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que dispõe sobre o acesso a informações previsto no inciso XXXIII

do art. 5º da Constituição da República;

CONSIDERANDO a Resolução nº 121 do Conselho Nacional de

Justiça, com alterações promovidas pela Resolução nº 143 do

mesmo Conselho, que dispõe sobre a divulgação de dados

processuais eletrônicos na rede mundial de computadores,

expedição de certidões judiciais e dá outras providências; e

CONSIDERANDO a necessidade de aperfeiçoar os procedimentos

para consulta de feitos distribuídos e permitir a expedição de

certidão judicial unificada por meio eletrônico no TRT da 15ª

Região,

RESOLVEM:

Art. 1º Instituir, no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª

Região, a Certidão Eletrônica de Ações Trabalhistas – CEAT,

destinada a identificar os processos em que o pesquisado figure no

polo passivo de relação processual originária.

§ 1º A pesquisa abrangerá, de forma unificada, os processos que

tramitam em meio físico e eletrônico nas unidades de primeira e

segunda instâncias.

§ 2º Será emitida certidão positiva quando houver processos em

que o pesquisado esteja no polo passivo de relação processual

originária em tramitação e certidão negativa quando não houver

processos nessa situação.

§ 3º A certidão referida será solicitada e emitida exclusivamente no

sítio eletrônico do Tribunal.

Art. 2º O direito de obter a CEAT é assegurado a todo interessado,

independentemente do pagamento de taxa pelo requerente.

Art. 3º Para solicitar a certidão, cabe ao requerente informar

obr igator iamente e  sob sua in te i ra  responsabi l idade,

a l ternat ivamente,  o :

I – número de inscrição no Cadastro de Pessoa Física ou no

Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica;

II – nome completo ou razão social.

Art. 4º A certidão emitida após a consulta nos bancos de dados do

TRT da 15ª Região, conterá, caso solicitada:

I – pelo número do CPF ou CNPJ, a grafia do nome conforme o

banco de dados da Receita Federal do Brasil (RFB).

II – pelo nome, a recuperação da exata da grafia constante da

solicitação, não alcançando eventuais registros nos cadastros

processuais em formato abreviado, nomes similares ou fantasia,

sendo desconsiderados, entretanto, os acentos, pontuação, barras,

tabulação, maiúsculas/minúsculas e espaçamentos neles contidos.

Parágrafo único. Na consulta relativa à pessoa jurídica, serão

considerados apenas os oito primeiros dígitos do CNPJ, de forma a

permitir o retorno dos dados relativos à matriz e suas filiais.

Art. 5º Os processos arquivados definitivamente, embora

encerrados para fins de certidão, poderão ser objeto de consulta

quando o requerente optar por incluí-los ao gerar a certidão.

Art. 6º A autenticidade da CEAT poderá ser confirmada no sítio do

TRT da 15ª Região, portal.trt15.jus.br, durante o período de

validade da certidão, sendo do interessado a responsabilidade por

sua verificação.

Art. 7º Este Provimento entra em vigor na data de sua publicação.

Publique-se.

Cumpra-se.

Campinas, 28 de novembro de 2014.

(a) FLAVIO ALLEGRETTI DE CAMPOS COOPER

Desembargador Presidente do Tribunal

(a) EDUARDO BENEDITO DE OLIVEIRA ZANELLA

Desembargador Corregedor Regional

Recomendação

Recomendação Conjunta

RECOMENDAÇÃO CONJUNTA Nº 01/2014

Dispõe sobre a competência da Justiça do Trabalho e da Justiça

Estadual da Infância e da Juventude no caso de pedido de

autorização para trabalho, inclusive artístico e desportivo, de

crianças e adolescentes.

A Corregedoria Geral do Tribunal de Justiça do Estado de São

Paulo, a Corregedoria Regional do Tribunal Regional do

Trabalho da Segunda Região, a Corregedoria Regional do

Trabalho da Décima Quinta Região, a Coordenadoria da

Infância e da Juventude do Tribunal de Justiça do Estado de

São Paulo, o Ministério Público do Estado de São Paulo, o

Ministério Público do Trabalho da Segunda Região e o

Ministério Público do Trabalho da Décima Quinta Região, no

exercício de suas atribuições legais.
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CONSIDERANDO as reiteradas dúvidas surgidas sobre a

competência para apreciação dos pedidos de autorização para

trabalho infanto-juvenil, inclusive artístico e desportivo,

RESOLVEM:

RECOMENDAR aos Juízes de Direito da Infância e da Juventude,

aos Juízes do Trabalho da Segunda e da Décima Quinta Região e

aos Membros do Ministério Público Estadual e do Ministério Público

do Trabalho da Segunda e da Décima Quinta Região, que tomem

como diretriz, para efeito de competência:

I – As causas que tenham como fulcro os direitos fundamentais da

criança e do adolescente e sua proteção integral, nos termos da Lei

8.069, de 13 de julho de 1990, inserem-se no âmbito da

competência dos Juízes de Direito da Infância e da Juventude;

II – As causas que tenham como fulcro a autorização para trabalho

de crianças e adolescentes, inclusive artístico e desportivo, e outras

questões conexas, derivadas dessas relações de trabalho,

debatidas em ações individuais e coletivas, inserem-se no âmbito

da competência dos Juízes do Trabalho, nos termos do art. 114,

incisos I e IX, da Constituição da República.

São Paulo, 4 de dezembro de 2014

(a) Desembargador HAMILTON ELLIOT AKEL

Corregedor Geral da Justiça

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo

(a) Desembargadora BEATRIZ DE LIMA PEREIRA

Corregedora Regional do Tribunal Regional do Trabalho da

Segunda Região

(a) Desembargador EDUARDO BENEDITO DE OLIVEIRA

ZANELLA

Corregedor Regional do Tribunal Regional do Trabalho da

Décima Quinta Região

(a) Desembargador EDUARDO CORTEZ DE FREITAS GOUVÊA

Coordenador da Infância e da Juventude do Tribunal de Justiça

do Estado de São Paulo

(a) Procurador ARNALDO HOSSEPIAN SALLES DE LIMA

JUNIOR

Subprocurador-Geral de Justiça de Relações Externas

Ministério Público do Estado de São Paulo

(a) Procuradora-Chefe CLÁUDIA REGINA LOVATO FRANCO

Procuradoria Regional do Trabalho da Segunda Região

Ministério Público do Trabalho da Segunda Região

(a) Procuradora-chefe CATARINA VON ZUBEN

Procuradoria-Regional do Trabalho da Décima Quinta Região

Ministério Público do Trabalho da Décima Quinta Região

GABINETE DO DESEMBARGADOR FLAVIO

NUNES CAMPOS - SDC

Edital

Edital
Processo Nº CauInom-0007157-94.2014.5.15.0000

Relator FLAVIO NUNES CAMPOS

REQUERENTE EMBRAER S.A.

ADVOGADO NELSON MANNRICH(OAB: 0036199)

REQUERIDO SIND TRAB IMMME SJCAMPOS JAC
CAC STA BRANCA E IGARATA

PROCESSO TRT/15ª REGIÃO N° 0007157-94.2014.0000

CAUTELAR INOMINADA

Intime-se a Requerente para que efetue o pagamento das custas,

fixadas na decisão de ID nº f5c1438, no importe de R$ 20,00 (vinte

reais), no prazo de 5 dias.

Comprovado o pagamento, remetam-se os autos eletrônicos ao

arquivo.

Campinas, 04 de dezembro de 2014.

FLAVIO NUNES CAMPOS

DESEMBARGADOR RELATOR

GABINETE DO DESEMBARGADOR GERSON

LACERDA PISTORI - SDC

Edital

Edital
Processo Nº MS-0006136-83.2014.5.15.0000

Relator GERSON LACERDA PISTORI

ADVOGADO HUDSON MARCELO DA SILVA

IMPETRANTE SIND TRAB TRANSP RODOV E
ANEXOS DO VALE DO PARAIBA
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