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Os órgãos do Poder Judiciário 

- Decreto 22.132/32: JCJ (juntas de conciliação e julgamento: 
individuais) e CMC (comissão mista de conciliação: coletivos). 
Executivo. 

- CRFB/46: Judiciário Trabalhista (artigo 94, V) 

- EC 24/99: nova configuração 

- Artigos 92, IV e 111 da CRFB/88 

 

  CRFB, Art. 92. São órgãos do Poder Judiciário: (...) 

  IV - os Tribunais e Juízes do Trabalho; 
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CRFB, Art. 111. São órgãos da Justiça do Trabalho: 

I - o Tribunal Superior do Trabalho; 

II - os Tribunais Regionais do Trabalho; 

III - Juizes do Trabalho. (Redação dada pela EC 24/99) 

 

CRFB, Art. 111-A. O Tribunal Superior do Trabalho compor-se-á de vinte e 
sete Ministros, escolhidos dentre brasileiros com mais de trinta e cinco e 
menos de sessenta e cinco anos, nomeados pelo Presidente da República 
após aprovação pela maioria absoluta do Senado Federal, sendo: (EC 
45/04)  

I- um quinto dentre advogados com mais de dez anos de efetiva atividade 
profissional e membros do Ministério Público do Trabalho com mais de 
dez anos de efetivo exercício, observado o disposto no art. 94; (EC 
45/04)  
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CRFB, Art. 111-A. (...) 

II- os demais dentre juízes dos Tribunais Regionais do Trabalho, oriundos da 
magistratura da carreira, indicados pelo próprio Tribunal Superior. (EC 45/04)  

§ 1º A lei disporá sobre a competência do Tribunal Superior do Trabalho. (EC 
45/04) 

§ 2º Funcionarão junto ao Tribunal Superior do Trabalho: (EC 45/04)  

I- a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do 
Trabalho, cabendo-lhe, dentre outras funções, regulamentar os cursos oficiais 
para o ingresso e promoção na carreira; (EC 45/04) 

II - o Conselho Superior da Justiça do Trabalho, cabendo-lhe exercer, na forma 
da lei, a supervisão administrativa, orçamentária, financeira e patrimonial da 
Justiça do Trabalho de primeiro e segundo graus, como órgão central do 
sistema, cujas decisões terão efeito vinculante.  
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CRFB, Art. 115. Os Tribunais Regionais do Trabalho compõem-se de, no mínimo, 
sete juízes, recrutados, quando possível, na respectiva região, e nomeados pelo 
Presidente da República dentre brasileiros com mais de trinta e menos de 
sessenta e cinco anos, sendo: (EC 45/04)  

I-  um quinto dentre advogados com mais de dez anos de efetiva atividade 
profissional e membros do Ministério Público do Trabalho com mais de dez anos 
de efetivo exercício, observado o disposto no art. 94; (EC 45/04) 

II- os demais, mediante promoção de juízes do trabalho por antigüidade e 
merecimento, alternadamente. (EC 45/04) 

§ 1º Os Tribunais Regionais do Trabalho instalarão a justiça itinerante, com a 
realização de audiências e demais funções de atividade jurisdicional, nos limites 
territoriais da respectiva jurisdição, servindo-se de equipamentos públicos e 
comunitários. (EC 45/04) 

§ 2º Os Tribunais Regionais do Trabalho poderão funcionar descentralizadamente, 
constituindo Câmaras regionais, a fim de assegurar o pleno acesso do 
jurisdicionado à justiça em todas as fases do processo. (EC 45/04) 
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CRFB, Art. 96. Compete privativamente: 

I - aos tribunais: (princípio do autogoverno dos tribunais) 

a) eleger seus órgãos diretivos e elaborar seus regimentos internos, com observância 
das normas de processo e das garantias processuais das partes, dispondo sobre a 
competência e o funcionamento dos respectivos órgãos jurisdicionais e 
administrativos; 

b) organizar suas secretarias e serviços auxiliares e os dos juízos que lhes forem 
vinculados, velando pelo exercício da atividade correicional respectiva; 

c) prover, na forma prevista nesta Constituição, os cargos de juiz de carreira da 
respectiva jurisdição; 

d) propor a criação de novas varas judiciárias; 

e) prover, por concurso público de provas, ou de provas e títulos, obedecido o 
disposto no art. 169, parágrafo único, os cargos necessários à administração da 
Justiça, exceto os de confiança assim definidos em lei; 

f) conceder licença, férias e outros afastamentos a seus membros e aos juízes e 
servidores que lhes forem imediatamente vinculados; 
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CRFB, Art. 112. A lei criará varas da Justiça do Trabalho, podendo, nas comarcas não 
abrangidas por sua jurisdição, atribuí-la aos juízes de direito, com recurso para o 
respectivo Tribunal Regional do Trabalho. (EC 45/04) 

 

CLT, Art. 668 - Nas localidades não compreendidas na jurisdição das Juntas de 
Conciliação e Julgamento, os Juízos de Direito são os órgãos de administração da 
Justiça do Trabalho, com a jurisdição que lhes for determinada pela lei de 
organização judiciária local.  

CLT, Art. 669 - A competência dos Juízos de Direito, quando investidos na 
administração da Justiça do Trabalho, é a mesma das Juntas de Conciliação e 
Julgamento, na forma da Seção II do Capítulo II. 

§ 1º - Nas localidades onde houver mais de um Juízo de Direito a competência é 
determinada, entre os Juízes do Cível, por distribuição ou pela divisão judiciária 
local, na conformidade da lei de organização respectiva. 

§ 2º - Quando o critério de competência da lei de organização judiciária for diverso do 
previsto no parágrafo anterior, será competente o Juiz do Cível mais antigo. 
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CRFB, Art. 113. A lei disporá sobre a constituição, investidura, jurisdição, 
competência, garantias e condições de exercício dos órgãos da Justiça do 
Trabalho. (LC 35/79: LOMAN) 

 

CRFB, Art. 116. Nas Varas do Trabalho, a jurisdição será exercida por um 
juiz singular. (EC 24/99)  
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- Serviços auxiliares da Justiça do Trabalho 

a) Secretaria (artigos 710 a 712 da CLT) 

b) Distribuidores (artigos 713 a 715 da CLT) 

c) Oficiais de Justiça Avaliadores (artigo 721 da CLT) 


