
 
PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA DO TRABALHO 
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIÃO – SANTA CATARINA 

 
PORTARIA SEAP Nº 15, DE 18 DE JANEIRO DE 2021.  

 
Dispõe sobre o procedimento da reclamação      
pré-processual de conflitos coletivos no âmbito do       
TRT 12ª Região.  

 
 
A DESEMBARGADORA DO TRABALHO-PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO        
TRABALHO DA 12ª REGIÃO, no uso de suas atribuições legais e regimentais,  
 
CONSIDERANDO a competência do(a) Desembargador(a) do Trabalho Vice-Presidente        
para convocar e presidir audiências de conciliação e de instrução em dissídios coletivos, por              
delegação do(a) Desembargador(a) do Trabalho Presidente do Tribunal (Ato SEAP nº 06,            
de 28 de janeiro de 2020);  
 
CONSIDERANDO o disposto no art. 764 da CLT, que enaltece a conciliação como forma              
prioritária de solução de conflitos;  
 
CONSIDERANDO que a conciliação e a mediação são instrumentos efetivos de pacificação            
social, solução e prevenção de litígios, e que a sua apropriada disciplina pode reduzir a               
judicialização dos conflitos de interesses;  
 
CONSIDERANDO os fundamentos invocados no Ato Conjunto TST.CSJT.GP Nº 009, de 11            
de março de 2016, que instituiu a Comissão Nacional de Promoção à Conciliação;  
 
CONSIDERANDO o disposto no Ato nº 168/TST.GP, de 4 de abril de 2016, que instituiu o                
procedimento de mediação e conciliação pré-processual em dissídios coletivos no âmbito           
do Tribunal Superior do Trabalho;  
 
CONSIDERANDO os termos da Resolução CSJT nº 174, de 30 de setembro de 2016, que               
instituiu um plano nacional de estímulo à mediação e conciliação na solução de conflitos              
trabalhistas;  
 
CONSIDERANDO o estabelecido pelo Tribunal Superior do Trabalho nos Atos TST.GP nºs            
168, de 4 de abril de 2016, da Presidência, e TST.GVP nº 1/2019 da Vice-Presidência, que                
instituíram e regulamentaram o protocolo dos pedidos de mediação e conciliação           
pré-processual de conflitos coletivos no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho;  
 
CONSIDERANDO, por fim, a importância e a necessidade de prevenção dos conflitos            
coletivos de trabalho, bem como a relevância da padronização e sistematização de            
procedimentos para a eficácia da medida; 
 
RESOLVE: 
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Art. 1º O procedimento de mediação e conciliação pré-processual em dissídios coletivos,            
instituído pela Portaria SEAP n. 396/2016, a ser conduzido pelo(a) Desembargador(a)           
Vice-Presidente deste Regional, passa a ser regido pelas disposições da presente Portaria. 
 
Art. 2º Podem ser submetidos ao procedimento da reclamação pré-processual as relações            
jurídicas passíveis de submissão a dissídio coletivo de natureza econômica, jurídica ou de             
greve. 
 
Art. 3º A reclamação pré-processual coletiva pode ser instaurada por iniciativa de qualquer             
das partes potenciais de dissídios coletivos. 
 
Art. 4º A reclamação pré-processual coletiva poderá ser autuada pelo advogado           
diretamente no Sistema Processo Judicial Eletrônico de 2º Grau, na classe processual            
“RPP” - Reclamação Pré-processual, na competência “Seção Especializada1/Gabinete da         
Presidência”, ou por por mensagem eletrônica (e-mail) endereçada à Coordenadoria do           
Tribunal Pleno e das Seções Especializadas (SE-1@trt12.jus.br), ou ao Serviço de           
Cadastramento de Recursos aos Tribunais Superiores (SECART).  
 
§ 1º No caso de o requerente optar pelo envio de mensagem eletrônica, deverá constar no                
“assunto” do e-mail “RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL EM DISSÍDIO COLETIVO”. 
 
§ 2º Recebido o requerimento via e-mail, a Coordenadoria do Tribunal Pleno e das Seções               
Especializadas ou o Serviço de Cadastramento de Recursos aos Tribunais Superiores           
(SECART) providenciarão o protocolo de um Processo Eletrônico - PJe específico para o             
requerimento.  
 
§ 3º No caso de requerimento enviado ao Serviço de Cadastramento de Recursos aos              
Tribunais Superiores (SECART), após o protocolo de que trata o parágrafo anterior, o             
Processo Eletrônico - PJe será encaminhado à Coordenadoria do Tribunal Pleno e das             
Seções Especializadas.  
 
Art. 5º O requerimento deverá indicar os dados de contato da outra parte,             
preferencialmente telefone e endereço eletrônico e contar com o relato das tratativas            
conciliatórias realizadas anteriormente ao protocolo da reclamação pré-processual. 
 
§ 1º Deverão acompanhar o requerimento os seguintes documentos: 
 
I - pauta de reivindicações da categoria profissional; 
 
II - proposta da categoria econômica ou sociedade empresária; 
 
III - atas das reuniões voltadas à tentativa de solução conciliatória já realizadas e bases               
para a conciliação; e 
 
IV - instrumentos normativos vigentes. 
 



 

Art. 6º Recebido o requerimento por meio do Processo Judicial Eletrônico, ou convertido em              
PJe, a Coordenadoria do Tribunal Pleno e das Seções Especializadas fará conclusos os             
autos ao (à) Desembargador(a) Vice-Presidente.  
 
Art. 7º Ao ser recebido no Gabinete da Vice-Presidência a reclamação pré-processual será             
submetida à análise do cumprimento dos requisitos dispostos no art. 5º deste normativo. 
 
§ 1º Observadas as exigências formais, será proferida decisão: 
 

I - admitindo o requerimento formulado; 

II - notificando a parte requerida para ciência do pedido e manifestação sobre o interesse               
em participar da mediação e conciliação pré-processual; e  

III - informando as partes de que serão convidadas para reuniões bilaterais ou unilaterais de               
molde a colher informações que auxiliem na compreensão e condução da mediação,            
cabendo ao(à) Desembargador(a) Vice-Presidente designar, conforme o seu livre arbítrio,          
quantas reuniões se mostrem necessárias à composição dos interesses, bem como definir o             
respectivo formato, emitindo o respectivo convite aos interessados acerca do dia, hora e             
local em que serão realizadas, conforme pauta previamente estabelecida. 

 
§ 2º Constatada a existência de lacuna no requerimento, a parte requerente será intimada a               
proceder à complementação do pedido.  
 
§ 3º No caso de a parte deixar de observar a complementação prevista no parágrafo acima,                
o requerimento não será admitido, devendo ser arquivado. 
 
Art. 8º As reuniões da reclamação pré-processual serão realizadas na sede do TRT da 12ª               
Região e conduzidas, preferencialmente, pela Desembargadora do Trabalho        
Vice-Presidente desta Corte.  
 
Parágrafo único - No caso de impossibilidade ou impedimento da Desembargadora do            
Trabalho Vice-Presidente, poderá haver delegação de competência para o magistrado          
coordenador do NUPEMEC do TRT-12 para conduzir tais atos. 
 
Art. 9º Durante as rodadas de negociação serão consideradas as propostas e alternativas             
apresentadas pelas partes envolvidas e verificada a possibilidade de consenso. 
 
Parágrafo Único - Não havendo consenso, a Desembargadora Vice-Presidente poderá          
formular  proposta, apresentando-a para análise das partes. 
 
Art. 10. Serão resumidos em ata os trâmites da reunião da reclamação pré-processual,             
acordos ou propostas de acordos. 
 
Parágrafo único - A celebração de acordos nas reuniões da reclamação pré-processual não             
dispensa o depósito dos instrumentos coletivos no órgão correspondente do Poder           
Executivo Federal para a produção dos efeitos respectivos. 
 



 

Art. 11. A Desembargadora do Trabalho Vice-Presidente poderá convidar o Ministério           
Público do Trabalho para participar das reuniões da reclamação pré-processual.  
  
Art. 12. A tramitação da reclamação pré-processual e os prazos estabelecidos, poderão ser             
definidos em decisão proferida nos autos do procedimento ou na ata de audiência. 
 
Art. 13. A reclamação pré-processual resolver-se-á, preferencialmente, pela        
autocomposição.  
 
Parágrafo Único - Poderá a Desembargadora Vice-Presidente homologar proposta         
apresentada em consenso pelas partes. 
 
Art. 14. Não havendo consenso, a reclamação pré-processual será arquivada, cabendo aos            
interessados o ajuizamento do dissídio coletivo, quando couber, por meio do sistema PJe. 
 
Art. 15. Os incidentes no âmbito da reclamação pré-processual não previstos neste            
normativo serão dirimidos pelo Gabinete da Vice-Presidência. 
 
Art. 16. A Coordenadoria do Tribunal Pleno e das Seções Especializadas encaminhará, até             
o quinto dia do mês subsequente ao das reuniões, relatórios referentes aos requerimentos             
da reclamação pré-processual à Secretaria de Gestão Estratégica, para fins de registros            
estatísticos. 
Parágrafo único. O procedimento permanecerá válido até que se implemente a           
possibilidade de obter os relatórios estatísticos automaticamente. 
 
Art. 17. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação no Diário Eletrônico da                
Justiça do Trabalho, a partir de quando se considera revogada a Portaria SEAP 396/2016.  

 
 
 
 
 

MARIA DE LOURDES LEIRIA  
 

Desembargadora do Trabalho-Presidente 
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