
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20ª REGIÃO

SECRETARIA GERAL DA PRESIDÊNCIA

Vistos etc.

Considerando o recente episódio constatado em um dos Tribunais do 
Trabalho do País, em que se detectou liberação indevida de valores através de 
alvarás eletrônicos; 

Considerando a nota emitida pelo Conselho Superior  da Justiça do 
Trabalho,  amplamente  divulgada  no  sítio  eletrônico  do  Tribunal  Superior  do 
Trabalho,  datada  de  12/11/2022,  informando  que  “a  Justiça  do  Trabalho 
suspendeu preventivamente, em todo o país, acesso aos sistemas de pagamento de 
alvarás  eletrônicos,  após  o  Tribunal  Regional  do  Trabalho  da  1ª  Região  (RJ) 
constatar  fraude  na  emissão  de  certificados  digitais,  expedidos  por  empresa 
certificadora,  utilizados  por  magistradas  e  magistrados  para  autorizar 
pagamentos”; 

Considerando que  ainda  não foi  possível  liberar  para  o  público  os 
sistemas de depósitos judiciais SISCONDJ e SIF; 

Considerando  a  necessidade  de  resguardar  os  direitos  dos  diversos 
interessados  que  atuam nesta  Justiça  Especializada,  e  de  não  punir  eventuais 
perdas  de  prazo  para  pagamentos  de  processos  trabalhistas  no  âmbito  deste 
Regional; 

Considerando, finalmente, que há previsão de solucionar o problema, 
com a devida segurança, para a data de amanhã,  

DECIDO, ad referendum do Tribunal Pleno, suspender os prazos para 
efetivação de pagamentos, inclusive de depósitos recursais, no âmbito do Tribunal 
Regional do Trabalho da 20ª  Região,  no período de 14 a 18 de novembro do 
corrente  ano,  cujos  vencimentos  passarão  automaticamente  para  o  dia  21 
subsequente,  segunda-feira,  validando-se,  contudo,  quaisquer  pagamentos  já 
efetuados  pelas  partes  diretamente  aos  respectivos  credores,  conforme  se 
comprovar  a  tempo  e  modo  perante  a  respectiva  autoridade  judiciária  deste 
Regional.

Publique-se o presente despacho no DEJT, encaminhando-se cópia à 
OAB/SE e à ASSAT, dando-se ampla divulgação no site deste Tribunal.

Aracaju-SE, 17 de novembro de 2022, quinta-feira.

(assinado digitalmente)
Fabio Túlio Correia Ribeiro

Desembargador Presidente do TRT da 20ª Região


		2022-11-17T12:08:05-0300
	http://www.trt20.jus.br. Id: 0197931
	FABIO TULIO CORREIA RIBEIRO:3930     
	Despacho




