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LEIS ORDINÁRIAS 

 
LEI No 13.545, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2017 Altera a Consolidação das 
Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 
1943, para dispor sobre prazos processuais.  

 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional 
decreta e eu sanciono a seguinte Lei:  

 

Art. 1o A Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei 
no 5.452, de 1o de maio de 1943, passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 775...................................................................................  

§1o .........................................................................................  

2o ..................................................................................." (NR  

"Art. 775-A. Suspende-se o curso do prazo processual nos dias compreendidos 
entre 20 de dezembro e 20 de janeiro, inclusive.  

§ 1o Ressalvadas as férias individuais e os feriados instituídos por lei, os 
juízes, os membros do Ministério Público, da Defensoria Pública e da 
Advocacia Pública e os auxiliares da Justiça exercerão suas atribuições 
durante o período previsto no caput deste artigo.  

§ 2o Durante a suspensão do prazo, não se realizarão audiências nem sessões 
de julgamento."  

Art. 2o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.  

Brasília, 19 de dezembro de 2017; 196o da Independência e 129o da 
República.  

MICHEL TEMER 

Torquato Jardim 

Ronaldo Nogueira de Oliveira 

 
 

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 813, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2017 Altera a Lei 
Complementar nº 26, de 11 de setembro de 1975, para dispor sobre a 



possibilidade de movimentação da conta do Programa de Integração Social - 
PIS e do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP.  

 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 
62 da Constituição, adota a seguinte Medida Provisória, com força de lei: Art. 
1º A Lei Complementar nº 26, de 11 de setembro de 1975, passa a vigorar com 
as seguintes alterações:  

"Art. 4º ...................................................................................  

§ 1º Fica disponível ao titular da conta individual dos participantes do PIS-
PASEP o saque do saldo nos seguintes casos:  

I - atingida a idade de sessenta anos;  

II - aposentadoria;  

III - transferência para a reserva remunerada ou reforma; ou  

IV - invalidez. .....................................................................................................  

§ 4º Na hipótese de morte do titular da conta individual do PIS-PASEP, o saldo 
da conta será disponibilizado a seus dependentes, de acordo com a legislação 
da Previdência Social e com a legislação específica relativa aos servidores 
civis e aos militares ou, na falta daqueles, aos sucessores do titular, nos termos 
da lei civil.  

§ 5º Os saldos das contas individuais do PIS-PASEP ficam disponíveis aos 
participantes de que tratam os incisos I a III do § 1º ou, na hipótese de morte 
do titular da conta individual, a seus dependentes, de acordo com a legislação 
da Previdência Social, independentemente de solicitação.  

§ 6º Até junho de 2018, a disponibilização dos saldos das contas individuais de 
que trata o § 5º será efetuada conforme cronograma de atendimento, critério e 
forma estabelecidos pela Caixa Econômica Federal, quanto ao PIS, e pelo 
Banco do Brasil S.A., quanto ao PASEP." (NR)  

"Art. 4º-A. A Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil S.A. ficam 
autorizados a disponibilizar o saldo da conta individual do participante do PIS-
PASEP em folha de pagamento ou mediante crédito automático em conta de 
depósito, conta poupança ou outro arranjo de pagamento de titularidade do 
participante, quando este estiver enquadrado nas hipóteses normativas para 
saque e não houver sua prévia manifestação contrária.  

§ 1º Comprovada a morte do titular da conta individual do PIS-PASEP, aplica-
se o disposto no caput a seus dependentes, de acordo com a legislação da 
Previdência Social, quando não houver prévia manifestação contrária dos 
dependentes.  

§ 2º Na hipótese do crédito automático de que tratam o caput e o § 1º, o 
interessado poderá solicitar a transferência do valor para outra instituição 



financeira, em até três meses após o depósito, independentemente do 
pagamento de tarifa, conforme procedimento a ser definido pela Caixa 
Econômica Federal, quanto ao PIS, e pelo Banco do Brasil S.A., quanto ao 
PASEP.  

§ 3º O valor a ser disponibilizado nos termos deste artigo poderá ser emitido 
em unidades inteiras de moeda corrente, com a suplementação das partes 
decimais até a unidade inteira imediatamente superior." (NR)  

Art. 2º Fica revogado o parágrafo único do art. 2º da Lei Complementar nº 26, 
de 11 de setembro de 1975.  

Art. 3º Esta Medida Provisória entra em vigor 10 dias após a sua publicação. 
Brasília, 26 de dezembro de 2017; 126º da Independência e 129º da República.  

 

MICHEL TEMER  

Esteves Pedro Colnago Junior  

Ronaldo Nogueira de Oliveira 

 
 

DECRETOS 

 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Eunício Oliveira, 
Presidente do Senado Federal, nos termos do parágrafo único do art. 52 do 
Regimento Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento Interno do 
Senado Federal, promulgo o seguinte  

DECRETO LEGISLATIVO Nº 172, DE 2017 (*)  

Aprova os textos da Convenção sobre o Trabalho Decente para as 
Trabalhadoras e os Trabalhadores Domésticos (nº 189) e da Recomendação 
sobre o Trabalho Doméstico Decente para as Trabalhadoras e os 
Trabalhadores Domésticos (nº 201), da Organização Internacional do Trabalho.  

O Congresso Nacional decreta:  

Art. 1º Ficam aprovados os textos da Convenção sobre o Trabalho Decente 
para as Trabalhadoras e os Trabalhadores Domésticos (nº 189) e da 
Recomendação sobre o Trabalho Doméstico Decente para as Trabalhadoras e 
os Trabalhadores Domésticos (nº 201), da Organização Internacional do 
Trabalho.  

Parágrafo único. Nos termos do caput do inciso I do art. 49 da Constituição 
Federal, ficam sujeitos à aprovação do Congresso Nacional quaisquer 



alterações à Convenção e à Recomendação que acarretem encargos ou 
compromissos gravosos ao patrimônio nacional.  

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.  

 

Senado Federal, em 4 de dezembro de 2017.  

Senador EUNÍCIO OLIVEIRA  

Presidente do Senado Federal 

 

DECRETO Nº 9.255, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2017 (DOU de 29/12/2017)  

Regulamenta a Lei nº 13.152, de 29 de julho de 2015, que dispõe sobre o valor 
do salário mínimo e a sua política de valorização de longo prazo.  

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 
84, caput, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 2º da 
Lei nº 13.152, de 29 de julho de 2015, D E C R E TA :  

Art. 1º A partir de 1º de janeiro de 2018, o salário mínimo será de R$ 954,00 
(novecentos e cinquenta e quatro reais).  

Parágrafo único. Em virtude do disposto no caput, o valor diário do salário 
mínimo corresponderá a R$ 31,80 (trinta e um reais e oitenta centavos) e o 
valor horário, a R$ 4,34 (quatro reais e trinta e quatro centavos).  

Art. 2º Este Decreto entra em vigor em 1º de janeiro de 2018.  

Brasília, 29 de dezembro de 2017; 196º da Independência e 129º da República.  

 

MICHEL TEMER 

Eduardo Refinetti Guardia Esteves 

Pedro Colnago Junior 

Helton Yomura 



 

PORTARIAS 

 

PORTARIA nº 6.492, de 28 de novembro de 2017.  

A PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, 
no uso de suas atribuições legais e regimentais, e considerando o que consta 
no PA nº 0003394-91.2014.5.04.0000, resolve:  

Art. 1º. ALTERAR a denominação da Seção de Desenvolvimento de Sistemas 
Administrativos para Seção de Sistemas Administrativos, vinculada à 
Coordenadoria de Desenvolvimento de Sistemas.  

Art. 2º. VINCULAR 01 (uma) função comissionada de Assistente-Chefe de 
Seção-FC05 e 01 (uma) função comissionada de Assistente-FC02 à Seção de 
Sistemas Administrativos, anteriormente vinculadas à Seção de 
Desenvolvimento de Sistemas Administrativos e ocupadas, respectivamente, 
pelos servidores Rubilar da Silva Jardim e Michel Barreto da Silva.  

Art. 3º. ALTERAR a denominação da Seção de Desenvolvimento de Sistemas 
de Primeiro Grau para Seção de Sistemas Judiciais, vinculada à Coordenadoria 
de Desenvolvimento de Sistemas.  

Art. 4º. VINCULAR 01 (uma) função comissionada de Assistente-Chefe de 
Seção-FC05 e 01 (uma) função comissionada de Assistente-FC02 à Seção de 
Sistemas Judiciais, anteriormente vinculadas à Seção de Desenvolvimento de 
Sistemas de Primeiro Grau, e ocupadas, respectivamente, pelos servidores 
Lucia Gontarski Speranza e Alexandre da Costa Leite.  

Art. 5º. ALTERAR a denominação da Seção de Desenvolvimento de Sistemas 
de Segundo Grau para Seção de Sistemas de Apoio à Decisão, vinculada à 
Coordenadoria de Desenvolvimento de Sistemas.  

Art. 6º. VINCULAR 01 (uma) função comissionada de Assistente-Chefe de 
Seção-FC05 e 01 (uma) função comissionada de Auxiliar Especializado-FC01 à 
Seção de Sistemas de Apoio à Decisão, anteriormente vinculadas à Seção de 
Desenvolvimento de Sistemas de Segundo Grau, e ocupadas, 
respectivamente, pelos servidores Paulo Roberto Schmitt do Carmo e Leandro 
Marcio Teixeira.  

Art. 7º. ALTERAR a denominação da Seção de Administração do PJe para 
Seção de Sistemas de Processo Eletrônico, vinculada à Coordenadoria de 
Desenvolvimento de Sistemas.  

Art. 8º. VINCULAR 01 (uma) função comissionada de Assistente-Chefe de 
Seção-FC05, 01 (uma) função comissionada de Assistente-FC02 e 01 (uma) 
função comissionada de Auxiliar Especializado-FC01 à Seção de Sistemas de 



Processo Eletrônico, anteriormente vinculadas à Seção de Administração do 
Pje, e ocupadas, respectivamente, pelos servidores Fabio de Oliveira Garcia, 
Maria Clara Lucena Adams e Marcos Josué Nonnenmacher.  

Art. 9º. ALTERAR a denominação da Seção de Desenvolvimento de Sistemas 
de Internet e Intranet para Seção de Portais Corporativos, vinculada à 
Coordenadoria de Desenvolvimento de Sistemas.  

Art. 10. VINCULAR 01 (uma) função comissionada de Assistente-Chefe de 
Seção-FC05 e 02 (duas) funções comissionadas de Assistente-FC02 à Seção 
de Portais Corporativos, anteriormente vinculadas à Seção de 
Desenvolvimento de Sistemas de Internet e Intranet, e ocupadas, 
respectivamente, pelos servidores Tiago da Silva Sutili, João Adolfo Froede 
Lutz e Joice Pavek Figueiró.  

Art. 11. Os servidores designados para exercer, em substituição, a função 
comissionada de Assistente-Chefe de Seção-FC05 e o cargo em comissão de 
Coordenador-CJ2 nas unidades que tiveram alteradas suas nomenclaturas, 
ficam designados como substitutos na nova denominação das respectivas 
unidades.  

Art. 12. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.  

BEATRIZ RENCK  

Presidente do TRT da 4ª Região/RS 

 

PORTARIA Nº 6.802, DE 07 DE DEZEMBRO DE 2017 (DEJT de 13/12/2017). 
Institui o Comitê de Combate ao Assédio Moral no âmbito do Tribunal Regional 
do Trabalho da 4ª Região. 

CONSIDERANDO o que consta no Processo Administrativo 0004485-
17.2017.5.04.0000, que trata do pedido de adoção de ações de combate ao 
adoecimento identificado na Pesquisa de Saúde do SINTRAJUFE/RS,  
 
CONSIDERANDO a necessidade de espaço multidisciplinar voltado ao debate 
de políticas e ações voltadas para a qualidade das relações socioprofissionais 
e do ambiente de trabalho, 
 
RESOLVE: 

 

Art. 1º Instituir o Comitê de Combate ao Assédio Moral no âmbito do Tribunal 
Regional do Trabalho da 4ª Região.  

 

Art. 2º O Comitê será assim composto:  
I. o Desembargador Ouvidor (coordenador);  
II. o Juiz Auxiliar da Presidência;  
III. o Diretor-Geral;  
IV. o Diretor da Secretaria de Gestão de Pessoas;  



V. o Coordenador de Saúde;  
VI. um representante da AMATRA IV; 
VII. um representante do Sintrajufe.  

 

Art. 3º Incumbe ao Comitê de Combate ao Assédio Moral:  
I. encaminhar denúncias de assédio moral no âmbito deste Tribunal à 
consideração da Administração;  
II. desenvolver ações e campanhas de prevenção ao assédio moral, bem como 
indicar à Administração meios que assegurem apoio às vítimas;  
III. propiciar o debate de políticas e ações voltadas para a qualidade das 
relações socioprofissionais e do ambiente de trabalho, contribuindo para o 
aumento da conscientização de magistrados e servidores, bem como para o 
enfrentamento de comportamentos prejudiciais ao exercício da função pública. 
 
Art. 4° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.  
 

BEATRIZ RENCK  
Presidente do TRT da 4ª Região – RS 

 
 

PORTARIA N° 7.117, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2017. Designa os 
magistrados integrantes do Centro Judiciário de Métodos Consensuais de 
Solução de Disputas do Primeiro Grau – CEJUSC-JT/1° Grau e do Juízo 
Auxiliar de Execução e Precatórios - JAEP.  
 
A PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, 
no uso de suas atribuições legais e regimentais, CONSIDERANDO a criação 
do Centro Judiciário de Métodos Consensuais de Solução de Disputas do 
Primeiro Grau – CEJUSC-JT/1° Grau, no âmbito do TRT da 4ª Região, nos 
termos da Portaria Conjunta n° 1.791/2017;  
 
CONSIDERANDO que o CEJUSC/JT 1° Grau será composto e coordenado por 
um ou mais magistrado(s) do Trabalho, titular(es) ou substituto(s), designado(s) 
pela Presidência do Tribunal, consoante disposto no inciso I e § 1° do artigo 6° 
da Portaria Conjunta n° 1.791/2017;  
 
CONSIDERANDO o disposto no artigo 5° da Portaria n° 3.260/2017, segundo o 
qual “o Juízo Auxiliar de Execução e Precatórios – JAEP será coordenado por 
um ou mais magistrado(s) do Trabalho, titular(es) ou substituto(s), que 
exercerá(ão) essa função durante o prazo de dois anos, prorrogável uma única 
vez por igual período;  
 
CONSIDERANDO que a critério da Presidência do Tribunal, a coordenação do 
JAEP poderá ser cumulada com a coordenação do CEJUSC-JT/1° Grau, nos 
termos no § 2° do artigo 5° da Portaria n° 3.260/2017; CONSIDERANDO o 
término do período da prorrogação das designações em 13 de dezembro de 
2017, conforme previsto no artigo 1° da Portaria Conjunta da Presidência e da 
Corregedoria Regional n° 7.089/2016,  
 



RESOLVE:  
 
Art. 1° Designar o Juiz Titular de Vara do Trabalho, JORGE ALBERTO 
ARAUJO, e o Juiz do Trabalho Substituto, EDUARDO BATISTA VARGAS, para 
atuarem no Centro Judiciário de Métodos Consensuais de Solução de Disputas 
do Primeiro Grau – CEJUSC-JT/1° Grau e no Juízo Auxiliar de Execução e 
Precatórios – JAEP, no período de 15-12-2017 a 13-12-2019.  
 
Parágrafo único: A coordenação do CEJUSC-JT/1° Grau será exercida 
segundo o critério de antiguidade.  
 
Art. 2° Fica revogada a Portaria n° 1.951/2017.  
 
Art. 3° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos 
retroativos a contar de 15 de dezembro de 2017.  
 

VANIA CUNHA MATTOS 
Presidente do TRT da 4ª Região/RS 

 
 
PORTARIA Nº 1.293, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2017. (DOU de 29/12/2017) 
Dispõe sobre os conceitos de trabalho em condições análogas à de escravo 
para fins de concessão de seguro-desemprego ao trabalhador que vier a ser 
resgatado em fiscalização do Ministério do Trabalho, nos termos do artigo 2º-C 
da Lei n.º 7.998, de 11 de janeiro de 1990, e trata da divulgação do Cadastro 
de Empregadores que tenham submetido trabalhadores à condição análoga à 
de escravo, estabelecido pela Portaria Interministerial MTPS/MMIRDH n.º 4, de 
11 de maio de 2016.  
 
O MINISTRO DE ESTADO DO TRABALHO, no uso da atribuição que lhe 
confere o art. 87, parágrafo único, inciso II, da Constituição Federal, e 
Considerando a Convenção n.º 29 da Organização Internacional do Trabalho 
(OIT), promulgada pelo Decreto n.º 41.721, de 25 de junho de 1957;  
 
Considerando a Convenção n.º 105 da OIT, promulgada pelo Decreto n.º 
58.822, de 14 de julho de 1966; Considerando a Convenção sobre a 
Escravatura de Genebra, promulgada pelo Decreto n.º 58.563, de 1º de junho 
de 1966;  
 
Considerando a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, promulgada 
pelo Decreto n.º 678, de 6 de novembro de 1992;  
Considerando a Lei n.º 7.998, de 11 de janeiro de 1990, bem como a Lei n.º 
10.608, de 20 de dezembro de 2002;  
 
e Considerando o disposto no art. 149 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de 
dezembro de 1940 (Código Penal). Resolve:  
 
Art. 1º Para fins de concessão de benefício de segurodesemprego ao 
trabalhador que for encontrado em condição análoga à de escravo no curso de 
fiscalização do Ministério do Trabalho, nos termos da Portaria MTE n.º 1.153, 



de 13 de outubro de 2003, bem como para inclusão de administrados no 
Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores à condição 
análoga à de escravo, estabelecido pela Portaria Interministerial 
MTPS/MMIRDH n.º 4, de 11 de maio de 2016, considera-se em condição 
análoga à de escravo o trabalhador submetido, de forma isolada ou 
conjuntamente, a:  
I - Trabalho forçado;  
II - Jornada exaustiva;  
III - Condição degradante de trabalho;  
IV - Restrição, por qualquer meio, de locomoção em razão de dívida contraída 
com empregador ou preposto, no momento da contratação ou no curso do 
contrato de trabalho;  
V - Retenção no local de trabalho em razão de:  
a) Cerceamento do uso de qualquer meio de transporte;  
b) Manutenção de vigilância ostensiva;  
c) Apoderamento de documentos ou objetos pessoais.  
 
Art. 2º Para os fins previstos na presente Portaria:  
I - Trabalho forçado é aquele exigido sob ameaça de sanção física ou 
psicológica e para o qual o trabalhador não tenha se oferecido ou no qual não 
deseje permanecer espontaneamente.  
II - Jornada exaustiva é toda forma de trabalho, de natureza física ou mental, 
que, por sua extensão ou por sua intensidade, acarrete violação de direito 
fundamental do trabalhador, notadamente os relacionados a segurança, saúde, 
descanso e convívio familiar e social.  
III - Condição degradante de trabalho é qualquer forma de negação da 
dignidade humana pela violação de direito fundamental do trabalhador, 
notadamente os dispostos nas normas de proteção do trabalho e de 
segurança, higiene e saúde no trabalho.  
IV - Restrição, por qualquer meio, da locomoção do trabalhador em razão de 
dívida é a limitação ao direito fundamental de ir e vir ou de encerrar a prestação 
do trabalho, em razão de débito imputado pelo empregador ou preposto ou da 
indução ao endividamento com terceiros.  
V - Cerceamento do uso de qualquer meio de transporte é toda forma de 
limitação ao uso de meio de transporte existente, particular ou público, possível 
de ser utilizado pelo trabalhador para deixar local de trabalho ou de alojamento.  
VI - Vigilância ostensiva no local de trabalho é qualquer forma de controle ou 
fiscalização, direta ou indireta, por parte do empregador ou preposto, sobre a 
pessoa do trabalhador que o impeça de deixar local de trabalho ou alojamento.  
VII - Apoderamento de documentos ou objetos pessoais é qualquer forma de 
posse ilícita do empregador ou preposto sobre documentos ou objetos 
pessoais do trabalhador.  
 
Art. 3º Os conceitos estabelecidos no artigo 2º desta norma deverão ser 
observados pelo Auditor-Fiscal do Trabalho em qualquer ação fiscal 
direcionada para erradicação do trabalho em condição análoga à de escravo ou 
em ações fiscais em que for identificada condição análoga à de escravo, 
independentemente da atividade laboral, seja o trabalhador nacional ou 
estrangeiro, inclusive quando envolver a exploração de trabalho doméstico ou 
de trabalho sexual, bem como para fins de inclusão de registro no Cadastro de 



Empregadores que tenham submetido trabalhadores à condição análoga à de 
escravo estabelecido pela Portaria Interministerial MTPS/MMIRDH n.º 4/2016.  
 
Art. 4º Aplica-se o disposto nesta Portaria aos casos em que o Auditor-Fiscal 
do Trabalho identifique tráfico de pessoas para fins de exploração de trabalho 
em condição análoga à de escravo, desde que presente qualquer das 
hipóteses previstas nos incisos I a V do artigo 1º desta Portaria.  
 
Parágrafo Único. Considera-se tráfico de pessoas para fins de exploração de 
trabalho em condição análoga à de escravo o recrutamento, o transporte, a 
transferência, o alojamento ou o acolhimento de pessoas, recorrendo à ameaça 
ou uso da força ou a outras formas de coação, ao rapto, à fraude, ao engano, 
ao abuso de autoridade ou à situação de vulnerabilidade ou à entrega ou 
aceitação de pagamentos ou benefícios para obter o consentimento de uma 
pessoa que tenha autoridade sobre outra.  
 
Art. 5º O trabalho realizado em condição análoga à de escravo, sob todas as 
formas, constitui atentado aos direitos humanos fundamentais e à dignidade do 
trabalhador, sendo dever do Auditor-Fiscal do Trabalho combater a sua prática.  
 
Art. 6º A Administração Central do Ministério do Trabalho e as 
Superintendências Regionais do Trabalho deverão prover a Inspeção do 
Trabalho de todos os recursos necessários para a fiscalização e combate ao 
trabalho em condições análogas às de escravo, cujo combate será prioritário 
em seus planejamentos e ações. 
 
Art. 7º As ações fiscais para erradicação do trabalho em condição análoga à de 
escravo serão planejadas e coordenadas pela Secretaria de Inspeção do 
Trabalho, que as realizará diretamente, por intermédio das equipes do Grupo 
Especial de Fiscalização Móvel, e pelas Superintendências Regionais do 
Trabalho (SRT), por meio de grupos ou equipes de fiscalização. Parágrafo 
Único. As ações fiscais previstas no caput deverão contar com a participação 
de representantes da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar 
Ambiental, Polícia Militar, Polícia Civil, ou outra autoridade policial que garanta 
a segurança da fiscalização.  
 
Art. 8º A identificação de trabalho em condição análoga à de escravo em 
qualquer ação fiscal ensejará a adoção dos procedimentos previstos no artigo 
2º-C, §§ 1º e 2º, da Lei nº 7.998, de 11 de janeiro de 1990, devendo o Auditor-
Fiscal do Trabalho resgatar o trabalhador que estiver submetido a essa 
condição e emitir o Requerimento do Seguro-Desemprego do Trabalhador 
Resgatado.  
 
Art. 9º Constatada situação de grave e iminente risco à segurança e à saúde 
do trabalhador, deverá ser realizado, de forma imediata, o embargo ou a 
interdição e adotadas as demais medidas previstas em lei.  
 
Art. 10 Com vistas a proporcionar o acolhimento de trabalhador submetido a 
condição análoga à de escravo, seu acompanhamento psicossocial e o acesso 



a políticas públicas, o AuditorFiscal do Trabalho deverá, no curso da ação 
fiscal:  
I - Orientar os trabalhadores a realizar sua inscrição no Cadastro Único da 
Assistência Social, sempre que possível encaminhando-os para o órgão local 
responsável pelo cadastramento;  
II - Comunicar por escrito a constatação de trabalhadores submetidos a 
condição análoga à de escravo ao Centro de Referência Especializado de 
Assistência Social - CREAS mais próximo ou, em caso de inexistência, ao 
Centro de Referência de Assistência Social - CRAS, solicitando o atendimento 
às vítimas;  
III - Comunicar aos demais órgãos ou entidades da sociedade civil 
eventualmente existentes na região voltados para o atendimento de vítimas de 
trabalho análogo ao de escravo.  
§ 1º. Os procedimentos previstos nos incisos II e III não serão adotados 
quando implicarem risco ao trabalhador.  
§ 2º. Caso se verifique que os procedimentos previstos nos incisos II e III 
implicam risco de prejuízo ao sigilo da fiscalização, o Auditor-Fiscal do 
Trabalho poderá adotá-los ao final da ação.  
 
Art. 11 Os casos de trabalhadores estrangeiros em situação de vulnerabilidade, 
vítimas de tráfico de pessoas e/ou de trabalho análogo ao de escravo deverão 
ser encaminhados para concessão de sua residência permanente no território 
nacional, de acordo com o que determinam art. 30 da Lei nº 13.445, de 24 de 
maio de 2017, e a Resolução Normativa nº 122, de 3 de agosto de 2016, do 
Conselho Nacional de Imigração - CNIg.  
 
Parágrafo Único. O encaminhamento será efetuado por meio de memorando 
da Chefia de Fiscalização à Divisão de Fiscalização para Erradicação do 
Trabalho Escravo (DETRAE) da Secretaria de Inspeção do Trabalho, 
devidamente instruído com pedido de autorização imediata de residência 
permanente formulado pelo Auditor-Fiscal do Trabalho responsável pelo 
resgate. A DETRAE, por sua vez, oficiará o Ministério da Justiça e Cidadania 
requerendo deferimento do pedido de autorização.  
 
Art. 12 Quando o Auditor-Fiscal do Trabalho identificar a ocorrência de uma ou 
mais hipóteses previstas nos incisos I a V do art. 1º, deverá lavrar auto de 
infração conclusivo a respeito da constatação de trabalho em condição análoga 
à de escravo, descrevendo de forma circunstanciada e pormenorizada os fatos 
que fundamentaram a caracterização.  
 
Parágrafo Único. A Secretaria de Inspeção do Trabalho adotará as 
providências necessárias para a identificação dos autos de infração lavrados 
de forma conjunta.  
 
Art. 13 Da lavratura do auto de infração pelo Auditor-Fiscal do Trabalho com 
base na Portaria Interministerial MTPS/MMIRDH n.º 4/2016 assegurar-se-á ao 
administrado o exercício do contraditório e da ampla defesa, na forma do que 
determinam o art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal; a Lei n.º 9.784, de 29 
de janeiro de 1999; e a Portaria MTPS n.º 854, de 25 de junho de 2015.  
 



Art. 14 O Cadastro de Empregadores previsto na Portaria Interministerial 
MTPS/MMIRDH n.º 4/2016 será divulgado no sítio institucional do Ministério do 
Trabalho na rede mundial de computadores, contendo a relação dos 
administrados autuados em ação fiscal em que tenham sido identificados 
trabalhadores submetidos a condições análogas à de escravo.  
§ 1º A inclusão do empregador somente ocorrerá após a prolação de decisão 
administrativa irrecorrível de procedência do auto de infração lavrado na ação 
fiscal em razão da constatação de submissão de trabalhadores em condições 
análogas à de escravo.  
§ 2º A organização e divulgação do Cadastro ficará a cargo da DETRAE, cuja 
divulgação será realizada na forma do caput.  
§ 3º A Assessoria de Comunicação e demais órgãos do Ministério do Trabalho 
deverão garantir todos os meios necessários para que a Secretaria de 
Inspeção do Trabalho possa realizar a divulgação do Cadastro prevista no 
caput e no art. 2º da Portaria Interministerial MTPS/MMIRDH n.º 4/2016.  
 
Art. 15 O Auditor-Fiscal do Trabalho deverá obrigatoriamente providenciar a 
elaboração de relatório de fiscalização, nas situações em que for identificada a 
prática de quaisquer dos tipos infracionais previstos no art. 1º desta Portaria.  
 
Parágrafo Único. A ausência de quaisquer dos documentos elencados neste 
artigo implicará na devolução do processo por parte da Secretaria de Inspeção 
do Trabalho, para que o Auditor-Fiscal o instrua corretamente.  
 
Art. 16 O Relatório de Fiscalização em que houver a caracterização do trabalho 
em condições análogas às de escravo será disponibilizado ao autuado, ou a 
qualquer interessado, após solicitação realizada à chefia de fiscalização da 
Superintendência Regional do Trabalho responsável pela circunscrição em que 
foi constatado o ilícito.  
 
Parágrafo Único. A Secretaria de Inspeção do Trabalho encaminhará os 
Relatórios de Fiscalização em que houver a caracterização do trabalho em 
condições análogas às de escravo ao Ministério Público Federal para as 
providências cabíveis no âmbito de sua competência.  
 
Art. 17 A Secretaria de Inspeção do Trabalho disciplinará os procedimentos de 
fiscalização de que trata esta Portaria, por intermédio de instrução normativa a 
ser editada em até 60 (sessenta dias) dias.  
 
Art. 18 Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.  
 

RONALDO NOGUEIRA DE OLIVEIRA 



 

RESOLUÇÕES 

 

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA N° 49/2017 (DEJT de 12/12/2017) Aprova o 
Regulamento Geral da Escola Judicial do TRT da 4ª Região.  

O TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, em sessão 
plenária realizada nesta data, no uso de suas atribuições legais e regimentais,  

CONSIDERANDO a decisão proferida nos autos do Processo Administrativo 
TRT4 n° 0005153-85.2017.5.04.0000, na qual foi acolhida a proposição do 
Diretor da Escola Judicial do TRT da 4ª Região para incorporação, à referida 
Escola, das Seções de Capacitação e de Educação à Distância, originalmente 
vinculadas à Secretaria de Gestão de Pessoas deste Tribunal;  

CONSIDERANDO a necessidade de adequação e atualização do projeto 
pedagógico e da estrutura da Escola Judicial, tendo em vista a ampliação de 
sua competência, de modo a abranger, além da formação de magistrados e 
servidores ligados à atividade-fim, também a formação de servidores das áreas 
administrativas do Tribunal;  

CONSIDERANDO a apresentação, pelo Diretor da Escola Judicial, de proposta 
de atualização do ato normativo que disciplina a estrutura e o funcionamento 
da Escola Judicial, chancelada pelo respectivo Conselho Consultivo, e 
construída de forma conjunta por consultoria pedagógica contratada pelo 
Tribunal nos autos do Processo Administrativo n° 0004713-89.2017.5.04.0000;  

CONSIDERANDO que o § 1° do artigo 227-C do Regimento Interno dispõe que 
a Escola Judicial será regida por Regulamento, submetido ao Tribunal Pleno, 
que disporá sobre seus objetivos, funcionamento e organização, 

RESOLVE, por unanimidade de votos, aprovar o Regulamento da Escola 
Judicial do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, nos termos que 
seguem: 

 

REGULAMENTO DA ESCOLA JUDICIAL DO TRT DA 4ª REGIÃO 

CAPÍTULO I 

DA SITUAÇÃO INSTITUCIONAL 

Art. 1º. A Escola Judicial do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região é 
órgão integrante da estrutura administrativa da instituição, vinculada à 
Presidência do Tribunal, devendo reger-se pelas disposições deste 
Regulamento. 

CAPÍTULO II 



DAS FINALIDADES DA ESCOLA JUDICIAL 

Art. 2º. A Escola Judicial do TRT da 4ª Região é uma entidade sem fins 
lucrativos, com autonomia didático-científica, participante do sistema integrado 
de formação da magistratura do trabalho previsto no Estatuto da Escola 
Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho – 
ENAMAT (Resolução Administrativa n° 1.158/2006, com a redação dada pela 
Resolução Administrativa n° 1.363/2009, arts. 2º, IX, e 15 a L17), e que tem 
como objetivos e atribuições institucionais:  

I - acompanhar a seleção e promover a formação dos magistrados no período 
inicial das suas investiduras, cabendo-lhe planejar, organizar e executar todas 
as ações práticas e atividades acadêmicas, culturais e científicas necessárias 
para tanto;  

II – planejar e promover as ações voltadas à formação continuada e ao 
aprimoramento profissional e científico de todos os magistrados de primeiro e 
segundo graus de jurisdição; e III – planejar e promover as atividades de 
ensino permanente e de capacitação profissional dos servidores, tanto em 
relação a temas de natureza jurídica como em relação a temas de natureza 
administrativa;  

IV – dirigir e editar a Revista do Tribunal, outros periódicos relacionados com 
as finalidades da escola e trabalhos de interesse jurídico;  

V - promover a formação de conhecimento científico de administração judiciária 
e a preparação para a execução de gestão por planejamento;  

VI – colaborar na aferição do desempenho dos magistrados para fins de 
promoção por merecimento;  

VII - manter um núcleo de estudos permanente com enfoque em direitos 
fundamentais sociais, princípios e fundamentos do direito do trabalho, ética e 
filosofia do direito. 

Parágrafo único. No desempenho das atividades previstas neste artigo, a 
Escola atuará norteada por princípios que valorizem a formação integral, 
multidisciplinar e ética no exercício da profissão, respeitada a independência do 
magistrado, com incentivo ao pluralismo de ideias e à reflexão sobre o papel 
social da Justiça do Trabalho e sua incidência no processo de desenvolvimento 
do país. 

Art. 3º. Para a consecução dos seus objetivos, a Escola deverá manter 
intercâmbio com as demais escolas judiciais instituídas no âmbito de outros 
tribunais e poderá manter convênios com instituições nacionais e internacionais 
assemelhadas, além de entidades e instituições públicas e privadas.  

Art. 4º. A Escola deverá manter sistemas de avaliação das atividades que 
desenvolver, visando ao acompanhamento dos resultados da sua atuação 
institucional e à apresentação desses resultados, quando solicitados, ao Órgão 
Especial ou, quando for o caso, ao Tribunal Pleno.  



Art. 5º. A Escola será mantida e as suas atividades custeadas com dotações 
constantes do orçamento do Tribunal, observadas as ações orçamentárias 
correspondentes à natureza das despesas a serem realizadas.  

Parágrafo único. Para a consecução das suas atividades finalísticas de 
formação, capacitação, pesquisa e aperfeiçoamento, a Escola Judicial utilizará 
recursos do programa orçamentário do Tribunal, previstos nas ações 
denominadas “Formação e Aperfeiçoamento – Magistrados” e “Capacitação de 
Recursos Humanos”. 

Art. 6º. A contraprestação e o número de horas-aula nas atividades 
desempenhadas junto à Escola Judicial observarão como limite:  

I - as correspondentes normas da ENAMAT, quando o docente for magistrado 
do TRT4; e  

II – a legislação alusiva aos servidores públicos federais, quando o docente for 
servidor do TRT4. 

Art. 7º. Para viabilizar trabalhos de preparação e de execução de atividades de 
formação inicial ou continuada envolvendo tarefas que, dada a natureza ou a 
extensão, demandem especial dedicação de servidor ou magistrado, poderá a 
Escola, por deliberação do Conselho Consultivo, encaminhar ao Órgão 
Especial do Tribunal, por intermédio do Presidente, solicitação de afastamento 
temporário, respectivamente, das atividades funcionais ordinárias e das 
atividades normais da jurisdição. 

CAPÍTULO III  

DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

Art. 8º. A Escola funcionará com a seguinte estrutura:  

I - o Diretor;  

II - o Vice-Diretor;  

III - o Conselho Consultivo;  

IV - a Comissão da Revista;  

V - o Coordenador Acadêmico;  

VI - o Coordenador Acadêmico Substituto;  

VII - a Secretaria Executiva;  

VIII - a Coordenadoria de Formação e Aperfeiçoamento Jurídico; e  

IX - a Coordenadoria de Formação e Aperfeiçoamento Administrativo.  

Parágrafo único. A Escola manterá representação em todas as Microrregiões 
definidas administrativamente no âmbito do Tribunal, conforme regulamentação 
conjunta a cargo da Presidência e da Corregedoria do Tribunal, bem como da 



Direção da Escola Judicial, no intuito de viabilizar a ampliação do acesso às 
atividades formativas que promove a magistrados e servidores lotados no 
interior do Estado. 

Art. 9º. O Diretor e o Vice-Diretor da Escola serão eleitos pelo Tribunal Pleno 
dentre os Juízes do Tribunal, observado o disposto a esse respeito no 
Regimento Interno do Tribunal. 

Art. 10. O Conselho Consultivo terá a seguinte composição:  

I – Membros Titulares:  

a) o Diretor da Escola Judicial, que o presidirá, e o Vice-Diretor;  

b) 04 Desembargadores, sendo 03 ativos e 01 inativo, escolhidos pelo Tribunal 
Pleno a partir de lista de inscritos aberta a todos os interessados;  

c) 02 Juízes Titulares de Varas do Trabalho e 02 Juízes do Trabalho 
Substitutos, eleitos por votação direta entre os magistrados do primeiro grau, a 
partir de lista de inscrição;  

d) 02 servidores estáveis, eleitos por votação direta entre os servidores, a partir 
de lista de inscrição.  

II – Membros Suplentes:  

a) 02 Desembargadores ativos;  

b) 02 magistrados de primeiro grau de jurisdição;  

c) 01 servidor estável. 

Parágrafo 1°. Os processos de inscrição dos interessados e de eleição serão 
instaurados e regulamentados por meio de editais expedidos pelo Diretor da 
Escola Judicial.  

Parágrafo 2º. Os membros suplentes serão escolhidos e eleitos de acordo com 
os mesmos critérios aplicáveis aos respectivos titulares.  

Parágrafo 3°. O mandato dos membros do Conselho Consultivo será de dois 
anos, permitida uma recondução, sendo que a metade dos titulares das alíneas 
'b', 'c', 'd' do inciso I e todos os suplentes exercerão seu encargo em período 
coincidente com o do Diretor da Escola Judicial.  

Parágrafo 4°. A outra metade dos membros titulares das alíneas 'b', 'c', 'd' do 
inciso I será eleita no mês de outubro dos anos pares, com posse na segunda 
sexta-feira útil do mês de dezembro respectivo.  

Parágrafo 5°. Não poderão ser membros do Conselho Consultivo da Escola 
Judicial:  

I – o juiz substituto que não houver completado o período de vitaliciamento, o 
juiz inativo que exerça a advocacia e qualquer magistrado que integre a direção 
de entidade privada;  



II – o servidor lotado na Escola Judicial, o servidor em estágio probatório, ou 
que integre a direção de entidade privada.  

Parágrafo 6°. Os servidores membros do Conselho Consultivo da Escola 
Judicial, como titular ou suplentes, não poderão:  

I - tomar parte no procedimento de vitaliciamento de magistrados;  

II – opinar sobre aferição do desempenho dos magistrados para fins de 
promoção;  

III – opinar sobre a programação do Curso de Formação Inicial – Módulo 
Regional – dos juízes em período de estágio probatório; e  

IV – dar parecer ao Órgão Especial do Tribunal sobre os pedidos de 
afastamento de magistrados para frequência a cursos externos de 
aperfeiçoamento, de duração prolongada, formulados com base no artigo 73, 
inciso I, da Lei Complementar n° 35/1979;  

V – ser escolhidos como Coordenador Acadêmico ou Coordenador Acadêmico 
Substituto.  

Art. 11. Na primeira reunião que realizar após a eleição da Diretoria, o 
Conselho Consultivo escolherá, dentre os seus membros, aquele que exercerá 
as atribuições de Coordenador Acadêmico e de Coordenador Acadêmico 
Substituto.  

Art. 12. A administração da Escola contará com a lotação de três cargos 
comissionados de Carreira Judiciária (CJ-2) e das Funções Comissionadas 
(FCs) que forem necessárias para a consecução dos objetivos da Escola, 
atribuídas a servidores indicados pelo Diretor.  

Parágrafo 1º. Os servidores designados para os cargos comissionados de 
Carreira Judiciária (CJs) aqui previstos exercerão os encargos respectivos de 
Secretário-Executivo da Escola Judicial, Assessor-Chefe da Coordenadoria de 
Formação e Aperfeiçoamento Jurídico e Assessor-Chefe da Coordenadoria de 
Formação e Aperfeiçoamento Administrativo. 

Parágrafo 2º. O Presidente do Tribunal, mediante solicitação do Diretor, 
poderá designar outros servidores do quadro de pessoal para exercerem 
funções na Escola Judicial, visando a assegurar a organização, implantação e 
desenvolvimento dos seus serviços.  

CAPÍTULO IV  

DAS ATRIBUIÇÕES DOS ÓRGÃOS DA ESCOLA JUDICIAL  

SEÇÃO I  

DA DIREÇÃO DA ESCOLA  

Art. 13. Compete ao Diretor:  



I – superintender as atividades da Escola e dirigir os seus serviços;  

II - aprovar, ouvido o Conselho Consultivo, em articulação com a Corregedoria 
Regional, a programação do Curso de Formação Inicial – Módulo Regional - 
dos juízes em período de estágio probatório;  

III – elaborar, ouvido o Conselho Consultivo, a programação de atividades de 
formação continuada a serem oferecidas a magistrados e servidores da 4ª 
Região, observadas, no que couber, em relação aos magistrados, as 
disposições integrantes do Capítulo III do Estatuto da ENAMAT-TST;  

IV – propor ao Conselho Consultivo, com o auxílio do Coordenador Acadêmico, 
a organização acadêmica interna da Escola e a instituição de departamentos 
ou coordenadorias, fixando-lhes as respectivas atribuições;  

V – solicitar à Administração do Tribunal as providências que forem 
necessárias para o custeio de despesas das atividades da Escola;  

VI – coordenar, juntamente com a Comissão da Revista, as atividades ligadas 
à edição e à publicação da Revista do Tribunal;  

VII - representar a Escola Judicial perante instituições congêneres nacionais e 
estrangeiras e outras entidades públicas e privadas e manter os contatos com 
conferencistas, expositores e debatedores de eventos da Escola, podendo 
delegar estas atribuições a qualquer um dos membros do Conselho Consultivo 
quando for conveniente ou necessário para a consecução de uma atividade 
específica;  

VIII - propor a celebração de convênios, contratos e parcerias com entidades 
públicas e privadas;  

IX - criar, modificar e extinguir núcleos de estudos especiais e comissões de 
trabalho da Escola, ouvido o Conselho Consultivo.  

Art. 14. Compete ao Vice-Diretor:  

I - substituir o Diretor nos seus afastamentos e impedimentos;  

II – exercer as funções que forem delegadas pelo Diretor.  

SEÇÃO II  

DO CONSELHO CONSULTIVO DA ESCOLA  

Art. 15. Compete ao Conselho Consultivo:  

I - opinar a respeito das matérias previstas no item VI, do art. 2º, e nos itens II, 
III, IV, VIII e IX do art. 13 deste Regulamento, bem como sobre outros assuntos 
e projetos de interesse da Escola, sempre que solicitado pelo Diretor;  

II – dar parecer ao Órgão Especial do Tribunal sobre os pedidos de 
afastamento de magistrados para frequência a cursos externos de 
aperfeiçoamento, de duração prolongada, formulados com base no artigo 73, 



inciso I, da Lei Complementar n. 35/79, observado o regramento instituído pela 
Resolução Administrativa 04/09, do Tribunal Regional;  

III – formar Comissão composta pelo Coordenador Acadêmico, com voto 
preponderante em caso de empate, um servidor e mais dois magistrados, 
sendo ao menos um deles juiz efetivo do Tribunal, para zelar pelo 
planejamento, edição e publicação da Revista e de outras publicações do 
Tribunal;  

IV - apresentar ao Diretor, por intermédio de qualquer um dos Conselheiros, 
sugestões de atividades da Escola;  

V – aprovar o sistema de remuneração de professores, orientadores, 
debatedores e conferencistas convidados para atuar nas atividades da Escola, 
observadas as normas legais cabíveis e as orientações administrativas 
pertinentes ao controle de execução da despesa pública; 

VI – aprovar, por sugestão do Diretor ou de qualquer dos seus membros, a 
criação, modificação ou extinção de departamentos ou de núcleos de estudos 
especiais da Escola;  

VII - supervisionar a aplicação dos recursos destinados à Escola e aconselhar 
o Diretor no planejamento da execução das dotações de capacitação de 
recursos humanos.  

Parágrafo 1°. O Conselho Consultivo reunir-se-á sempre que convocado pelo 
Diretor ou por deliberação de quatro conselheiros, funcionando com a presença 
mínima de 5 (cinco) Conselheiros.  

Parágrafo 2°. Em caso de empate nas decisões do Conselho Consultivo, o 
Diretor da Escola Judicial proferirá voto de qualidade. 

 

SEÇÃO III  

DA COORDENAÇÃO ACADÊMICA DA ESCOLA 

Art. 16. Compete ao Coordenador Acadêmico:  

I – exercer a coordenação das atividades pedagógicas da Escola Judicial;  

II – sugerir ações formativas para magistrados e servidores, contribuindo para o 
levantamento das necessidades de capacitação;  

III – orientar a elaboração dos programas e atividades docentes dos cursos de 
formação inicial e continuada de magistrados e servidores;  

IV – contribuir para a elaboração dos projetos educacionais promovidos pela 
Escola Judicial;  

V – auxiliar o Diretor, sempre que solicitado, na execução das atividades da 
Escola Judicial; e  



VI – integrar a Comissão da Revista e outras publicações do Tribunal.  

Art. 17. Compete ao Coordenador Acadêmico Substituto:  

I – substituir o Coordenador Acadêmico nos seus afastamentos e 
impedimentos;  

II – exercer as funções que lhe forem delegadas pelo Coordenador Acadêmico. 

 

SEÇÃO IV  

DA SECRETARIA EXECUTIVA DA ESCOLA JUDICIAL 

Art. 18. Compete à Secretaria-Executiva da Escola:  

I - prover o apoio e dirigir os serviços necessários à execução das atividades 
da Escola, bem como zelar pela organização dos seus arquivos, bancos de 
dados e material permanente;  

II – auxiliar o Diretor, o Vice-Diretor, os membros do Conselho Consultivo e os 
coordenadores de programas da Escola nas suas atividades;  

III – promover, sob a orientação da Direção, a organização do calendário de 
atividades, o agendamento, a divulgação e organização de eventos e cursos da 
Formação Inicial e Permanente;  

IV – manter contato e zelar pela interatividade permanente da Escola com os 
demais órgãos, setores e serviços do Tribunal e de outros órgãos e entidades, 
na execução de ações voltadas à capacitação profissional de magistrados e 
servidores;  

V - solicitar e acompanhar os serviços gerais de manutenção e conserto e 
requisição de equipamentos da Escola;  

VI - estabelecer, sob a orientação do Diretor, contatos com entidades diversas, 
visando à troca de experiências, eventos conjuntos, parcerias e divulgação dos 
eventos realizados pela Escola, acompanhar e divulgar os convênios 
estabelecidos entre o Tribunal, Escola Judicial e entidades diversas;  

VII – efetuar matrícula e receber inscrições, elaborar listas de presença, 
controle de frequência, preencher e emitir certificados dos cursos e eventos da 
Formação Inicial, Complementar e Permanente, bem como arquivar e zelar 
pelos arquivos das listas de presença;  

VIII - remeter revistas e outras publicações a magistrados e servidores, bem 
como a programação da Escola;  

IX - divulgar as reuniões, atividades e trabalhos desenvolvidos pela Escola;  

X- efetuar o controle das despesas realizadas pela Escola;  



XI – solicitar à Corregedoria Regional a convocação de magistrados à 
participação em eventos e cursos na Escola Judicial ou em outros órgãos ou 
entidades;  

XII – solicitar à Presidência do Tribunal a convocação de servidores à 
participação em eventos e cursos na Escola Judicial ou em outros órgãos ou 
entidades; e  

XIII – realizar outras atividades que lhe forem atribuídas pela Direção ou pelo 
Conselho Consultivo. 

 

SEÇÃO V  

DA GESTÃO PEDAGÓGICA DA ESCOLA JUDICIAL 

Art. 19. A gestão pedagógica da Escola Judicial tem por encargo planejar, 
coordenar, executar e acompanhar os processos de formação inicial e 
continuada desenvolvidos pela entidade para magistrados e servidores, nas 
áreas jurídica e administrativa.  

Parágrafo único. Compete à gestão pedagógica da Escola Judicial capacitar 
docentes, magistrados e servidores para atuação em consonância com os 
princípios contemplados no Projeto Pedagógico da entidade.  

Art. 20. Ficam instituídas na estrutura organizacional do Tribunal, como órgãos 
integrantes da Escola, a Coordenadoria de Formação e Aperfeiçoamento 
Jurídico e a Coordenadoria de Formação e Aperfeiçoamento Administrativo, as 
quais serão responsáveis pela gestão pedagógica da entidade, mantendo 
atuação supervisionada pelo Diretor e de acordo com as orientações do 
Conselho Consultivo. 

SEÇÃO VI  

DA COORDENADORIA DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO JURÍDICO 

Art. 21. A Coordenadoria de Formação e Aperfeiçoamento Jurídico tem por 
finalidade realizar atividades de formação de magistrados e servidores na área 
jurídica, em consonância com as competências funcionais definidas pelo CNJ, 
pelo CSJT e pela ENAMAT, observadas, ainda, as demandas de 
desenvolvimento definidas pelo Planejamento Estratégico do Tribunal e os 
valores gerais da Instituição.  

Art. 22. Compete à Coordenadoria de Formação e Aperfeiçoamento Jurídico:  

I – elaborar, executar e avaliar os trabalhos relativos ao levantamento de 
necessidades de formação e aperfeiçoamento de magistrados e servidores na 
área jurídica;  

II – elaborar e encaminhar à Coordenação Acadêmica proposta de Plano Anual 
de Capacitação – PAC, na sua área de competência, segundo os fundamentos 
e princípios que constituem o Projeto Pedagógico da Escola Judicial;  



III - elaborar, organizar, implementar, avaliar e atualizar as atividades 
pedagógicas de formação e aperfeiçoamento de magistrados e servidores na 
área jurídica;  

IV – planejar, implementar, acompanhar e avaliar o módulo regional de 
formação inicial dos juízes vitaliciandos, bem como atividades formativas 
durante todo o período de vitaliciamento;  

V – estimular a formação de formadores;  

VI – indicar e acompanhar a elaboração e a oferta de atividades de formação a 
distância na sua área de competência; e  

VII – planejar atividades de formação com a Secretaria Executiva, 
encaminhando providências necessárias para a sua concretização; e 

VIII – processar requerimentos, analisar a correlação dos eventos com as 
áreas de interesse do Tribunal, em conjunto com as atribuições do cargo 
efetivo ou com as atividades desempenhadas pelo servidor quando do 
exercício do cargo em comissão ou função comissionada, e registrar os 
certificados, títulos ou diplomas averbados pelos servidores para fins de 
concessão do adicional de qualificação;  

IX – submeter mensalmente processo administrativo específico à Presidência 
do Tribunal, devidamente instruído, para validação dos atos de pagamento do 
adicional de qualificação. 

 

SEÇÃO VIII  

DO NÚCLEO DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA  

Art. 25. O Núcleo de Educação a Distância, integrado às Coordenadorias de 
Formação e Aperfeiçoamento, terá por finalidade realizar a mediação didático-
pedagógica dos cursos oferecidos pela Escola Judicial na modalidade a 
distância, tanto sobre temas de natureza jurídica como sobre temas de 
natureza administrativa, utilizando-se de meios da tecnologia da informação e 
comunicação. 

Parágrafo único. Para efeitos de organização administrativa da Escola, o 
Núcleo de Educação a Distância será vinculado à Coordenadoria de Formação 
e Aperfeiçoamento Jurídico. 

Art. 26. Compete ao Núcleo de Educação a Distância:  

I – gerenciar o ambiente virtual de aprendizagem, configurar e atualizar 
versões, administrar a execução de cursos, de atividades de avaliação 
formativa e oferecer suporte técnico aos usuários do ambiente;  

II – ajustar os conteúdos elaborados pelos docentes com a utilização dos 
recursos de editoração e de mídia disponíveis;  



III – orientar e acompanhar o trabalho dos conteudistas e dos tutores 
escolhidos pela Direção e pela Coordenação Acadêmica da Escola Judicial, 
durante o desenvolvimento do curso, oferecendo o suporte necessário;  

IV – analisar e interpretar resultados de avaliações dos cursos, fornecendo 
subsídios e propondo ajustes e melhorias para as próximas versões; e  

V – disponibilizar ferramentas no ambiente virtual que promovam a otimização 
do trabalho administrativo da Escola Judicial. 

 

SEÇÃO IX  

DO NÚCLEO DA REVISTA E DE OUTRAS PUBLICAÇÕES DO TRIBUNAL 

Art. 27. O Núcleo da Revista e de Outras Publicações do Tribunal, de atuação 
vinculada à Coordenadoria de Formação e Aperfeiçoamento Jurídico, terá seu 
trabalho supervisionado pela Comissão prevista no art. 15, III, do presente 
Regulamento.  

Art. 28. Compete ao Núcleo da Revista e de Outras Publicações do Tribunal:  

I - selecionar trabalhos doutrinários, jurisprudência, legislação e registros de 
atos de interesse da Justiça do Trabalho, para divulgação por meio da Revista 
do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região e de outras publicações 
institucionais, impressas ou eletrônicas; e  

II - manter entendimentos com autoridades e instituições, quando necessário, 
com vista à publicação e à divulgação da Revista e de outras publicações 
institucionais, impressas ou eletrônicas. 

 

SEÇÃO X  

DA BIBLIOTECA DO TRIBUNAL 

Art. 29. A Biblioteca do Tribunal, integrada às Coordenadoria de Formação e 
Aperfeiçoamento, manterá atividade disciplinada por Regulamento próprio, 
cabendo-lhe especialmente:  

I - manter, organizar e atualizar, consultada a Comissão da Revista, o acervo 
bibliográfico de obras adquiridas por requisição ou recebidas por doação pela 
Escola Judicial;  

II - conservar, gerir, divulgar e difundir os estudos e as publicações produzidas 
no âmbito das atividades da Escola Judicial;  

III - coordenar, realizar e divulgar os serviços de pesquisa bibliográfica 
automatizada ou manual;  



IV - colaborar, no âmbito de suas funções, com os demais órgãos e setores da 
Escola Judicial, com os integrantes do Conselho Consultivo, corpo docente e 
formadores da Escola;  

V - processar e disponibilizar material audiovisual proveniente de eventos da 
Escola Judicial; e VI - desempenhar, no âmbito das suas atribuições, outras 
funções que forem solicitadas pela Direção, pela Coordenação Acadêmica ou 
pelo Conselho Consultivo.  

Parágrafo único. Para efeitos de organização administrativa da Escola, a 
Biblioteca do Tribunal será vinculada à Coordenadoria de Formação e 
Aperfeiçoamento Jurídico. 

CAPÍTULO V  

DISPOSIÇÃO FINAL 

Art. 30. Este Regulamento entrará em vigor na data da publicação de sua 
aprovação pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, revogando a 
Resolução Administrativa TRT4 n° 03/2007. 

Tomaram parte na sessão os Exmos. Desembargadores Rosane Serafini Casa 
Nova, João Alfredo Borges Antunes de Miranda, Ana Luiza Heineck Kruse, 
Tânia Rosa Maciel de Oliveira, Cleusa Regina Halfen, Ana Rosa Pereira Zago 
Sagrilo, Ricardo Carvalho Fraga, João Pedro Silvestrin, Luiz Alberto de Vargas, 
Maria Cristina Schaan Ferreira, Carmen Izabel Centena Gonzalez, Vania Maria 
Cunha Mattos, Denise Pacheco, Alexandre Corrêa da Cruz, Clóvis Fernando 
Schuch Santos, Maria da Graça Ribeiro Centeno, Marçal Henri dos Santos 
Figueiredo, Wilson Carvalho Dias, Ricardo Hofmeister Martins Costa, Francisco 
Rossal de Araújo, Marcelo Gonçalves de Oliveira, Maria Helena Lisot, Lucia 
Ehrenbrink, Iris Lima de Moraes, Maria Madalena Telesca, George Achutti, 
Tânia Regina Silva Reckziegel, Laís Helena Jaeger Nicotti, Marcelo José Ferlin 
D´Ambroso, Gilberto Souza dos Santos, Raul Zoratto Sanvicente, André 
Reverbel Fernandes, João Paulo Lucena, Brígida Joaquina Charão Barcelos, 
João Batista de Matos Danda, Karina Saraiva Cunha, Fabiano Holz Beserra, 
Ângela Rosi Almeida Chapper e Marcos Fagundes Salomão, sob a Presidência 
da Exma. Desembargadora Beatriz Renck, Presidente deste Tribunal. Presente 
pelo Ministério Público do Trabalho o Dr. Gilson Luiz Laydner de Azevedo. Dou 
fé. Porto Alegre, 11 de dezembro de 2017. Cláudia Regina Schröder, 
Secretária do Tribunal Pleno, do Órgão Especial e da SDC. 

 

RESOLUÇÃO CSJT Nº 211, DE 24 DE NOVEMBRO DE 2017. (Republicada 
em razão de erro material) Padroniza procedimentos relacionados às rotinas 
de pagamento de pessoal no âmbito da Justiça do Trabalho de 1º e 2º graus e 
altera as Resoluções CSJT n. 165/2016 e 204/2017. 

O CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO, em sessão ordinária 
hoje realizada, sob a presidência do Exmo. Ministro Conselheiro Presidente 



Ives Gandra da Silva Martins Filho, presentes os Exmos. Ministros 
Conselheiros Emmanoel Pereira, Renato de Lacerda Paiva, Márcio Eurico 
Vitral Amaro, Walmir Oliveira da Costa, Maurício Godinho Delgado, os Exmos. 
Desembargadores Conselheiros Gracio Ricardo Barboza Petrone, Fabio Túlio 
Correia Ribeiro, Suzy Elizabeth Cavalcante Koury, Fernando da Silva Borges e 
Platon Teixeira de Azevedo Filho, a Exma. Subprocuradora-Geral do Trabalho, 
Dra. Oksana Maria Dziura Boldo, e o Exmo. Presidente da Associação 
Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho – ANAMATRA, Juiz 
Guilherme Guimarães Feliciano, 

Considerando a competência do Plenário do Conselho Superior da Justiça do 
Trabalho para expedir normas que se refiram a gestão de pessoas, conforme 
dispõe o art. 6º, inciso II, do seu Regimento Interno; 

Considerando a aprovação, pelo Plenário deste Conselho Superior, na Sessão 
do dia 28/11/2014, dos calendários de implantação e de desenvolvimento do 
Sistema Integrado de Gestão de Pessoas da Justiça do Trabalho de primeiro e 
segundo graus;  

Considerando a ausência de entendimento pacificado de algumas questões 
relativas às rotinas de pagamento de pessoal;  

Considerando a necessidade de estabelecer parâmetros uniformes no 
tratamento de matérias relacionadas ao pagamento de pessoal, para fins de 
parametrização do Sistema Integrado de Gestão de Pessoas da Justiça do 
Trabalho – SIGEP; e  

Considerando a decisão proferida nos autos do Processo CSJT-AN-15301-
69.2017.5.90.0000, 

R E S O L V E: 

Art. 1º Aos pagamentos de parcela remuneratória que tenha seu valor expresso 
regularmente em base mensal, quando calculados de forma proporcional a dias 
do mês, deve ser aplicada fração em que conste, como numerador, o número 
de dias correspondentes ao pagamento e, como denominador, o número de 
dias total do mês-calendário correspondente ao fato gerador (28, 29, 30 ou 31). 
Parágrafo único. Nos casos em que os dias correspondentes ao pagamento 
proporcional se estenderem por mais de um mês-calendário, os cálculos serão 
feitos de forma separada para cada mês-calendário.  

Art. 2º A base de cálculo da ajuda de custo para servidor (art. 54 da Lei nº 
8.112/1990 e Resolução CSJT nº 112/2012) será composta pelo valor mensal 
das seguintes parcelas, no montante normalmente devido, tendo como 
referência a tabela vigente no mês em que iniciou o deslocamento:  

I - vencimento básico;  

II - Gratificação Judiciária (GAJ); 



III - vantagens pessoais, tais como adicional por tempo de serviço (ATS), 
vantagem pecuniária nominalmente identificada (VPNI) e Adicional de 
Qualificação (AQ);  

IV - abono de permanência, quando for o caso.  

§ 1º Também será considerado na base de cálculo da ajuda de custo o valor 
mensal da função comissionada ou do cargo em comissão a ser recebido no 
destino, se a nomeação ou designação para este deu causa à mudança de 
sede.  

§ 2º Será considerada na base de cálculo da ajuda de custo a Gratificação de 
Atividade Externa (GAE) ou a Gratificação de Atividade de Segurança (GAS) se 
estas forem devidas após o deslocamento.  

§ 3º Será também considerada a parcela concedida por força de decisão 
judicial, desde que integre a remuneração do servidor.  

Art. 3º A base de cálculo da ajuda de custo para magistrado (art. 65, inciso I, da 
Lei Complementar nº 35/1979 e Resolução CSJT nº 112/2012) será o valor do 
subsídio mensal vigente no mês do deslocamento do cargo que ocupará no 
destino, incluindo eventual valor do abono de permanência.  

§ 1º A Gratificação pelo Exercício Cumulativo de Jurisdição (GECJ) não integra 
a base de cálculo da ajuda de custo do magistrado.  

§ 2º Será também considerada a parcela concedida por força de decisão 
judicial, desde que integre a remuneração do servidor.  

Art. 4º A base remuneratória do cálculo do adicional noturno de servidores (art. 
75 da Lei nº 8.112/1990), bem como o divisor a ser aplicado para a apuração 
de seu valor horário, seguirão as mesmas regras previstas para o serviço 
extraordinário, nos termos da Resolução CSJT nº 101, de 20 de abril de 2012.  

Parágrafo único. O adicional noturno não repercute no adicional de férias.  

Art. 5º A remuneração do servidor que usufruir licença-prêmio por assiduidade 
(redação original do art. 87 da Lei nº 8.112/1990), licença para atividade 
política com vencimentos (art. 86, § 2º, da Lei nº 8.112/1990) ou afastamento 
para exercício de mandato eletivo com opção pelos vencimentos do órgão de 
origem (art. 94, inciso II ou inciso III, alínea “b”, da Lei nº 8.112/1990) será 
composta pelas seguintes parcelas:  

I - vencimento básico;  

II - Gratificação Judiciária (GAJ);  

III - vantagens pessoais (como ATS, VPNI e AQ);  

IV - abono de permanência, quando for o caso;  

V - Gratificação de Atividade Externa (GAE), se ocupante do cargo de Oficial 
de Justiça Avaliador Federal;  



VI - auxílio pré-escolar. 

§ 1º O auxílio-alimentação também será devido ao servidor em fruição de 
licença-prêmio por assiduidade e será facultado ao servidor em exercício de 
mandato eletivo com opção pelos vencimentos do órgão de origem, desde que 
não perceba benefício de espécie semelhante custeado pela entidade do 
mandato eletivo, observados os mesmos requisitos e formalidades previstos 
para o servidor cedido.  

§ 2º Não são devidas, durante as licenças de que trata o caput, a retribuição da 
função comissionada ou cargo em comissão e a Gratificação de Atividade de 
Segurança (GAS), assim como as verbas indenizatórias condicionadas ao 
efetivo desempenho de suas atividades, tais como o auxílio-transporte, 
indenização de transporte e os adicionais de insalubridade e periculosidade.  

§ 3º As mesmas parcelas devidas por ocasião do gozo da licença-prêmio por 
assiduidade servirão de base de cálculo para eventual pagamento indenizado, 
exceto as verbas indenizatórias, como o auxílio-alimentação e o auxílio pré-
escolar.  

Art. 6º A remuneração do servidor que esteja em afastamento para estudo ou 
missão no exterior (art. 95 da Lei nº 8.112/1990) ou para participação em 
programa de pós-graduação stricto sensu no exterior (art. 96-A, § 7º, da Lei nº 
8.112/1990), quando ocorrer com ônus ou com ônus limitado, será composta 
pelas seguintes parcelas: 

I - vencimento básico;  

II - Gratificação Judiciária (GAJ);  

III - vantagens pessoais (como ATS, VPNI e AQ);  

IV - abono de permanência, quando for o caso;  

V - Gratificação de Atividade Externa (GAE), se ocupante do cargo de Oficial 
de Justiça Avaliador Federal;  

VI - retribuição da função comissionada ou do cargo em comissão em que 
estiver eventualmente investido;  

VII – verbas indenizatórias relacionadas ao mero exercício, comoauxílio pré-
escolar e auxílio-alimentação, devendo, em relação a este, ser observadas as 
disposições do § 8º do art. 22 da Lei nº 8.460/92, na hipótese de afastamento 
com ônus.  

§ 1º Durante os afastamentos previstos no caput, não é devida a Gratificação 
de Atividade de Segurança (GAS).  

§ 2º Os afastamentos de que trata o caput de servidor que esteja em exercício 
de cargo em comissão ou função comissionada só é possível por até 90 dias, 
prorrogáveis por igual período, após os quais se torna necessária à exoneração 
do cargo em comissão ou a dispensa da função comissionada.  



§ 3º Durante os afastamentos previstos no caput não são devidas as verbas 
indenizatórias condicionadas ao efetivo desempenho das atividades, tais como 
o auxílio transporte e os adicionais de insalubridade e periculosidade. 

Art. 7º O § 3º do art. 8º da Resolução CSJT nº 165, de 18 de março de 2016, 
passa a vigorar com a seguinte redação:  

“Art. 8º (...)  

§ 3º A substituição que se der por período incompleto do mês-calendário será 
calculada de forma proporcional, com base na multiplicação do valor da 
diferença mensal a que se refere o § 2º deste artigo por fração em que conste, 
como numerador, o número de dias substituídos no curso do mês e, como 
denominador, o número de dias total do mês em questão (28, 29, 30 ou 31).” 

Art. 8º O § 1º do art. 14 da Resolução CSJT n.º 204, de 25 de agosto de 2017, 
passa a vigorar com a seguinte redação:  

“Art. 14 (...)  

§ 1º Os descontos remuneratórios relativos às faltas far-se-ão com base no 
valor da remuneração mensal regular do servidor dividido pelo número de dias 
total do mês em questão (28, 29, 30 ou 31).” 

Art. 9º Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação. Brasília, 24 
de novembro de 2017.  

Ministro IVES GANDRA DA SILVA MARTINS FILHO  

Presidente do Conselho Superior da Justiça do Trabalho 

 

A T O S 

 

ATO CONJUNTO Nº 03, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2017. Institui o 
Regulamento da Biblioteca do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, no 
que se refere a consultas e empréstimos de material bibliográfico e ao uso de 
suas instalações. 

A PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO E 
O DIRETOR DA ESCOLA JUDICIAL DO TRIBUNAL REGIONAL DO 
TRABALHO DA 4ª REGIÃO, no uso de suas atribuições legais, regimentais e 
regulamentares,  

CONSIDERANDO que compete à Presidente do Tribunal superintender o 
serviço judiciário, dirigir os trabalhos, velar pelo bom funcionamento do Tribunal 
e organizar as Secretarias e os demais serviços necessários ao funcionamento 
da Justiça do Trabalho da 4ª Região, baixando, quando for o caso, os 



regulamentos que deverão ser observados pelas unidades de serviço, 
consoante estabelecem os incisos I, II, XIV e XXXV do Regimento Interno do 
TRT da 4ª Região;  

CONSIDERANDO que compete ao Diretor da Escola Judicial superintender as 
atividades da Escola e dirigir os seus serviços, bem como propor ao Conselho 
Consultivo, com o auxílio do Coordenador Acadêmico, a fixação das atribuições 
dos departamentos e coordenadorias da entidade, nos termos dos incisos I e IV 
do artigo 13 da Resolução Administrativa TRT4 n° 49/2017;  

CONSIDERANDO o disposto no artigo 29 da Resolução Administrativa TRT4 
nº 49/2017;  

CONSIDERANDO o disposto na Resolução Administrativa TRT4 nº 58/2016;  

CONSIDERANDO as disposições da Lei n° 9.610/1998 sobre direitos autorais;  

CONSIDERANDO a necessidade de disciplinar as rotinas de consultas e 
empréstimos de material bibliográfico, assim como o uso das instalações da 
Biblioteca,  

RESOLVEM: 

Art. 1º Instituir, na forma do presente Ato Conjunto, o Regulamento da 
Biblioteca do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, no que se refere a 
consultas e empréstimos de material bibliográfico e ao uso de suas instalações. 

CAPÍTULO I  

Das disposições gerais 

Art. 2° A Biblioteca constitui unidade integrante da Escola Judicial do Tribunal 
Regional do Trabalho da 4ª Região. Art. 3° São atribuições da Biblioteca:  

I – dar apoio documental à prestação jurisdicional e às atividades da Escola 
Judicial, em matéria de Direito e Processo do Trabalho;  

II – conceder acesso à informação para o público em geral, em matéria de 
Direito e Processo do Trabalho;  

III – gerir o acervo documental, mediante a execução das atividades de 
seleção, aquisição, controle, análise, manutenção, utilização e disseminação 
de recursos de informação.  

Art. 4° O acervo da Biblioteca é mantido e atualizado com base na fração do 
orçamento do Tribunal reservada à Escola Judicial e também por meio de 
doações feitas por pessoas físicas ou jurídicas.  

Art. 5° O horário de atendimento da Biblioteca será o mesmo das demais 
unidades do Tribunal, das 10h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto 
feriados.  



Art. 6° São considerados usuários internos os magistrados e servidores da 
Justiça do Trabalho da 4ª Região, e usuários externos os advogados, 
estudantes, pesquisadores e o público em geral. 

CAPÍTULO II  

Do acervo 

Art. 7° O acervo, constituído por livros, periódicos e outros materiais, deve ser:  

I – gerenciado em consonância com o nível mais alto de atualização da 
Biblioteconomia;  

II – registrado, analisado e indexado em consonância com os códigos, padrões 
e regras da Biblioteconomia;  

III – organizado e mantido de acordo com as políticas de desenvolvimento de 
coleções definidas e elaboradas pela Biblioteca. 

Art. 8° Para fins de acesso e circulação, o acervo físico divide-se em:  

I – coleção de uso local: são documentos que, pela sua natureza, quantidade 
ou atualidade, possuem circulação restrita às dependências da Biblioteca, entre 
eles livros, normas técnicas, dicionários, vocabulários e todas as obras 
classificadas como tal, distinguidas do acervo geral por uma letra R no início da 
etiqueta topográfica;  

II – coleção Antiqua: são obras valiosas ou dificilmente encontradas no 
mercado, por serem incomuns ou esgotadas na editora, distinguidas do acervo 
geral por terem uma letra A no início da etiqueta topográfica;  

III – coleção especial: são as obras que, por suas características, tais como 
disponibilidade e uso frequente, terão tratamento diferenciado no que diz 
respeito à circulação, distinguidas do acervo geral por uma tarja amarela na 
etiqueta topográfica;  

IV – coleção geral: são todos os materiais do acervo, seriados ou não, de 
suporte convencional ou não, que não estão enquadrados nos incisos 
anteriores, perfazendo a maior parte do acervo;  

V – coleção de periódicos: são obras, revistas e jornais impressos, geralmente 
publicadas em intervalos de tempo regulares com um aspecto bibliográfico 
uniforme, no qual cada caderno publicado chama-se fascículo ou número. 

Art. 9º O acesso ao acervo será livre.  

Parágrafo único. A coleção Antiqua será acessada, unicamente, com o 
acompanhamento de um servidor da Biblioteca 

CAPÍTULO III  

Dos empréstimos 



Art. 10. Para viabilizar o empréstimo é necessário que o usuário faça seu 
cadastro no sistema de circulação de material.  

§ 1º O cadastro de que trata o caput pode ser feito presencialmente, por um 
servidor da Biblioteca, ou pelo próprio usuário, por meio da Biblioteca Virtual, 
disponível no Portal Vox.  

§ 2º É da responsabilidade do usuário manter seus dados cadastrais 
atualizados.  

§ 3º É facultada à Biblioteca a inclusão de dados complementares no cadastro 
de usuários externos.  

§ 4º O usuário deverá cadastrar uma senha, pessoal e intransferível, para 
realizar empréstimos e outras operações na Biblioteca. 

Art. 11. Para fins de controle, todo empréstimo de material será registrado no 
sistema de circulação.  

Seção I  

Do empréstimo domiciliar 

Art. 12. O empréstimo domiciliar de qualquer item do acervo é restrito aos 
usuários internos. Art. 13. Cada usuário interno poderá retirar por empréstimo 
domiciliar:  

I – até 5 (cinco) livros, da coleção geral, pelo prazo de 14 (quatorze) dias;  

II – até 1 (um) livro, da coleção especial, pelo prazo de 3 (três) dias;  

III – até 5 (cinco) fascículos de periódicos, pelo prazo de 3 (três) dias.  

Parágrafo único. Não serão objeto de empréstimo as obras da coleção de uso 
local e da coleção Antiqua.  

Art. 14. O empréstimo do material poderá ser renovado, por até três vezes, 
pelo mesmo período inicial, contanto que não exista reserva do material para 
outro usuário. Parágrafo único. É vedada a renovação do empréstimo de obras 
cujo prazo de devolução esteja vencido.  

Art. 15. O usuário poderá fazer um novo empréstimo do mesmo documento 
após decorrido, no mínimo, um dia da data de devolução e desde que não 
exista reserva do material por outro usuário.  

Art. 16. As operações de renovação e reserva serão feitas na página de acesso 
ao sistema da Biblioteca, mediante registro de login e senha de usuário.  

Art. 17. É permitida a reserva de material que esteja emprestado, observando-
se a ordem cronológica dos pedidos.  

Parágrafo único. O interessado terá o prazo de 48 horas, após o aviso de que a 
obra está à sua disposição, para retirá-la por empréstimo na Biblioteca.  



Art. 18. O usuário é responsável pela devolução do material nas mesmas 
condições em que o recebeu, observados o prazo e o local estipulados para a 
devolução. 

Art. 19. Esgotando-se o prazo regulamentar para a devolução das publicações 
emprestadas, a Biblioteca solicitará sua devolução por meio de 
correspondência eletrônica ou de chamada telefônica, devidamente certificada.  

Parágrafo único. Não havendo êxito nas tentativas efetuadas pelos servidores 
da Biblioteca para reaver materiais com empréstimo em atraso, o fato será 
informado à Direção da Escola Judicial, para tomar as providências cabíveis.  

Art. 20. O atraso na devolução do material implica penalidade de suspensão de 
novos empréstimos pelo período correspondente ao dobro dos dias em atraso, 
com início da penalidade no primeiro dia útil subsequente à restituição do 
material. Parágrafo único. O usuário ficará impedido de solicitar novos 
empréstimos desde a caracterização da mora até o término do período de 
suspensão.  

Art. 21. É facultado à Biblioteca, excepcionalmente, solicitar a devolução do 
material emprestado em virtude de necessidade urgente do serviço, hipótese 
em que o usuário cedente da obra solicitada terá, posteriormente, a devolução 
integral do prazo de empréstimo interrompido, conforme o disposto no artigo 
13. 

Seção II  

Do empréstimo via malote 

Art. 22. Os magistrados e servidores lotados no Prédio Sede do Tribunal ou em 
Unidades Judiciárias do interior do Estado poderão solicitar, por meio da 
Biblioteca Virtual, empréstimos de materiais, a serem remetidos via malote.  

Art. 23. Cada usuário interno poderá retirar por empréstimo via malote até 5 
(cinco) livros da coleção geral, pelo prazo de 14 (quatorze) dias, acrescido do 
tempo despendido na circulação do material.  

Parágrafo único. Não serão objeto de empréstimo via malote as obras da 
coleção de uso local, da coleção Antiqua, da coleção especial e da coleção de 
periódicos.  

Art. 24. Aplica-se ao empréstimo via malote, no que couber, o disposto nos 
artigos 10 a 12 e 14 a 21 do presente Ato Conjunto. 

Seção III  

Do empréstimo entre Bibliotecas 

Art. 25. O empréstimo entre bibliotecas, mediado pela Biblioteca do TRT4, 
objetiva facilitar o acesso de magistrados e servidores aos acervos 
documentais de outras instituições, para fins exclusivamente profissionais.  



Art. 26. Esta modalidade de empréstimo, restrita aos usuários internos, destina-
se a oferecer acesso a obras que não fazem parte do acervo da Biblioteca do 
TRT4 e que não estejam disponíveis para venda em livrarias e editoras.  

Art. 27. O empréstimo entre bibliotecas será requerido pelo magistrado ou 
servidor por meio de contato telefônico ou e-mail dirigidos à Biblioteca do 
TRT4, com informação precisa do título da obra procurada e da finalidade do 
empréstimo.  

Parágrafo único. Não serão processados os requerimentos de empréstimo de 
obras de literatura, de obras didáticas e de material com finalidade acadêmica, 
exceto quando tiverem por objetivo dar suporte aos cursos ministrados pela 
Escola Judicial.  

Art. 28. Atendidos os requisitos para o processamento do requerimento, a 
Biblioteca do TRT4 contatará outras bibliotecas perquirindo sobre a existência 
da obra solicitada e sobre a possibilidade do empréstimo.  

§ 1º Obtendo êxito na busca, a Biblioteca do TRT4 requisitará a obra para 
posterior fornecimento ao requerente, que poderá retirá-la na Biblioteca do 
TRT4 ou recebê-la via malote.  

§ 2º A obra deverá ser devolvida no prazo estabelecido e nas mesmas 
condições em que recebida, diretamente na Biblioteca do TRT4 ou por meio de 
malote.  

Art. 29. O prazo do empréstimo e a possibilidade de renovação serão 
estabelecidos pela biblioteca de origem.  

Art. 30. O usuário ficará responsável pela retirada, pela devolução e pela 
preservação da integridade dos documentos recebidos por empréstimo entre 
bibliotecas. 

Seção IV  

Do empréstimo especial 

Art. 31. O empréstimo especial, para fotocópia ou para uso nas cabines de 
leitura, é facultado aos usuários internos e aos usuários externos.  

Parágrafo único. O usuário externo deverá deixar seu documento oficial de 
identidade (com foto) até a devolução do material emprestado.  

Art. 32. Cada usuário poderá retirar até 10 (dez) itens por empréstimo especial.  

Art. 33. As cópias serão feitas em serviço terceirizado de cópias, respeitada a 
legislação relativa aos direitos autorais e observadas as determinações da 
Biblioteca.  

Art. 34. O material retirado na modalidade de empréstimo especial deverá ser 
devolvido no mesmo dia, até o horário de fechamento da Biblioteca.  



Art. 35. A Biblioteca reserva-se o direito de negar o empréstimo, no caso de 
identificar ameaça à integridade da obra ou se entender que haja ofensa aos 
direitos autorais. 

CAPÍTULO IV  

Dos ambientes de leitura 

Art. 36. A Biblioteca dispõe de três diferentes modalidades de ambientes:  

I – cabines de leitura: externas ao ambiente da Biblioteca, podendo ser 
utilizadas por uma pessoa, durante o período em que o prédio se encontre 
aberto;  

II – salas de estudo em grupo: internas ao ambiente da Biblioteca, podendo ser 
utilizadas por uma a seis pessoas, durante o horário de atendimento;  

III – salão de leitura: interno ao ambiente da Biblioteca, com mesas de estudo 
individual, podendo ser utilizado durante o horário de atendimento, mediante 
recurso ao acervo, remanescendo autorizado o uso de computadores pessoais.  

§ 1º Nas salas de estudo em grupo e no salão de leitura, os usuários poderão 
utilizar apenas livros ou periódicos pertencentes ao acervo, não podendo entrar 
com livros ou periódicos próprios.  

§ 2º Os materiais consultados nas salas de estudo em grupo e no salão de 
leitura devem ser deixados sobre a mesa para controle estatístico, sendo 
vedada a recolocação de material documental nas estantes e nos locais de 
armazenamento.  

Art. 37. Os ambientes de leitura não serão objeto de reserva, seja por 
solicitação, seja por ocupação de materiais ou objetos pessoais.  

Art. 38. A Biblioteca não se responsabiliza por materiais deixados nos 
ambientes de leitura e estudo, os quais serão recolhidos no final do expediente.  

Art. 39. Os ambientes de leitura poderão ser utilizados para reuniões de 
estudo, atividades formativas da Escola Judicial, ou outras realizadas a serviço 
da instituição. 

CAPÍTULO V 

Do uso dos guarda-volumes 

Art. 40. O usuário deverá depositar seus pertences pessoais (livros, volumes, 
pastas, bolsas, maletas e congêneres) nos escaninhos existentes na entrada 
da Biblioteca, podendo conservar consigo cadernos, apontamentos e 
computadores pessoais.  

Art. 41. O material de propriedade do usuário deverá permanecer no guarda-
volumes durante sua permanência nas dependências internas da Biblioteca.  

Art. 42. O uso do guarda-volumes é restrito ao período de permanência do 
usuário na Biblioteca, sendo de inteira responsabilidade do usuário o cuidado 



com a chave e com o material guardado. Parágrafo único. O material deixado 
nos escaninhos de guarda-volumes será retirado pelos servidores da Biblioteca 
após o horário de atendimento.  

Art. 43. Em caso de extravio da chave do guarda-volumes, o usuário deverá 
comunicar imediatamente o fato aos servidores da Biblioteca, sendo de 
responsabilidade do usuário as despesas decorrentes da substituição da chave 
extraviada. 

CAPÍTULO VI  

Do atendimento 

Art. 44. A Biblioteca presta orientação e apoio especializados ao usuário para:  

I – informação sobre os serviços disponíveis;  

II – localização do material no acervo;  

III – auxílio na utilização dos terminais de consulta ao catálogo;  

IV – recebimento de sugestões referentes a aquisições de livros, de 
assinaturas de periódicos ou de outros recursos de informação.  

Art. 45. A Biblioteca disponibiliza computadores para realização de pesquisas 
no catálogo informatizado. Parágrafo único. O uso dos computadores é 
norteado pela política de segurança da informação do Tribunal. 

CAPÍTULO VII  

Da reprodução de documentos 

Art. 46. Cabe à Biblioteca salvaguardar o patrimônio documental de que é 
depositária, zelando por sua preservação, procurando o equilíbrio entre a 
responsabilidade patrimonial e a disponibilidade dos documentos necessários 
às atividades dos usuários.  

Art. 47. Ao usuário externo será disponibilizada a consulta local e a reprodução 
do material constante do acervo, observada a legislação que trata dos direitos 
autorais (Lei nº 9.610/1998).  

Art. 48. Não constituem ofensa aos direitos autorais, sem prejuízo das demais 
hipóteses previstas no artigo 46 da Lei nº 9.610/1998:  

I – a reprodução, em um só exemplar de pequenos trechos, para uso privado 
do copista, desde que feita por este, sem intuito de lucro;  

II – a citação em livros, jornais, revistas ou qualquer outro meio de 
comunicação, de passagens de qualquer obra, para fins de estudo, crítica ou 
polêmica, na medida justificada para o fim a atingir, indicando-se o nome do 
autor e a origem da obra;  

III – a utilização de obras literárias, artísticas ou científicas para produzir prova 
judiciária ou administrativa.  



Art. 49. A reprodução de documentos será feita em três modalidades:  

I – fotocópia;  

II – digitalização;  

III – fotografia sem flash.  

Art. 50. A fim de evitar a degradação progressiva das obras bibliográficas, não 
podem ser fotocopiadas, nem digitalizadas:  

I – obras pertencentes à coleção Antiqua;  

II – obras encadernadas, de comprovado valor bibliográfico e documental;  

III – obras com folhas soltas;  

IV – outras obras que, pelas suas características, possam ser danificadas.  

Art. 51. As obras impedidas de serem fotocopiadas ou digitalizadas poderão 
ser reproduzidas por fotografia sem flash, sob supervisão de bibliotecário. 

CAPÍTULO VIII  

Da responsabilidade dos usuários 

Art. 52. Os usuários são responsáveis por respeitar a integridade das 
instalações da Biblioteca, assim como de seu acervo, evitando situações de 
risco e depredação.  

Art. 53. Cada usuário é responsável pelo material em uso, seja para consulta, 
pesquisa ou empréstimo, zelando pela economia do material e a conservação 
do patrimônio público.  

Art. 54. O responsável pelo dano ou desaparecimento de documento ficará 
sujeito a: 

 I – arcar com as despesas de recuperação do documento; ou  

II – substituir o documento por outro com as mesmas características; ou  

III – indenizar com material similar, conforme estabelecido pela Biblioteca:  

a) quando se tratar de obra pertencente a uma coleção, as partes danificadas 
deverão, às expensas do responsável, ser substituídas por outras com as 
mesmas características ou, na impossibilidade dessa substituição, restauradas 
por empresa escolhida pela Biblioteca;  

b) quando se tratar de material de procedência estrangeira, a indenização será 
feita com base no valor de uma obra atual, conforme estabelecido pela 
Biblioteca. 

Art. 55. Cabe ao usuário:  

I – evitar condutas que prejudiquem o estudo, a consulta ou a pesquisa de 
outros usuários que se encontrem no local;  



II – manter o telefone celular ou qualquer outro dispositivo eletrônico portátil no 
modo silencioso ou usá-los com fones de ouvido;  

III – manter um tom de voz moderado em todas as áreas da Biblioteca;  

IV – cumprir as determinações previstas neste regulamento e aquelas 
indicadas pelos servidores da Biblioteca.  

Art. 56. O usuário que agir em desacordo com as normas e preceitos do 
presente regulamento poderá ter seu cadastro cancelado 

CAPÍTULO X  
Das disposições finais 
 
Art. 58. Caberá à Biblioteca elaborar e implementar todos os formulários, 
normas e manuais de procedimentos necessários para aplicação deste 
regulamento.  
Art. 59. Os casos omissos serão resolvidos pela Direção da Escola Judicial, 
consultada a Biblioteca.  
Art. 60. O presente Ato Conjunto entra em vigor na data de sua publicação. 
 

BEATRIZ RENCK  
Presidente do TRT da 4ª Região  

ALEXANDRE CORRÊA DA CRUZ  
Diretor da Escola Judicial do TRT da 4ª Região 

 

 

 

 


