• 

h) - ... 
i ) - ... 
j) - ... 
l) - ... 
m) -

n) -

o) - Contestaç;o à Investidura de Juizes Classistas 

de Junta de Conci I iação e Julgamento. 

Art. 54Q - Salvo nos casos de Mandado de Segurança, 

Conf I i to de Competência, Agràvo de Instrumento e Regi menta 1, Contestaçao 

à Investidura de JÜizes Classistas de Junta de Conciliação e Julgamento, 

Recurso de Multas Impostas pelo Tribunal, Suspeição, Habeas Corpus, E~ 

bargos Declarat~rios e Matéria Administrativa, haverá sempre um revisor. 

Art. 55º - ••• 

Par~grafo Único - Os Suplentes dos Juizes Classis 

tas do Tri bunal ou Juizes Classistas de Junta de Conciliação e Julgamen 

to convocados, receberão processos para r e I atar e revisar quando houve~ 1 

afast amento dos titulares por periodo superior a 30 (trinta)dias,ficando 

vinculados quando tiverem aposto o seu "visto" no processo. 

Art. 662 -

1 - ... 
li-

" 1 -
IV -

V 

VJ 

Vfl -

VI 11-

... 

IX - Contestação à Investidura de Juizes Classista 
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de Junta de Conci liaç;o e Julgamento e Suplentes. 

CAPITULO IX 

Da Contestação à Investidura de Jufzes Classistas de 

Junta de C onc i I i aç;o e Ju I gamento e Sup I entes. 

Art.153º - Dentro de 15 (quinze) dias, contados da 

posse, pode ser contestada a investidura de Juiz Classista de Junta de 

Conciliaç;o e Julgamento ou de seu Suplente, por qualqtier interessado 

mediante representaç;o escrita dirigida ao Presidente do Tribunal. 

Art. 155º - Se o Tribunal julgar procedente a contes 

taç~ o, o Presidente designará novo Juiz Classista de Junta de Conci li~ 

çao e Jul gamento ou Suplente, conforme o caso. 

A presente Emenda Regimental entrar~ em vigor na 

ta de sua apr ovaç~o independentemente da data de sua publicaç~o no 

rio Oficial d~ Estado do Amazonas (Diário da Justiça). 

da 

Oi~ -

Sa Ia de sessoes, 04 de novembro de 1988. 

Secret~rio do • ribunal Pleno 

Publicada no Diário da Justiça do Es t ado do Arnazonas,dia 11.11.88, às fl~ 

5 e ora. · ,., 
' ' 22.1corr eçao, devendo ser publ i cada ERRATA. 

ERRATA publ i cada no Dü1rio da Justiç a do Estado do Amazonas , di a 22 .11. 88 1 

\ 

as fls. 7 • 
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