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LEIS ORDINÁRIAS 

 
 
LEI No 13.595, DE 5 DE JANEIRO DE 2018  

Altera a Lei no 11.350, de 5 de outubro de 2006, para dispor sobre a 
reformulação das atribuições, a jornada e as condições de trabalho, o grau de 
formação profissional, os cursos de formação técnica e continuada e a 
indenização de transporte dos profissionais Agentes Comunitários de Saúde e 
Agentes de Combate às Endemias.  

O PRESIDENT E DA REPÚBLICA  

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1o O art. 2o da Lei no 11.350, de 5 de outubro de 2006, passa a vigorar 
acrescido dos seguintes §§ 1o e 2o :  

"Art. 2o ..................................................................................  

§ 1o ( V E TA D O ) .  

§ 2o Incumbe aos Agentes Comunitários de Saúde e aos Agentes de Combate 
às Endemias desempenhar com zelo e presteza as atividades previstas nesta 
Lei." (NR)  

Art. 2o O art. 3o da Lei no 11.350, de 5 de outubro de 2006, passa a vigorar 
com a seguinte redação:  

"Art. 3o O Agente Comunitário de Saúde tem como atribuição o exercício de 
atividades de prevenção de doenças e de promoção da saúde, a partir dos 
referenciais da Educação Popular em Saúde, mediante ações domiciliares ou 
comunitárias, individuais ou coletivas, desenvolvidas em conformidade com as 
diretrizes do SUS que normatizam a saúde preventiva e a atenção básica em 
saúde, com objetivo de ampliar o acesso da comunidade assistida às ações e 
aos serviços de informação, de saúde, de promoção social e de proteção da 
cidadania, sob supervisão do gestor municipal, distrital, estadual ou federal.  

Parágrafo único. (Revogado).  

I - (revogado);  

II - (revogado);  

III - (revogado);  

IV - (revogado);  

V - (revogado);  



VI - (revogado).  

§ 1o Para fins desta Lei, entende-se por Educação Popular em Saúde as 
práticas político-pedagógicas que decorrem das ações voltadas para a 
promoção, a proteção e a recuperação da saúde, estimulando o autocuidado, a 
prevenção de doenças e a promoção da saúde individual e coletiva a partir do 
diálogo sobre a diversidade de saberes culturais, sociais e científicos e a 
valorização dos saberes populares, com vistas à ampliação da participação 
popular no SUS e ao fortalecimento do vínculo entre os trabalhadores da saúde 
e os usuários do SUS.  

§ 2o ( V E TA D O ) .  

§ 3o ( V E TA D O ) .  

§ 4o ( V E TA D O ) .  

§ 5o ( V E TA D O ) .  

Art. 3o ( V E TA D O ) .  

Art. 4o ( V E TA D O ) .  

Art. 5o A Lei no 11.350, de 5 de outubro de 2006, passa a vigorar acrescida do 
seguinte art. 4o -B:  

"Art. 4o -B. Deverão ser observadas as ações de segurança e de saúde do 
trabalhador, notadamente o uso de equipamentos de proteção individual e a 
realização dos exames de saúde ocupacional, na execução das atividades dos 
Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate às Endemias."  

Art. 6o O art. 5o da Lei no 11.350, de 5 de outubro de 2006, passa a vigorar 
com a seguinte redação:  

"Art. 5o O Ministério da Saúde regulamentará as atividades de vigilância, 
prevenção e controle de doenças e de promoção da saúde a que se referem os 
arts. 3o , 4o e 4o -A e estabelecerá os parâmetros dos cursos previstos no 
inciso II do caput do art. 6o , no inciso I do caput do art. 7o e no § 2o deste 
artigo, observadas as diretrizes curriculares nacionais definidas pelo Conselho 
Nacional de Educação. § 1o ( V E TA D O ) .  

§ 2o ( V E TA D O ) .  

§ 3o Cursos técnicos de Agente Comunitário de Saúde e de Agente de 
Combate às Endemias poderão ser ministrados nas modalidades presencial e 
semipresencial e seguirão as diretrizes estabelecidas pelo Conselho Nacional 
de Educação." (NR)  

Art. 7o O art. 6o da Lei no 11.350, de 5 de outubro de 2006, passa a vigorar 
com as seguintes alterações:  

"Art. 6o .................................................................................. 
.........................................................................................................  



II - ter concluído, com aproveitamento, curso de formação inicial, com carga 
horária mínima de quarenta horas;  

III - ter concluído o ensino médio.  

§ 1o Quando não houver candidato inscrito que preencha o requisito previsto 
no inciso III do caput deste artigo, poderá ser admitida a contratação de 
candidato com ensino fundamental, que deverá comprovar a conclusão do 
ensino médio no prazo máximo de três anos.  

§ 2o ( V E TA D O ) .  

§ 3o Ao ente federativo responsável pela execução dos programas 
relacionados às atividades do Agente Comunitário de Saúde compete a 
definição da área geográfica a que se refere o inciso I do caput deste artigo, 
devendo:  

I - observar os parâmetros estabelecidos pelo Ministério da Saúde;  

II - considerar a geografia e a demografia da região, com distinção de zonas 
urbanas e rurais;  

III - flexibilizar o número de famílias e de indivíduos a serem acompanhados, de 
acordo com as condições de acessibilidade local e de vulnerabilidade da 
comunidade assistida. 

§ 4o A área geográfica a que se refere o inciso I do caput deste artigo será 
alterada quando houver risco à integridade física do Agente Comunitário de 
Saúde ou de membro de sua família decorrente de ameaça por parte de 
membro da comunidade onde reside e atua.  

§ 5o (VETADO).' (NR) 

" Art. 8o O art. 7o da Lei no 11.350, de 5 de outubro de 2006, passa a vigorar 
com as seguintes alterações:  

"Art. 7o ..................................................................................  

I - ter concluído, com aproveitamento, curso de formação inicial, com carga 
horária mínima de quarenta horas;  

II - ter concluído o ensino médio.  

Parágrafo único. (Revogado).  

§ 1o Quando não houver candidato inscrito que preencha o requisito previsto 
no inciso II do caput deste artigo, poderá ser admitida a contratação de 
candidato com ensino fundamental, que deverá comprovar a conclusão do 
ensino médio no prazo máximo de três anos.  

§ 2o Ao ente federativo responsável pela execução dos programas 
relacionados às atividades do Agente de Combate às Endemias compete a 
definição do número de imóveis a serem fiscalizados pelo Agente, observados 
os parâmetros estabelecidos pelo Ministério da Saúde e os seguintes:  



I - condições adequadas de trabalho;  

II - geografia e demografia da região, com distinção de zonas urbanas e rurais;  

III - flexibilização do número de imóveis, de acordo com as condições de 
acessibilidade local." (NR)  

Art. 9o ( V E TA D O ) .  

Art. 10. O art. 9o -A da Lei no 11.350, de 5 de outubro de 2006, passa a vigorar 
com as seguintes alterações:  

"Art. 9o -A. ............................................................................................................ 

§ 2o ( V E TA D O )...............................................................................................  

§ 4o As condições climáticas da área geográfica de atuação serão 
consideradas na definição do horário para cumprimento da jornada de 
trabalho." (NR)  

Art. 11. O art. 9o -E da Lei no 11.350, de 5 de outubro de 2006, passa a vigorar 
com a seguinte redação:  

"Art. 9o -E. Atendidas as disposições desta Lei e as respectivas normas 
regulamentadoras, os recursos de que tratam os arts. 9o -C e 9o -D serão 
repassados pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS) aos fundos de saúde dos 
Municípios, Estados e Distrito Federal como transferências correntes, 
regulares, automáticas e obrigatórias, nos termos do disposto no art. 3o da Lei 
no 8.142, de 28 de dezembro de 1990." (NR)  

Art. 12. (VETADO).  

Art. 13. (VETADO).  

Art. 14. (VETADO).  

Art. 15. Não será exigida do Agente Comunitário de Saúde e do Agente de 
Combate às Endemias a conclusão de:  

I - ensino fundamental, se estava exercendo as atividades em 5 de outubro de 
2006;  

II - ensino médio, se estiver exercendo as atividades na data de publicação 
desta Lei.  

Art. 16. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.  

Brasília, 5 de janeiro de 2018; 197o da Independência e 130o da República.  

 

MICHEL TEMER 

Torquato Jardim 

Henrique Meirelles 



Ricardo José Magalhães Barros 

Esteves Pedro Colnago Junior 

Grace Maria Fernandes Mendonça 

 
LEI No 13.601, DE 9 DE JANEIRO DE 2018  

Regulamenta o exercício da profissão de Técnico em Biblioteconomia.  

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA  

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:  

Art. 1o O exercício da profissão de Técnico em Biblioteconomia é 
regulamentado na forma desta Lei.  

Art. 2o Considera-se Técnico em Biblioteconomia o profissional legalmente 
habilitado em curso de formação específica.  

Art. 3o São requisitos para o exercício da atividade profissional de Técnico em 
Biblioteconomia:  

I - possuir diploma de formação de nível médio de Técnico em Biblioteconomia, 
expedido no Brasil, por escolas oficiais ou reconhecidas na forma da lei;  

II - possuir diploma de formação de nível médio de Técnico em 
Biblioteconomia, expedido por escola estrangeira, revalidado no Brasil de 
acordo com a legislação em vigor;  

III - (VETADO);  

IV - exercer suas atividades sob a supervisão de Bibliotecário com registro em 
CRB.  

Art. 4o Compete aos Técnicos em Biblioteconomia, observando-se os limites 
de sua formação e sob a supervisão do Bibliotecário:  

I - auxiliar nas atividades e serviços concernentes ao funcionamento de 
bibliotecas e outros serviços de documentação e informação;  

II - auxiliar no planejamento e desenvolvimento de projetos que ampliem as 
atividades de atuação sociocultural das instituições em que atuam. 

Art. 5o ( V E TA D O ) .  

Art. 6o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.  

Brasília, 9 de janeiro de 2018; 197o da Independência e 130o da República.  

 

MICHEL TEMER 

Gustavo do Vale Rocha 



 

DECRETOS 

 

DECRETOS DE 24 DE JANEIRO DE 2018 

O PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, no exercício do cargo de 
PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe conferem o art. 
84, caput, inciso XVI, e o art. 115, caput, inciso II, da Constituição, tendo em 
vista o disposto no art. 3o da Emenda Constitucional no 47, de 5 de julho de 
2005, e de acordo com o que consta do Processo nº 08000.001918/2018-15 do 
Ministério da Justiça e Segurança Pública, resolve 

CONCEDER APOSENTADORIA,  

a partir de 7 de fevereiro de 2018, a IRIS LIMA DE MORAES no cargo de Juíza 
do Tribunal Regional do Trabalho da 4a Região, com sede na cidade de Porto 
Alegre, Estado do Rio Grande do Sul.  

Brasília, 24 de janeiro de 2018; 197º da Independência e 130º da República.  

 

RODRIGO MAIA 

Torquato Jardim 

PORTARIAS 

 

PORTARIA CONJUNTA Nº 7.059, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2017.  

Dispõe sobre a composição do Comitê de Governança de Tecnologia da 
Informação e Comunicações no âmbito do Tribunal Regional da 4ª Região.  

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

CONSIDERANDO as alterações havidas no artigo 213, inciso III, do Regimento 
Interno deste Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região pelas Resoluções 
Administrativas nºs 17/2013 e 14/2017, que tratam da composição da 
Comissão de Informática deste Tribunal, a fim de garantir sua natureza 
multidisciplinar e a participação dos juízes de primeiro grau por meio da 
escolha de seus representantes;  



CONSIDERANDO os integrantes eleitos para compor a Comissão de 
Informática nos próximos 02 anos, nos termos da Ata nº 12/2017 da Sessão 
Extraordinária e Plenária do TRT da 4ª Região, de 30-10-2017;  

CONSIDERANDO a designação da Juíza Anita Job Lübbe para o exercício da 
Direção do Foro de Porto Alegre, conforme deliberado pelo Órgão Especial na 
sessão ordinária realizada em 17-11-2017 (Processo Administrativo n° 
0007582-25.2017.5.04.0000);  

CONSIDERANDO as alterações no quadro de gestores do Tribunal Regional 
do Trabalho da 4ª Região, a contar de 15-12-2017;  

CONSIDERANDO as alterações regimentais aprovadas pela Resolução 
Administrativa n° 50/2017, que conferiu nova denominação à Comissão de 
Informática, passando a denominá-la Comitê de Governança de Tecnologia da 
Informação e Comunicações,  

RESOLVE:  

Art. 1º Nos termos do art. 213, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal, o 
Comitê de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicações será 
composto pelos integrantes nominados no Anexo Único desta Portaria.  

Art. 2º Ficam revogadas as Portarias Conjuntas n° 302/2014 e n° 2.566/2017.  

Art. 3° Esta Portaria Conjunta entra em vigor na data de sua publicação.  

VANIA CUNHA MATTOS 

Presidente do TRT da 4ª Região 

MARÇAL HENRI DOS SANTOS FIGUEIREDO 

Corregedor Regional do TRT da 4ª Região 

 

ANEXO ÚNICO  

- CLÁUDIO ANTÔNIO CASSOU BARBOSA, Desembargador do Trabalho, 
Presidente da Comissão, eleito pelo Tribunal Pleno;  

- GEORGE ACHUTTI, Desembargador do Trabalho, eleito pelo Tribunal Pleno;  

- RAUL ZORATTO SANVICENTE, Desembargador do Trabalho, eleito pelo 
Tribunal Pleno;  

- ANITA JOB LÜBBE, Juíza Diretora do Foro de Porto Alegre;  

- EVANDRO LUIS URNAU, Juiz do Trabalho Substituto, eleito pelos juízes de 
1° grau em atividade;  

- RODRIGO FONTES CORREA, representante da Secretaria-Geral da 
Presidência;  



- CLOCEMAR LEMES SILVA, Juiz Auxiliar da Corregedoria, representante da 
Secretaria da Corregedoria;  

- BÁRBARA BURGARDT CASALETTI, Diretora-Geral;  

- ONÉLIO LUIS SOARES SANTOS, Secretário-Geral Judiciário;  

- NATACHA MORAES DE OLIVEIRA, Diretora da Secretaria de Tecnologia da 
Informação e Comunicações. 

 

PORTARIA Nº 66, DE 08 DE JANEIRO DE 2018.  

Designa servidores para constituírem a Comissão Permanente de Recebimento 
de Materiais no Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região.  

A PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, 
no uso de suas atribuições legais e regimentais,  

CONSIDERANDO o disposto no § 8º do artigo 15 da Lei nº 8.666/93, que 
dispõe sobre o recebimento de materiais,  

CONSIDERANDO o que consta no Processo Administrativo nº 0009219-
11.2017.5.04.0000,  

RESOLVE: 

Art. 1º A Comissão Permanente de Recebimento de Materiais de valor superior 
ao limite estabelecido no artigo 23 da Lei nº 8.666/93 para a modalidade de 
convite, em atendimento ao que estabelece o artigo 15, § 8º, da citada lei, será 
integrada pelos membros do Anexo Único desta Portaria.  

Art. 2º São atribuições da Comissão Permanente de Recebimento de Materiais:  

I - receber e examinar, no que diz respeito à quantidade e à qualidade, o 
material entregue pelo contratado em cumprimento ao contrato ou instrumento 
equivalente;  

II - rejeitar o material, sempre que estiver fora das especificações do contrato 
ou instrumento equivalente, ou em desacordo com amostras apresentadas na 
fase de licitação;  

III - expedir termo de recebimento ou de rejeição de material por ocasião da 
aceitação ou recusa, conforme o caso.  

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.  

VANIA CUNHA MATTOS 

Presidente do TRT da 4ª Região/RS 

 

ANEXO ÚNICO  



- ALBERTO DANIEL MÜLLER  

- ALEXANDRE DE ALMEIDA BARCELOS  

- ALEXANDRE GOMES NUNES  

- ALINE LEDUR  

- ALINE MAIA BITTENCOURT  

- ALTAIR JOSÉ PLATONOW PEDROSO 

 - ANDRÉ LUIS DAIPRAI  

- ANTÔNIO CARLOS BITTENCOURT CARDOZO  

- ARTUR CARDOSO SEVERO  

- ARTUR KELLERMANN CARVALHO  

- CARLOS RENATO COSTA  

- DENÍLSON RIBEIRO DE QUADROS  

- ERIC COLTRI SKROTZKY  

- ERNANI GRACZYK JARDIM  

- ERNANI SOARES KERN  

- FABIANO DUTRA IANKOWSKI  

- FELIPE CHITES VIEIRA  

- GEORGE JEFFERSON DE OLIVEIRA FELÍCIO  

- GERMANO DE MELLO ANDERSSON  

- HERALDO FIGUEIRA DA SILVA  

- JAKSON MOISES DORNELLES CLOS  

- JEFFERSON HAUZ NUNES FALLAVENA  

- JOÃO LUIZ PEIXOTO DA SILVA  

- JOÃO MANOEL ANDRE DE SOUSA  

- JOÃO PEDRO DUARTE LOPES  

- JOSÉ LUIS BORGES  

- LUCIANA REISCHL DOS PASSOS  

- LUCIANO CIPRIANI  

- LUÍS ANTÔNIO SILVA  

- LUÍS CARLOS PORTO  



- LUÍS FERNANDO PONTELLO  

- MANOEL JOSÉ SILVA DA COSTA  

- MARCELO DE SOUZA MEDEIROS  

- MARCOS AURÉLIO DA ROSA SILVA  

- MARZO BOBSIN DOS SANTOS  

- MELISSA SCHULLER SUPERTI WEBER  

- PATRÍCIA CARDOSO PEREZ  

- PAULA MEDAGLIA GRUSSNER  

- PAULO MENDES RIBEIRO JÚNIOR  

- RAFAEL TEIXEIRA DE CARVALHO  

- SANDRO SCHIAVON  

- SATURNINO FIGUEIRA DA SILVA NETO  

- SHEILA ELISE RAMMINGER  

- TIAGO PIRES D'ANDREA  

- VLADIMIR MASCARENHAS DE SOUZA 

 

PORTARIA Nº 74, DE 09 DE JANEIRO DE 2018.  

Altera o Anexo Único da Portaria nº 4.699/2016, que institui a Comissão 
Permanente de Acessibilidade e Inclusão.  

A PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, 
no uso de suas atribuições legais e regimentais,  

CONSIDERANDO a necessidade de recompor os integrantes da Comissão de 
Permanente de Acessibilidade e Inclusão de que trata a Portaria nº 7.173/2017, 
em razão das alterações no quadro de gestores do Tribunal Regional do 
Trabalho da 4ª Região, a contar de 15-12-2017, e da aposentadoria da 
servidora Maria Ester Fonseca Vieira, RESOLVE:  

Art. 1º Alterar o Anexo Único da Portaria nº 4.699/2016, que passa a vigorar 
com a seguinte redação: “ANEXO ÚNICO  

ELISABETE SANTOS MARQUES, Juíza Auxiliar da Presidência 
(Coordenadora);  

PATRÍCIA FERNANDA RAEL, representante da Diretoria-Geral;  

PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA DOS SANTOS, representante da Secretaria de 
Tecnologia da Informação e Comunicações;  



JULIANO MACHADO DOS SANTOS, representante da Secretaria de 
Comunicação Social e servidor com deficiência visual;  

JOÃO LUIZ CAVALIERI MACHADO, representante da Coordenadoria de 
Saúde;  

MÁRCIA GLUCHUK PIRES, representante da Coordenadoria de Material e 
Logística;  

ALEX BRUNO VIANA DA SILVA, servidor com deficiência física;  

RUY BITTENCOURT DE ALMEIDA NETO, representante do Sintrajufe/RS.  

Art. 2º Republique-se a Portaria nº 4.699/2016, com as alterações ora 
efetuadas.  

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.  

VANIA CUNHA MATTOS 

Presidente do TRT da 4ª Região/RS 

 

PORTARIA Nº 70, DE 09 DE JANEIRO DE 2018.  

Altera o Anexo Único da Portaria nº 4.650/2016, para recompor os integrantes 
da Comissão de Gestão do Teletrabalho.  

A PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, 
no uso de suas atribuições legais e regimentais,  

CONSIDERANDO a necessidade de recompor os integrantes da Comissão de 
Gestão do Teletrabalho de que trata a Portaria nº 4.650/2016, em razão das 
alterações no quadro de gestores do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª 
Região, a contar de 15-12-2017,  

RESOLVE:  

Art. 1º Alterar o Anexo Único da Portaria nº 4.650/2016, que passa a vigorar 
com a seguinte redação:  

“ANEXO ÚNICO  

- ELISABETE SANTOS MARQUES, Juíza Auxiliar da Presidência – 
Coordenadora;  

- NILTON CESAR MOZZAQUATRO, Diretor de Secretaria da 7ª Vara do 
Trabalho de Porto Alegre;  

- NATACHA MORAES DE OLIVEIRA, Diretora da Secretaria de Tecnologia da 
Informação e Comunicações;  

- ANGELA RUBENSAN OURIQUE, Assistente-chefe da Seção de Legislação 
de Pessoal e Assuntos Disciplinares (Secretaria de Gestão de Pessoas);  



- JOÃO LUIZ CAVALIERI MACHADO, Assistente-chefe do Setor de Perícias 
(Coordenadoria de Saúde);  

- ANDREA SIMÕES DA COSTA, Assessora-chefe da Assessoria de Recurso 
de Revista (unidade participante do teletrabalho);  

- RUY BITTENCOURT DE ALMEIDA NETO, representante do Sindicato dos 
Trabalhadores do Judiciário Federal no Rio Grande do Sul – Sintrajufe/RS.”  

Art. 2º Fica revogada a Portaria n° 1.201/2017.  

Art. 3° Republique-se a Portaria nº 4.650/2016, com as alterações ora 
efetuadas.  

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.  

VANIA CUNHA MATTOS 

Presidente do TRT da 4ª Região/RS 

 
 
PORTARIA CONJUNTA Nº 79, DE 09 DE JANEIRO DE 2018.  

Altera a Portaria Conjunta nº 1.791/2017, que institui Centros Judiciários de 
Métodos Consensuais de Solução de Disputas – CEJUSC-JT no âmbito do 
primeiro e segundo graus da Justiça do Trabalho da 4ª Região, regulamenta os 
seus funcionamentos e dá outras providências.  

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

CONSIDERANDO a publicação da Portaria TRT4 nº 6.894/2017, que criou a 
Seção de Apoio às Atividades de Conciliação, vinculada à Secretaria 
Processual, para secretariar/apoiar as atividades do Centro Judiciário de 
Métodos Consensuais de Solução de Disputas do Segundo Grau – CEJUSC-
JT/2º Grau;  

CONSIDERANDO a possibilidade de atuação de servidores como conciliadores 
e mediadores nas sessões de conciliação e mediação realizadas no CEJUSC-
JT/2º Grau; 

CONSIDERANDO a necessidade de atualização da Portaria Conjunta da 
Presidência e da Corregedoria Regional nº 1.791/2017,  

RESOLVEM:  

Art. 1º Alterar o caput do artigo 11, acrescentar o inciso V ao caput do artigo 
11, acrescentar o parágrafo único ao artigo 11 e alterar os §§ 1º, 3º e 5º do 
artigo 12, todos da Portaria Conjunta da Presidência e da Corregedoria 
Regional nº 1.791/2017, que passam a ter a seguinte redação: Art. 11. O 
CEJUSC-JT/2º Grau será operacionalizado pela Seção de Apoio às Atividades 



de Conciliação, unidade vinculada à Secretaria Processual do Tribunal, que 
terá as seguintes atribuições:  

[...]  

V – realização dos controles estatísticos.  

Parágrafo único. Além dos servidores lotados na Seção de Apoio às Atividades 
de Conciliação, poderão atuar no CEJUSC-JT/2º Grau servidores conciliadores 
e mediadores, independentemente da lotação de origem.  

Art. 12. […]  

§ 1º Deferido o requerimento da parte ou entendendo o relator pela 
designação, de ofício, de sessão de conciliação ou mediação, o Gabinete ao 
qual o processo está vinculado deverá solicitar à Seção de Apoio às Atividades 
de Conciliação a inclusão do processo em pauta e a intimação das partes e 
procuradores.  

[...]  

§ 3º Mediante solicitação do relator, a sessão de conciliação ou mediação 
poderá ser conduzida pelo Coordenador do CEJUSC-JT/2º Grau, por um 
magistrado designado pela Presidência do Tribunal ou por servidores 
conciliadores e mediadores.  

[...]  

§ 5º A sessão de conciliação ou mediação será secretariada por um servidor 
lotado no Gabinete do Desembargador ao qual o processo está vinculado ou, 
mediante disponibilidade, por um servidor lotado na Seção de Apoio às 
Atividades de Conciliação.  

Art. 2º Republique-se a Portaria Conjunta da Presidência e da Corregedoria 
Regional nº 1.791/2017, consolidando as alterações ora efetuadas.  

Art. 3º Esta Portaria Conjunta entra em vigor na data de sua publicação.  

VANIA CUNHA MATTOS 

Presidente do TRT da 4ª Região/RS 

MARÇAL HENRI DOS SANTOS FIGUEIREDO 

Corregedor do TRT da 4ª Região/RS 

 

PORTARIA Nº 01, DE 10 DE JANEIRO DE 2018  

Designa os Juízes do Trabalho que auxiliarão a Corregedoria Regional junto ao 
Gabinete Extraordinário.  

O CORREGEDOR DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª 
REGIÃO, no uso de suas atribuições legais e regimentais,  



CONSIDERANDO o regramento constante do Regulamento Interno da 
Corregedoria Regional, que organiza o Gabinete Extraordinário;  

CONSIDERANDO a necessidade de auxílio aos Juízes de 1º grau no tocante 
ao resíduo de processos pendentes, nas hipóteses do parágrafo único do art. 
11 do Regulamento Interno da Corregedoria Regional;  

CONSIDERANDO que, nos termos do artigo 43 do Regimento Interno do 
Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, cabe ao Corregedor Regional 
velar pela correção e celeridade do exercício da prestação jurisdicional de 
primeiro grau no âmbito deste Regional;  

RESOLVE :  

Art. 1º - Designar os Juízes Carlos Ernesto Maranhão Busatto e Raquel 
Hochmann de Freitas para auxiliar na solução de processos, preferencialmente 
naqueles cujos prazos se encontrem excedidos, a serem redistribuídos 
segundo critérios estabelecidos pela Corregedoria do Tribunal Regional do 
Trabalho da 4ª Região;  

Parágrafo Único – Os assistentes dos referidos Juízes permanecerão lotados 
nas suas respectivas Unidades, à disposição da Secretaria da Corregedoria, 
enquanto perdurar a designação.  

Art. 2º - Designar o Juiz Auxiliar da Corregedoria para coordenar as atividades 
do Gabinete Extraordinário.  

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.  

Porto Alegre, 10 de janeiro de 2018. 

 

PORTARIA Nº 152, DE 12 DE JANEIRO DE 2018.  

Altera o Anexo Único da Portaria nº 1.462/2014, que instituiu a Comissão de 
Negociação de Greve no âmbito da Justiça do Trabalho da 4ª Região.  

A PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, 
no uso de suas atribuições legais e regimentais, CONSIDERANDO a 
necessidade de recompor os integrantes da Comissão de Negociação de 
Greve de que trata a Portaria n° 1.462/2014, em razão das alterações no 
quadro de gestores do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, a contar de 
15.DEZ.2017, RESOLVE:  

Art. 1º Alterar o Anexo Único da Portaria nº 1.462/2014, que passa a vigorar 
com a seguinte redação:  

ANEXO ÚNICO  

Desembargador JOÃO PAULO LUCENA (Coordenador);  

Desembargador MARCOS FAGUNDES SALOMÃO;  



Juíza ANITA JOB LÜBBE – Juíza Diretora do Foro de Porto Alegre;  

BÁRBARA BURGARDT CASALETTI – Diretora-Geral;  

MARIA AUGUSTA KINNEMANN ARNOLD – Diretora da Secretaria de Gestão 
de Pessoas.  

Art. 2º Republique-se a Portaria nº 1.462/2014, com as alterações ora 
efetuadas.  

Art. 3º Revoga-se a Portaria nº 811/2016.  

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.  

VANIA CUNHA MATTOS 

Presidente do TRT da 4ª Região/RS 

 

PORTARIA Nº 157, DE 15 DE JANEIRO DE 2018.  

Altera o Anexo Único da Portaria nº 1.322/2017, para recompor os integrantes 
do Núcleo de Gerenciamento de Precedentes no âmbito do TRT da 4ª Região. 

A PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, 
no uso de suas atribuições legais e regimentais, CONSIDERANDO a 
necessidade de recompor os integrantes do Núcleo de Gerenciamento de 
Precedentes de que trata a Portaria nº 1.322/2017, em razão das alterações no 
quadro de gestores do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, a contar de 
15.12.2017, RESOLVE:  

Art. 1º Alterar o Anexo Único da Portaria nº 1.322/2017, que passa a vigorar 
com a seguinte redação:  

ANEXO ÚNICO  

- ONÉLIO LUÍS SOARES DOS SANTOS, Secretário-Geral Judiciário; - ALDO 
DA SILVA JARDIM, Assessor da Secretaria-Geral Judiciária;  

- ANDREA SIMÕES DA COSTA, Assessora-Chefe da Assessoria de Recurso 
de Revista;  

- CAROLINA DA SILVA FERREIRA, Assessora-Chefe da Assessoria de 
Gestão Estratégica.  

Art. 2º Republique-se a Portaria nº 1.322/2017, com as alterações ora 
efetuadas.  

Art. 3° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

  

VANIA CUNHA MATTOS 

Presidente do TRT da 4ª Região/RS 



 

PORTARIA Nº 151, DE 12 DE JANEIRO DE 2018. 

Altera o Anexo Único da Portaria nº 2.148/2011, que institui a Comissão de 
Cultura do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região 

A PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, 
no uso de suas atribuições legais e regimentais, CONSIDERANDO a 
necessidade de recompor os integrantes da Comissão de Cultura de que trata 
a Portaria n° 2.148/2011, em razão das alterações no quadro de gestores do 
Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, a contar de 15.DEZ.2017, 
RESOLVE:  

Art. 1º Alterar o Anexo Único da Portaria n° 2.148/2011, que passa a vigorar 
com a seguinte redação:  

ANEXO ÚNICO  

- JOÃO PAULO LUCENA, Desembargador do Trabalho (Coordenador);  

- ELIANE COVOLO MELGAREJO, Juíza do Trabalho;  

- MILENE TAFRA DA FONTOURA, servidora.  

Art. 2° Republique-se a Portaria nº 2.148/2011, com as alterações ora 
efetuadas.  

Art. 3º Fica revogada a Portaria nº 313/2017.  

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

  

VANIA CUNHA MATTOS 

Presidente do TRT da 4ª Região/RS 

 

PORTARIA Nº 233, DE 17 DE JANEIRO DE 2018.  

Altera a Portaria nº 1.596/2017, para recompor os integrantes do Núcleo 
Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Disputas do TRT da 4ª 
Região – NUPEMEC-TRT4.  

A PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, 
no uso de suas atribuições legais e regimentais,  

CONSIDERANDO a instituição, no âmbito deste Regional, dos Centros 
Judiciários de Métodos Consensuais de Solução de Disputas – CEJUSCJT, por 
meio da Portaria Conjunta n° 1.791/2017, e a transformação do Juízo Auxiliar 
de Conciliação, Execução e Precatórios (JACEP) em Juízo Auxiliar de 
Execução e Precatórios (JAEP), nos termos da Portaria n° 3.260/2017; 



CONSIDERANDO a necessidade de recompor os integrantes do Núcleo 
Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Disputas (NUPEMEC), 
em razão das alterações no quadro de gestores do Tribunal Regional do 
Trabalho da 4ª Região, a contar de 15.DEZ.2017,  

RESOLVE:  

Art. 1º Alterar o inciso II do artigo 3° e o Anexo Único da Portaria nº 1.596/2017, 
que passam a ter a seguinte redação:  

“Art. 3º [...] II – um Juiz integrante do Centro Judiciário de Métodos 
Consensuais de Solução de Disputas do Primeiro Grau – CEJUSC-JT/1° Grau;” 

“ANEXO ÚNICO  

- RICARDO HOFMEISTER DE ALMEIDA MARTINS COSTA, Desembargador 
do Trabalho (coordenador);  

- JOÃO PAULO LUCENA, Desembargador do Trabalho (coordenador 
substituto);  

- JORGE ALBERTO ARAUJO, Juiz Titular de Vara do Trabalho, integrante do 
CEJUSC-JT/1° Grau;  

- LUÍS HENRIQUE BISSO TATSCH, Juiz Titular de Vara do Trabalho;  

- MARCELA CASANOVA VIANA ARENA, Juíza do Trabalho Substituta;  

- MARTA PILLA DE ALMADA, servidora lotada no CEJUSC-JT/1° Grau.”  

Art. 2º Republique-se a Portaria nº 1.596/2017, com as alterações ora 
efetuadas.  

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.  

 

VANIA CUNHA MATTOS 

Presidente do TRT da 4ª Região/RS 

 

PORTARIA Nº 228, DE 17 DE JANEIRO DE 2018.  

Altera a Portaria nº 1.997/2015, para recompor os integrantes da Comissão de 
Gestão Socioambiental do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região.  

A PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, 
no uso de suas atribuições legais e regimentais,  

CONSIDERANDO a necessidade de recompor a Comissão de Gestão 
Socioambiental de que trata a Portaria nº 1.997/2015, em razão da alteração 
do quadro de gestores deste Tribunal, a contar de 15.DEZ.2017;  

RESOLVE:  



Art. 1º Alterar o Anexo Único da Portaria nº 1.997/2015, que passa a vigorar 
com a seguinte redação:  

ANEXO ÚNICO  

– Elisabete Santos Marques, Juíza Auxiliar da Presidência (Coordenadora);  

– Clocemar Lemes Silva, Juiz Auxiliar da Corregedoria;  

– Anita Cristina de Jesus, representante da DG;  

– Carolina da Silva Ferreira, representante da AGE;  

- Wilson da Siqueira Jacques Junior, representante da SEAPA; - Sandro 
Schiavon, representante da SEMPRO;  

- Rodrigo Bazacas Correa, representante Coord. de Material e Logística;  

– Denise Umann Ladeira, Assistente-Chefe da Seção de Afastamentos e 
Tempo de Serviço;  

– Joni Josselito Johann, lotado na Seção de Apoio à Gestão da Secretaria de 
Gestão de Pessoas  

Art. 2º Republique-se a Portaria nº 1.997/2015, com as alterações ora 
efetuadas.  

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.  

VANIA CUNHA MATTOS 

Presidente do TRT da 4ª Região/RS 

 

PORTARIA Nº 02, DE 19 DE JANEIRO DE 2018.  

Regula, excepcionalmente, o horário de funcionamento e atendimento externo 
do Posto de Itaqui.  

O VICE-CORREGEDOR REGIONAL, NO EXERCÍCIO DA CORREGEDORIA 
DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, no uso de suas 
atribuições legais e regimentais,  

CONSIDERANDO a autorização do Órgão Especial deste TRT, concedida na 
sessão ordinária de 27.02.2003, para que a Corregedoria Regional baixe 
provimento ou portaria alterando os horários de funcionamento e de 
atendimento externo nos Postos da Justiça do Trabalho da 4ª Região, quando 
se fizer necessário, de forma diversa da prevista na Resolução Administrativa 
nº 13/2002;  

CONSIDERANDO a exoneração, a pedido, da servidora Fabiana Ritterbusch 
de Oliveira Jobim, a contar de 22.11.2017, e a remoção do servidor Leandro 
Fraga Bergmann para a 22ª Vara do Trabalho de Porto Alegre, a partir de 
08.11.2018, para o exercício de função comissionada na referida Unidade;  



CONSIDERANDO que somente permanece em atividade no Posto de Itaqui a 
servidora Margaret Leonora Kayser, assistente-chefe na Unidade;  

CONSIDERANDO que o atendimento externo é regularmente prestado das 10h 
às 18h, o que inviabiliza que a servidora usufrua o direito ao intervalo para 
repouso e alimentação;  

CONSIDERANDO a nomeação de servidora para atuar no Posto Avançado, 
em vaga decorrente de exoneração, com posse prevista para o dia 19.01.2018 
e data de exercício em até 15 dias após o ato de posse;  

RESOLVE:  

Art. 1º ESTABELECER, excepcionalmente, o horário de funcionamento e 
atendimento externo do Posto Avançado da Justiça do Trabalho de Itaqui, 
vinculado à Vara do Trabalho de São Borja, das 12h às 18h, no período a partir 
da vigência desta até 15 dias após o efetivo exercício de novo servidor 
nomeado para atuar na Unidade.  

Parágrafo Único. A Assistente-chefe do Posto deverá comunicar a esta 
Corregedoria, no prazo de 48 horas, a data do efetivo exercício do servidor 
nomeado.  

Art. 2º A presente Portaria deverá ser afixada nos locais de costume no Foro 
da Justiça do Trabalho de São Borja e no Posto de Itaqui, a fim de que lhe seja 
dada ampla publicidade. 

Publique-se, comunique-se e cumpra-se.  

Porto Alegre, 19 de janeiro de 2018.  

MARCELO GONÇALVES OLIVEIRA 

Vice-Corregedor, no Exercício da Corregedoria 

 

Comitê Gestor Regional do Sistema Processo Judicial Eletrônico  

PORTARIA Nº 289, DE 22 DE JANEIRO DE 2018.  

Altera o Anexo Único da Portaria nº 5.370/2012 a qual nomina os integrantes 
do Comitê Gestor Regional do Sistema Processo Judicial Eletrônico da Justiça 
do Trabalho – PJe-JT.  

A PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, 
no uso de suas atribuições legais e regimentais,  

CONSIDERANDO a necessidade de recompor o Comitê Gestor Regional do 
Sistema PJe, em razão da alteração do quadro de gestores deste Tribunal, a 
contar de 15.DEZ.2017;  

RESOLVE:  



Art. 1º Alterar o inciso I do artigo 4° e o Anexo Único da Portaria nº 5.370/2012 
que passam a vigorar com a seguinte redação:  

Art. 4°  

[…]  

I – o Desembargador Presidente do Comitê de Governança de Tecnologia da 
Informação e Comunicações, que o coordenará;  

ANEXO ÚNICO  

–CLÁUDIO ANTONIO CASSOU BARBOSA, Desembargador Presidente do 
Comitê de Governança de TIC (coordenador);  

– ELISABETE SANTOS MARQUES e CLOCEMAR LEMES SILVA, Juízes 
Auxiliares da Presidência e da Corregedoria, respectivamente;  

– MAURICIO SCHMIDT BASTOS, Juiz Titular de Vara do Trabalho;  

– GILSON LUIZ LAYDNER DE AZEVEDO, Procurador do Trabalho indicado 
pela Procuradoria Regional do Trabalho da 4ª Região;  

– CARLOS THOMAZ AVILA ALBORNOZ, CAMILO GOMES DE MACEDO e 
INGRID RENZ BIRNFELD, Advogados indicados pela Ordem dos Advogados 
do Brasil – Seccional do Rio Grande do Sul;  

– MARCIO LIMA DO AMARAL, Juiz Titular de Vara do Trabalho, representante 
da Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho da 4ª Região – Amatra 
IV;  

– JEFERSON ANDRADE, representante da Corregedoria Regional deste 
Tribunal;  

– GABRIEL PACHECO DOS SANTOS e ONÉLIO LUIS SOARES DOS 
SANTOS, representantes da área judiciária deste Tribunal (1º grau e 2º grau, 
respectivamente);  

– NATACHA MORAES DE OLIVEIRA, representante da área de Tecnologia da 
Informação e Comunicações deste Tribunal;  

Art. 2º Fica revogada a Portaria n° 2.017/2016.  

Art. 3° Republique-se a Portaria nº 5.370/2012, com as alterações ora 
efetuadas. 

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.  

 

VANIA CUNHA MATTOS 

Presidente do TRT da 4ª Região/RS 

 



PORTARIA Nº 306, DE 23 DE JANEIRO DE 2018.  

Altera o Anexo Único da Portaria nº 5.755/2011, para recompor os integrantes 
da Comissão Permanente de Segurança no âmbito do TRT da 4ª Região.  

A PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, 
no uso de suas atribuições legais e regimentais,  

CONSIDERANDO a necessidade de recompor os integrantes do Núcleo 
Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Disputas (NUPEMEC), 
em razão das alterações no quadro de gestores do Tribunal Regional do 
Trabalho da 4ª Região, a contar de 15.DEZ.2017;  

CONSIDERANDO a indicação de representante da AMATRA IV,  

RESOLVE:  

Art. 1º Alterar o Anexo Único da Portaria nº 5.755/2011, que passa a vigorar 
com a seguinte redação:  

ANEXO ÚNICO  

- MARÇAL HENRI DOS SANTOS FIGUEIREDO, Desembargador do Trabalho 
(coordenador);  

- CLOCEMAR LEMES SILVA, Juiz Titular de Vara do Trabalho, Auxiliar da 
Corregedoria;  

- MAX CARRION BRUECKNER, Juiz do Trabalho Substituto;  

- ADRIANA MOURA FONTOURA, Juíza do Trabalho, representante da 
Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho da 4ª Região – AMATRA 
IV;  

- ANITA JOB LÜBBE, Juíza do Trabalho Diretora do Foro de Porto Alegre;  

- JOÃO LUIZ PEIXOTO DA SILVA, Coordenador da Coordenadoria de 
Segurança Institucional.  

Art. 3º Fica revogada a Portaria nº 2.541/2017.  

Art. 4º Republique-se a Portaria nº 5.755/2011, consolidando as alterações 
promovidas por esta Portaria.  

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.  

 

VANIA CUNHA MATTOS 

Presidente do TRT da 4ª Região/RS 

 



PORTARIA N° 284, DE 22 DE JANEIRO DE 2018.  

Recompõe os integrantes do Grupo de Trabalho instituído pela Portaria nº 
5.908/2017 para elaboração da política de Gestão de Pessoas que promova a 
fixação de recursos humanos na área de Tecnologia da Informação e 
Comunicação no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região.  

A PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, 
no uso de suas atribuições legais e regimentais,  

CONSIDERANDO a manifestação de interesse do Des. Cláudio Antônio 
Cassou Barbosa, Presidente do Comitê de Governança de TIC, em compor o 
Grupo de Trabalho instituído pela Portaria n° 5.908/2017;  

CONSIDERANDO a correlação das atividades desenvolvidas pelo referido 
Grupo com as atribuições do Presidente do Comitê de Governança de TIC,  

RESOLVE:  

Art. 1° Alterar o artigo 2° da Portaria n° 5.908/2017, que passa a vigorar com a 
seguinte redação:  

ANEXO ÚNICO  

I. CLÁUDIO ANTONIO CASSOU BARBOSA, Desembargador Presidente do 
Comitê de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicações 
(Coordenador);  

II. TATIANA PATRICIA KRAUSE, representante da Diretoria-Geral;  

III. NATACHA MORAES DE OLIVEIRA, representante da Secretaria de 
Tecnologia da Informação e Comunicações;  

IV. ROMY BRUXEL, representante da Assessoria de Gestão Estratégica, 
Dados Estatísticos e Apoio às Ações Institucionais;  

V. CRISTINA SCHMIDT, representante da Secretaria de Gestão de Pessoas;  

VI. JEFERSON SANTOS RAMALHO, representante da Secretaria de Gestão 
de Pessoas. 

Art. 2° Republique-se a Portaria nº 5.908/2017, com as alterações ora 
efetuadas.  

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.  

 

VANIA CUNHA MATTOS 

Presidente do TRT da 4ª Região 

 

 



Comissão Permanente de Segurança  

PORTARIA Nº 306, DE 23 DE JANEIRO DE 2018.  

(Republicada em razão de erro material)  

Altera o Anexo Único da Portaria nº 5.755/2011, para recompor os integrantes 
da Comissão Permanente de Segurança no âmbito do TRT da 4ª Região.  

A PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, 
no uso de suas atribuições legais e regimentais,  

CONSIDERANDO a necessidade de recompor os integrantes da Comissão 
Permanente de Segurança, em razão das alterações no quadro de gestores do 
Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, a contar de 15.DEZ.2017;  

CONSIDERANDO a indicação de representante da AMATRA IV,  

RESOLVE:  

Art. 1º Alterar o Anexo Único da Portaria nº 5.755/2011, que passa a vigorar 
com a seguinte redação:  

ANEXO ÚNICO  

- MARÇAL HENRI DOS SANTOS FIGUEIREDO, Desembargador do Trabalho 
(coordenador);  

- CLOCEMAR LEMES SILVA, Juiz Titular de Vara do Trabalho, Auxiliar da 
Corregedoria;   

- MAX CARRION BRUECKNER, Juiz do Trabalho Substituto;  

- ADRIANA MOURA FONTOURA, Juíza do Trabalho, representante da 
Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho da 4ª Região – AMATRA 
IV;  

- ANITA JOB LÜBBE, Juíza do Trabalho Diretora do Foro de Porto Alegre;  

- JOÃO LUIZ PEIXOTO DA SILVA, Coordenador da Coordenadoria de 
Segurança Institucional.  

Art. 2º Fica revogada a Portaria nº 2.541/2017.  

Art. 3º Republique-se a Portaria nº 5.755/2011, consolidando as alterações 
promovidas por esta Portaria.  

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.  

 

VANIA CUNHA MATTOS 

Presidente do TRT da 4ª Região/RS 

 



Comissão de Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho  

PORTARIA Nº 366, DE 24 DE JANEIRO DE 2018.  

Altera o Anexo Único da Portaria nº 2.700/2014, para recompor os integrantes 
da Comissão de Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho do Tribunal 
Regional do Trabalho da 4ª Região.  

A PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, 
no uso de suas atribuições legais e regimentais,  

CONSIDERANDO a necessidade de recompor a Comissão de Engenharia de 
Segurança e Medicina do Trabalho, em razão da alteração do quadro de 
gestores deste Tribunal, a contar de 15.DEZ.2017;  

RESOLVE:  

Art. 1º Alterar o Anexo Único da Portaria nº 2.700/2014, que passa a vigorar 
com a seguinte redação:  

 

ANEXO ÚNICO 

–FABIANO HOLZ BESERRA, Desembargador do Trabalho, Gestor Regional 
do Programa Trabalho Seguro (Coordenador);  

– PATRÍCIA IANNINI DOS SANTOS, Gestora Regional do Programa Trabalho 
Seguro;  

– MÁRCIA PADULA MUCENIC, Juíza do Trabalho Substituta, representante da 
Associação Dos Magistrados da Justiça do Trabalho da 4ª Região - Amatra IV;  

– CRISTIANO KRALIK ANGELINI, representante indicado pela Diretoria-Geral;  

– ÁTILA DIAS CONCEIÇÃO, representante da Secretaria de Manutenção e 
Projetos (Sempro), com formação na área de segurança do trabalho;  

– MARCELO LUCCA, servidor com formação na área de segurança do 
trabalho;  

– JOÃO LUIZ CAVALIERI MACHADO, representante da Coordenadoria de 
Saúde, com formação em Medicina;  

– CRISTIANO BERNARDINO MOREIRA, servidor indicado pelo Sintrajufe/RS.  

Art. 2º Fica revogada a Portaria n° 2.155/2017.  

Art. 3° Republique-se a Portaria nº 2.700/2014, com as alterações ora 
efetuadas.  

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.  

VANIA CUNHA MATTOS 

Presidente do TRT da 4ª Região/RS 



Comitê Gestor de Equidade de Gênero, Raça e Diversidade  

PORTARIA Nº 290, DE 22 DE JANEIRO DE 2018.  

Altera o Anexo Único da Portaria n° 2.577/2017, que nomina os integrantes do 
Comitê Gestor de Equidade de Gênero, Raça e Diversidade no âmbito deste 
Regional pela Resolução Administrativa n° 03/2017.  

A PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, 
no uso de suas atribuições legais e regimentais,  

CONSIDERANDO a necessidade de recompor o Comitê Gestor de Equidade 
de Gênero, Raça e Diversidade, em razão da alteração do quadro de gestores 
deste Tribunal, a contar de 15.DEZ.2017;  

RESOLVE:  

Art. 1° Alterar a redação do Anexo Único da Portaria n° 2.577/2017, que passa 
a vigorar com a seguinte redação:  

ANEXO ÚNICO  

- RAQUEL NENÊ SANTOS, indicada pela Presidência (coordenadora);  

- BARBARA BURGARDT CASALETTI, indicada pela Diretoria-Geral;  

- MARIANA MEROLILLO MARIMON, representante da Ouvidoria;  

- JULIANO MACHADO DOS SANTOS, representante dos(as) servidores(as) 
com deficiência  

- ALESSANDRA PEREIRA DE ANDRADE, representante das servidoras 
mulheres;  

- ELIANE MARGARETE DA SILVA ABREU, representante dos(as) 
servidores(as) negros(as);  

- ROSELI COELHO FOSSARI, representante dos(as) servidores(as) LGBTI;  

- LUCIANA BÖHM STAHNKE, representante dos(as) magistrados(as);  

- ALESSANDRA BARRETO KRAUSE, indicada pelo SINTRAJUFE/RS  

- LÚCIA RODRIGUES DE MATOS, indicada pela AMATRA IV.  

Art. 2° Republique-se a Portaria n° 2.577/2017 com as alterações ora 
promovidas.  

Art. 3° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.  

VANIA CUNHA MATTOS 

Presidente do TRT da 4ª Região/RS 

 



Comitê Gestor Local de Atenção Integral à Saúde  

PORTARIA Nº 472, DE 29 DE JANEIRO DE 2018.  

Altera a Portaria nº 128/2016, para recompor os integrantes do Comitê Gestor 
Local de Atenção Integral à Saúde no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho 
da 4ª Região.  

A PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, 
no uso de suas atribuições legais e regimentais,  

CONSIDERANDO necessidade de recompor o Comitê Gestor Local de 
Atenção Integral à Saúde, em razão da alteração do quadro de gestores deste 
Tribunal, a contar de 15.DEZ.2017;  

RESOLVE:  

Art. 1º Alterar o Anexo Único da Portaria nº 128/2016, que passa a ter a 
seguinte redação:  

ANEXO ÚNICO  

- LAÍS HELENA JAEGER NICOTTI, Desembargadora do Trabalho;  

- ELISABETE SANTOS MARQUES, Juíza Auxiliar da Presidência;  

- RITA VOLPATO BISCHOFF, Juíza do Trabalho Substituta;  

- LUCIANA BOHM STAHNKE, Juíza do Trabalho, representante da Associação 
dos Magistrados da Justiça do Trabalho da 4ª Região – Amatra IV;  

- PEDRO IVO SIQUEIRA DE BELLI, gestor da área de saúde;  

- MARIA AUGUSTA KINNEMANN ARNOLD, gestora da área de gestão de 
pessoas;  

- CRISTIANO BERNARDINO MOREIRA, servidor indicado pelo Sintrajufe/RS.  

Art. 2º Republique-se a Portaria nº 128/2016, com as alterações ora efetuadas.  

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.  

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.  

VANIA CUNHA MATTOS 

Presidente do TRT da 4ª Região/RS 

 



Comissão de Direitos Humanos e Trabalho Decente  

PORTARIA N° 446, DE 26 DE JANEIRO DE 2018.  

Altera o Anexo Único da Portaria nº 3.484/2015 que institui a Comissão de 
Direitos Humanos e Trabalho Decente no Tribunal Regional do Trabalho da 4ª 
Região.  

A PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, 
no uso de suas atribuições legais e regimentais,  

CONSIDERANDO necessidade de recompor a Comissão de Direitos Humanos 
e Trabalho Decente, em razão da alteração do quadro de gestores deste 
Tribunal, a contar de 15.DEZ.2017;  

RESOLVE:  

Art. 1° Alterar o Anexo Único da Portaria nº 3.484/2015, que passa a vigorar 
com a seguinte redação: ANEXO ÚNICO  

–Desa. MARIA MADALENA TELESCA e Juíza MARIA SILVANA ROTTA 
TEDESCO, Gestoras Regionais do Programa de Combate ao Trabalho Infantil 
da Justiça do Trabalho;  

– Des. FABIANO HOLZ BESERRA, Gestor Regional do Programa Trabalho 
Seguro;  

– Desa. REJANE SOUZA PEDRA, Desembargadora do Trabalho;  

– Juíza PATRÍCIA IANNINI DOS SANTOS, Gestora Regional do Programa 
Trabalho Seguro e designada para atuar na 30ª Vara do Trabalho de Porto 
Alegre, especializada em Acidentes do Trabalho;  

– Juíza LUCIANA BÖHM STAHNKE, Titular de Vara do Trabalho; – Juíza 
RAQUEL NENÊ SANTOS, Titular de Vara do Trabalho;  

– Juiz LUIZ ANTONIO COLUSSI, Gestor Nacional do Programa Trabalho 
Seguro.  

Art. 2° Republique-se a Portaria nº 3.484/2015, com as alterações ora 
efetuadas.  

Art. 3º Fica revogada a Portaria n° 2.156/2017.  

Art. 4° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.  

VANIA CUNHA MATTOS 

Presidente do TRT da 4ª Região 



Comitê Gestor Local de Atenção Integral à Saúde  

PORTARIA Nº 472, DE 29 DE JANEIRO DE 2018. (Republicada em razão de 
erro material)  

Altera a Portaria nº 128/2016, para recompor os integrantes do Comitê Gestor 
Local de Atenção Integral à Saúde no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho 
da 4ª Região.  

A PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, 
no uso de suas atribuições legais e regimentais,  

CONSIDERANDO necessidade de recompor o Comitê Gestor Local de 
Atenção Integral à Saúde, em razão da alteração do quadro de gestores deste 
Tribunal, a contar de 15.DEZ.2017;  

RESOLVE:  

Art. 1º Alterar o Anexo Único da Portaria nº 128/2016, que passa a ter a 
seguinte redação:  

ANEXO ÚNICO  

- LAÍS HELENA JAEGER NICOTTI, Desembargadora do Trabalho;  

- ELISABETE SANTOS MARQUES, Juíza Auxiliar da Presidência;  

- RITA VOLPATO BISCHOFF, Juíza do Trabalho;  

- LUCIANA BOHM STAHNKE, Juíza do Trabalho, representante da Associação 
dos Magistrados da Justiça do Trabalho da 4ª Região – Amatra IV;  

- PEDRO IVO SIQUEIRA DE BELLI, gestor da área de saúde;  

- MARIA AUGUSTA KINNEMANN ARNOLD, gestora da área de gestão de 
pessoas;  

- CRISTIANO BERNARDINO MOREIRA, servidor indicado pelo Sintrajufe/RS.  

Art. 2º Republique-se a Portaria nº 128/2016, com as alterações ora efetuadas.  

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.  

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.  

 

VANIA CUNHA MATTOS 

Presidente do TRT da 4ª Região/RS 

 

 
 



INSTRUÇÕES NORMATIVAS 

 

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 139, DE 22 DE JANEIRO DE 2018  

Dispõe sobre a fiscalização para a erradicação de trabalho em condição 
análoga à de escravo e dá outras providências.  

A SECRETÁRIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO, no uso das atribuições 
previstas no Decreto n.º 8.894/2016, e em consonância com as definições, os 
princípios, as regras e os limites previstos na Constituição da República 
Federativa do Brasil, na Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada 
pelo Decreto-Lei n.º 5.452, de 1º de maio de 1943, nas Convenções 
Internacionais da Organização Internacional do Trabalho ratificadas pelo Brasil, 
no Protocolo Adicional à Convenção das Nações Unidas contra o Crime 
Organizado Transnacional Relativo à Prevenção, Repressão e Punição do 
Tráfico de Pessoas, em especial Mulheres e Crianças, promulgado por meio do 
Decreto n.º 5.017, de 12 de março de 2004, no artigo 2º-C da Lei n.º 7.998, de 
11 de janeiro de 1990, no artigo 11 da Lei n.º 10.593, de 6 de dezembro de 
2002, no Regulamento da Inspeção do Trabalho - RIT, aprovado pelo Decreto 
n.º 4.552, de 27 de dezembro de 2002, e na Portaria MTb n.º 1.293, de 28 de 
dezembro de 2017,  

resolve:  

Art. 1º. Estabelecer os procedimentos para a atuação da Auditoria-Fiscal do 
Trabalho visando à erradicação de trabalho em condição análoga à de escravo. 
Seção I - Disposições Gerais  

Art. 2º. 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. 3º. Os procedimentos estipulados na presente Instrução Normativa serão 
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. 

Art. 4º. A constatação na esfera administrativa de trabalho em condição 
análoga à de escravo por Auditor-Fiscal do Trabalho e os atos dela decorrentes 
são competências legais da Inspeção do Trabalho, pelo que independem de 
prévio reconhecimento no âmbito judicial.  

Art. 5º. Aplica-se o disposto nesta Instrução Normativa 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 6º desta Instrução 
Normativa.  

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 para fins de exploração que incluirá, 
no mínimo, a exploração do trabalho ou serviços forçados, escravatura ou 
práticas similares à escravatura ou a servidão.  

Seção II - Da condição análoga à de escravo  

Art. 6º. 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. 7º. Para os fins previstos na presente Instrução Normativa:  

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. 8º. Tendo em vista que o diagnóstico técnico das hipóteses previstas nos 
incisos I a IV do art. 7º envolve a apuração e análise qualitativa de violações 
multifatoriais, para a identificação de trabalho em condição análoga à de 
escravo, nessas modalidades, deverá ser verificada a presença dos 
indicadores listados no rol não exaustivo do Anexo Único da presente Instrução 
Normativa.  

§ 1º. Quando constatado o trabalho de criança ou adolescente deverão ser 
considerados os impactos das violações que venham a ser constatadas em sua 
formação e constituição física e psicossocial, dada sua particular condição de 
pessoa em desenvolvimento.  

§ 2º. Ainda que não estejam presentes os indicadores listados no Anexo Único, 
sempre que houver elementos hábeis a caracterizar trabalho em condição 
análoga à de escravo o Auditor-Fiscal do Trabalho declarará a sua 
constatação, indicando expressamente as razões que embasaram a conclusão.  

Seção III - Das ações fiscais para erradicação do trabalho em condição 
análoga à de escravo Subseção I: Do planejamento das ações fiscais  

Art. 9º. 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 (SRTb), por meio de grupos ou equipes de fiscalização organizados 
em projetos ou atividades.  

Parágrafo único. Para fins de planejamento e gerenciamento da execução das 
ações fiscais de que trata esta Instrução Normativa, deverão ser incluídas no 
SFITWEB as demandas relacionadas ao trabalho em condição análoga à de 
escravo, devendo ser esta informação inserida no campo próprio do sistema.  

Art. 10. A Chefia de Fiscalização da SRTb deverá comunicar à Divisão de 
Fiscalização para Erradicação do Trabalho Escravo (DETRAE) sempre que 



realizar ação fiscal para apuração de trabalho em condição análoga à de 
escravo, ou quando este for identificado no curso de inspeção, qualquer que 
tenha sido o motivo da fiscalização.  

Art. 11. Servirão de base para a elaboração do planejamento e a execução de 
ações fiscais estudos e pesquisas de atividades econômicas, elaborados pela 
Secretaria de Inspeção do Trabalho e pelas Superintendências Regionais do 
Trabalho, ou denúncias de trabalho em condição análoga à de escravo.  

§ 1º. Serão realizadas periodicamente reuniões para análise e monitoramento 
das ações planejadas e executadas durante o período.  

§ 2º. Deverá ser dado tratamento prioritário às ações fiscais de que trata esta 
Instrução Normativa, conforme disposto no Anexo I do Decreto n.º 8894/2016, 
artigo 18, inciso I.  

Art. 12. A Superintendência Regional do Trabalho, por meio da Chefia de 
Fiscalização, deverá buscar a articulação e a integração com os órgãos e 
entidades que compõem as Comissões Estaduais de Erradicação do Trabalho 
Escravo e os Comitês Estaduais de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, no 
âmbito de cada unidade da federação.  

Parágrafo único. A articulação prevista no caput do presente artigo visará à 
elaboração de diagnósticos para subsidiar a eleição de prioridades que irão 
compor o planejamento a que se refere o Artigo 11 desta instrução e, em 
particular, à viabilização de outras medidas de prevenção, reparação e 
repressão que estejam fora do âmbito administrativo de responsabilidade da 
Auditoria-Fiscal do Trabalho.  

Art. 13. O estabelecimento das prioridades que irão compor o planejamento 
previsto no Artigo 11 desta Instrução Normativa deverá contemplar a 
identificação de setores de atividade econômica a serem fiscalizados e a 
programação dos recursos humanos e materiais necessários à execução das 
fiscalizações, além da identificação de ações a serem desenvolvidas em 
conjunto com os órgãos e entidades referidos no artigo anterior.  

Art. 14. A Chefia de Fiscalização das Unidades Regionais poderá determinar a 
criação de Projeto ou Atividade de Fiscalização para Erradicação do Trabalho 
Análogo ao de Escravo, com a designação de equipe permanente de auditores-
fiscais do trabalho, podendo os integrantes atuar ou não em regime de 
exclusividade.  

Art. 15. As ações fiscais 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 de 
todos os integrantes da ação fiscal ou ação conjunta interinstitucional.  

§ 1º. A Chefia de Fiscalização oficiará, visando à participação de membros de 
um dos órgãos mencionados no caput, bem como enviar ao Ministério Público 
do Trabalho (MPT), ao Ministério Público Federal (MPF) e à Defensoria Pública 



da União (DPU), comunicação prévia sobre a ação fiscal para que essas 
instituições avaliem a conveniência de integrá-la.  

§ 2º. Caso o coordenador da operação entenda que o envio de comunicação 
prévia possa prejudicar a execução ou o sigilo da ação fiscal, esta medida 
poderá ser dispensada, desde que haja anuência da Chefia da Fiscalização. 

§ 3º. A comunicação prévia poderá ser feita a outras instituições, a critério do 
coordenador da operação.  

Subseção II: Dos procedimentos  

Art. 16. A identificação de trabalho em condição análoga à de escravo em 
qualquer ação fiscal ensejará a adoção de procedimentos previstos no artigo 
2º-C, §§ 1º e 2º, da Lei n.º 7.998, de 11 de janeiro de 1990, devendo o Auditor-
Fiscal do Trabalho resgatar os trabalhadores que estiverem submetidos a essa 
condição e emitir os respectivos requerimentos de Seguro-Desemprego do 
Trabalhador Resgatado.  

Art. 17. O Auditor-Fiscal do Trabalho, ao constatar trabalho em condição 
análoga à de escravo, em observância ao art. 2º-C da Lei n.º 7.998, notificará 
por escrito o empregador ou preposto para que tome, às suas expensas, as 
seguintes providências:  

I - A imediata cessação das atividades dos trabalhadores e das circunstâncias 
ou condutas que estejam determinando a submissão desses trabalhadores à 
condição análoga à de escravo;  

II - A regularização e rescisão dos contratos de trabalho, com a apuração dos 
mesmos direitos devidos no caso de rescisão indireta;  

III - O pagamento dos créditos trabalhistas por meio dos competentes Termos 
de Rescisão de Contrato de Trabalho;  

IV - O recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS e da 
Contribuição Social correspondente;  

V - O retorno aos locais de origem daqueles trabalhadores recrutados fora da 
localidade de prestação dos serviços;  

VI - O cumprimento das obrigações acessórias ao contrato de trabalho 
enquanto não tomadas todas as providências para regularização e 
recomposição dos direitos dos trabalhadores.  

Art. 18. O Auditor-Fiscal do Trabalho emitirá manualmente Carteira de Trabalho 
e Previdência Social (CTPS) ao trabalhador resgatado que não possua este 
documento sempre que o encaminhamento a unidades regionais de 
atendimento do Ministério do Trabalho possa implicar prejuízo à efetividade do 
atendimento da vítima.  

Art. 19. Havendo recusa do empregador em adotar as providências previstas 
no inciso I do artigo 17 desta Instrução normativa, e esgotados os esforços 



administrativos de sua competência para afastar os trabalhadores da situação 
de condição análoga à de escravo, o Auditor Fiscal do Trabalho comunicará os 
fatos imediatamente à chefia da fiscalização para que informe à Polícia 
Federal, ou a qualquer outra autoridade policial disponível, e ao Ministério 
Público Federal, ressaltando a persistência do flagrante do ilícito.  

Art. 20. Havendo negativa do empregador em acatar as determinações 
administrativas previstas nos incisos I a VI do artigo 17, o fato será comunicado 
ao Ministério Público do Trabalho, à Defensoria Pública da União e à 
Advocacia-Geral da União para a adoção das medidas judiciais cabíveis para a 
efetivação dos direitos dos trabalhadores.  

Art. 21. Em caso de não recolhimento do FGTS e Contribuição Social, deverá 
ser lavrada a Notificação de Débito do Fundo de Garantia e da Contribuição 
Social (NDFC).  

Art. 22. Constatada situação de grave e iminente risco à segurança e à saúde 
do trabalhador, deverá ser realizado o embargo ou a interdição e adotadas as 
medidas legais.  

Art. 23. Com o objetivo a proporcionar o acolhimento de trabalhador submetido 
a condição análoga à de escravo, seu acompanhamento psicossocial e o 
acesso a políticas públicas, o Auditor-Fiscal do Trabalho deverá, no curso da 
ação fiscal:  

I - Orientar os trabalhadores a realizar sua inscrição no Cadastro Único da 
Assistência Social, encaminhando-os para o órgão local responsável pelo 
cadastramento, sempre que possível;  

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 os 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 fiscal.  

Art. 24. Os trabalhadores estrangeiros em situação migratória irregular que 
tenham sido 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 n.º 13.445, de 24 de maio de 2017, e a Resolução Normativa n.º 122, de 3 
de agosto de 2016, do Conselho Nacional de Imigração - CNIg.  

Parágrafo Único. O encaminhamento será efetuado mediante memorando da 
Chefia de Fiscalização à Divisão de Fiscalização para Erradicação do Trabalho 
Escravo da Secretaria de Inspeção do Trabalho (DETRAE), 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.  

Subseção III: Dos documentos fiscais  

Art. 25. Quando o Auditor-Fiscal do Trabalho identificar a ocorrência de uma ou 
mais hipóteses previstas nos incisos I a V do art. 6º, deverá lavrar auto de 
infração conclusivo a respeito da constatação de trabalho em condição análoga 
à de escravo, descrevendo de forma circunstanciada os fatos que 
fundamentaram a caracterização.  

§ 1º. O Auto de infração de que trata o caput deste artigo será capitulado no 
artigo 444 da Consolidação das Leis do Trabalho, assegurado o direito ao 
contraditório e à ampla defesa em todas as instâncias administrativas.  

§ 2º. No auto de infração lavrado deverão ser identificados e enumerados os 
trabalhadores encontrados em condições análogas às de escravo.  

Art. 26. Pela sua natureza e gravidade, nos casos em que for constatado 
trabalho em condição análoga à de escravo a lavratura de autos de infração 
sobrepõe-se a quaisquer outros critérios de auditoria fiscal.  

Art. 27. Os autos de infração e as Notificações de Débito para Recolhimento do 
Fundo de Garantia e da Contribuição Social decorrentes de ações fiscais em 
que se caracterize trabalho em condição análoga à de escravo serão autuados 
e identificados por meio de capas diferenciadas e terão prioridade de 
tramitação.  

Seção IV: Das demais providências  

Art. 28. Caberá ao Auditor-Fiscal do Trabalho, devidamente credenciado junto 
à Secretaria de Políticas Públicas de Emprego (SPPE), o preenchimento do 
requerimento do Seguro-Desemprego do Trabalhador Resgatado, entregando 
uma via ao interessado e outra à Chefia imediata, para que seja encaminhado 
à DETRAE.  

Parágrafo único. Cópia do Requerimento do Seguro-Desemprego do 
Trabalhador Resgatado emitido deverá constar de anexo do relatório de 
fiscalização.  

Art. 29. Em qualquer ação fiscal em que se constate trabalho análogo ao de 
escravo, ou que tenha sido motivada por denúncia ou investigação deste ilícito, 
ainda que não se confirme a submissão de trabalhadores a esta condição, 



deverá ser elaborado relatório circunstanciado de fiscalização no prazo de 5 
(cinco) dias úteis, contados a partir do término da ação fiscal, que trará a 
descrição minuciosa das condições encontradas e será conclusivo a respeito 
da constatação, ou não, de trabalho análogo ao de escravo.  

Parágrafo único. O relatório deverá registrar quais as providências adotadas 
para o resgate das vítimas e garantia de seus direitos trabalhistas, bem como 
os demais encaminhamentos adotados nos termos do art. 23 da presente 
Instrução Normativa.  

Art. 30. Nas ações fiscais realizadas pelas Superintendências Regionais do 
Trabalho o relatório circunstanciado de fiscalização deverá ser entregue à 
chefia de fiscalização imediata, que verificará a adequação dos dados e 
informações nele inseridos para posterior encaminhamento à DETRAE, no 
prazo de cinco dias úteis a contar da data de seu recebimento.  

§ 1º. Cópia do relatório de fiscalização deverá ser mantida na unidade regional 
em que ocorreu a ação fiscal.  

§ 2º. Nas ações fiscais realizadas por equipe do Grupo Especial de 
Fiscalização Móvel (GEFM), o relatório deverá ser entregue à chefia da 
DETRAE.  

Art. 31. A DETRAE encaminhará em até 90 (noventa) dias contatos do 
recebimento cópia dos relatórios circunstanciados recebidos:  

I - ao Ministério Público do Trabalho (MPT);  

II - ao Ministério Público Federal (MPF);  

III - à Defensoria Pública da União (DPU);  

IV - ao Departamento de Polícia Federal;  

V - à Advocacia-Geral da União;  

VI - à Receita Federal do Brasil;  

Seção V - Das disposições finais 

Art. 32. A presente instrução normativa entra em vigor na data de sua 
publicação.  

Art. 33. Fica revogada a Instrução Normativa SIT/MTE n.º 91, de 05 de outubro 
de 2011. 

MARIA TERESA PACHECO JENSEN 

ANEXO ÚNICO  

I - São indicadores de submissão de trabalhador a trabalhos forçados:  

1.1 Trabalhador vítima de tráfico de pessoas;  



1.2 Arregimentação de trabalhador por meio de ameaça, fraude, engano, 
coação ou outros artifícios que levem a vício de consentimento, tais como 
falsas promessas no momento do recrutamento ou pagamento a pessoa que 
possui poder hierárquico ou de mando sobre o trabalhador;  

1.3 Manutenção de trabalhador na prestação de serviços por meio de ameaça, 
fraude, engano, coação ou outros artifícios que levem a vício de consentimento 
quanto a sua liberdade de dispor da força de trabalho e de encerrar a relação 
de trabalho;  

1.4 Manutenção de mão de obra de reserva recrutada sem observação das 
prescrições legais cabíveis, através da divulgação de promessas de emprego 
em localidade diversa da de prestação dos serviços;  

1.5 Exploração da situação de vulnerabilidade de trabalhador para inserir no 
contrato de trabalho, formal ou informalmente, condições ou cláusulas 
abusivas;  

1.6 Existência de trabalhador restrito ao local de trabalho ou de alojamento, 
quando tal local situar-se em área isolada ou de difícil acesso, não atendida 
regularmente por transporte público ou particular, ou em razão de barreiras 
como desconhecimento de idioma, ou de usos e costumes, de ausência de 
documentos pessoais, de situação de vulnerabilidade social ou de não 
pagamento de remuneração.  

1.7 Induzimento ou obrigação do trabalhador a assinar documentos em branco, 
com informações inverídicas ou a respeito das quais o trabalhador não tenha o 
entendimento devido;  

1.8 Induzimento do trabalhador a realizar jornada extraordinária acima do limite 
legal ou incompatível com sua capacidade psicofisiológica;  

1.9 Estabelecimento de sistemas de remuneração que não propiciem ao 
trabalhador informações compreensíveis e idôneas sobre valores recebidos e 
descontados do salário;  

1.10 Estabelecimento de sistemas remuneratórios que, por adotarem valores 
irrisórios pelo tempo de trabalho ou por unidade de produção, ou por 
transferirem ilegalmente os ônus e riscos da atividade econômica para o 
trabalhador, resultem no pagamento de salário base inferior ao mínimo legal ou 
remuneração aquém da pactuada;  

1.11 Exigência do cumprimento de metas de produção que induzam o 
trabalhador a realizar jornada extraordinária acima do limite legal ou 
incompatível com sua capacidade psicofisiológica;  

1.12 Manutenção do trabalhador confinado através de controle dos meios de 
entrada e saída, de ameaça de sanção ou de exploração de vulnerabilidade;  

1.13 Pagamento de salários fora do prazo legal de forma não eventual;  

1.14 Retenção parcial ou total do salário;  



1.15 Pagamento de salário condicionado ao término de execução de serviços 
específicos com duração superior a 30 dias.  

II - São indicadores de sujeição de trabalhador a condição degradante:  

2.1 Não disponibilização de água potável, ou disponibilização em condições 
não higiênicas ou em quantidade insuficiente para consumo do trabalhador no 
local de trabalho ou de alojamento;  

2.2 Inexistência, nas áreas de vivência, de água limpa para higiene, preparo de 
alimentos e demais necessidades;  

2.3 Ausência de recipiente para armazenamento adequado de água que 
assegure a manutenção da potabilidade;  

2.4 Reutilização de recipientes destinados ao armazenamento de produtos 
tóxicos;  

2.5 Inexistência de instalações sanitárias ou instalações sanitárias que não 
assegurem utilização em condições higiênicas ou com preservação da 
privacidade;  

2.6 Inexistência de alojamento ou moradia, quando o seu fornecimento for 
obrigatório, ou alojamento ou moradia sem condições básicas de segurança, 
vedação, higiene, privacidade ou conforto;  

2.7 Subdimensionamento de alojamento ou moradia que inviabilize sua 
utilização em condições de segurança, vedação, higiene, privacidade ou 
conforto;  

2.8 Trabalhador alojado ou em moradia no mesmo ambiente utilizado para 
desenvolvimento da atividade laboral;  

2.9 Moradia coletiva de famílias ou o alojamento coletivo de homens e 
mulheres;  

2.10 Coabitação de família com terceiro estranho ao núcleo familiar;  

2.11 Armazenamento de substâncias tóxicas ou inflamáveis nas áreas de 
vivência;  

2.12 Ausência de camas com colchões ou de redes nos alojamentos, com o 
trabalhador pernoitando diretamente sobre piso ou superfície rígida ou em 
estruturas improvisadas;  

2.13 Ausência de local adequado para armazenagem ou conservação de 
alimentos e de refeições;  

2.14 Ausência de local para preparo de refeições, quando obrigatório, ou local 
para preparo de refeições sem condições de higiene e conforto;  

2.15 Ausência de local para tomada de refeições, quando obrigatório, ou local 
para tomada de refeições sem condições de higiene e conforto;  



2.16 Trabalhador exposto a situação de risco grave e iminente;  

2.17 Inexistência de medidas para eliminar ou neutralizar riscos quando a 
atividade, o meio ambiente ou as condições de trabalho apresentarem riscos 
graves para a saúde e segurança do trabalhador;  

2.18 Pagamento de salários fora do prazo legal de forma não eventual;  

2.19 Retenção parcial ou total do salário;  

2.20 Pagamento de salário condicionado ao término de execução de serviços 
específicos com duração superior a 30 dias;  

2.21 Serviços remunerados com substâncias prejudiciais à saúde;  

2.22 Estabelecimento de sistemas remuneratórios que, por adotarem valores 
irrisórios pelo tempo de trabalho ou por unidade de produção, ou por 
transferirem ilegalmente os ônus e riscos da atividade econômica para o 
trabalhador, resultem no pagamento de salário base inferior ao mínimo legal ou 
remuneração aquém da pactuada;  

2.23 Agressão física, moral ou sexual no contexto da relação de trabalho.  

III - São indicadores de submissão de trabalhador a jornada exaustiva:  

3.1 Extrapolação não eventual do quantitativo total de horas extraordinárias 
legalmente permitidas por dia, por semana ou por mês dentro do período 
analisado;  

3.2 Supressão não eventual do descanso semanal remunerado;  

3.3 Supressão não eventual dos intervalos intrajornada e interjornadas;  

3.4 Supressão do gozo de férias;  

3.5 Inobservância não eventual de pausas legalmente previstas;  

3.6 Restrição ao uso de instalações sanitárias para satisfação das 
necessidades fisiológicas do trabalhador;  

3.7 Trabalhador sujeito a atividades com sobrecarga física ou mental ou com 
ritmo e cadência de trabalho com potencial de causar comprometimento de sua 
saúde ou da sua segurança;  

3.8 Trabalho executado em condições não ergonômicas, insalubres, perigosas 
ou penosas, especialmente se associado a aferição de remuneração por 
produção;  

3.9 Extrapolação não eventual da jornada em atividades penosas, perigosas e 
insalubres.  

IV - São indicadores da restrição, por qualquer meio, da locomoção do 
trabalhador em razão de dívida contraída com empregador ou preposto, dentre 
outros:  



4.1 Deslocamento do trabalhador desde sua localidade de origem até o local de 
prestação de serviços custeado pelo empregador ou preposto e a ser 
descontado da remuneração devida;  

4.2 Débitos do trabalhador prévios à contratação saldados pelo empregador 
diretamente com o credor e a serem descontados da remuneração devida;  

4.3 Transferência ao trabalhador arregimentado do ônus do custeio do 
deslocamento desde sua localidade de origem até o local de prestação dos 
serviços  

4.4 Transferência ao trabalhador arregimentado do ônus do custeio da 
permanência no local de prestação dos serviços até o efetivo início da 
prestação laboral;  

4.5 Contratação condicionada a pagamento, pelo trabalhador, pela vaga de 
trabalho;  

4.6 Adiantamentos em numerário ou em gêneros concedidos quando da 
contratação;  

4.7 Fornecimento de bens ou serviços ao trabalhador com preços acima dos 
praticados na região;  

4.8 Remuneração in natura em limites superiores ao legalmente previsto;  

4.9 Trabalhador induzido ou coagido a adquirir bens ou serviços de 
estabelecimento determinado pelo empregador ou preposto;  

4.10 Existência de valores referentes a gastos que devam ser legalmente 
suportados pelo empregador a serem cobrados ou descontados do trabalhador;  

4.11 Descontos de moradia ou alimentação acima dos limites legais;  

4.12 Alteração, com prejuízo para o trabalhador, da forma de remuneração ou 
dos ônus do trabalhador pactuados quando da contratação;  

4.13 Restrição de acesso ao controle de débitos e créditos referentes à 
prestação do serviço ou de sua compreensão pelo trabalhador;  

4.14 Restrição ao acompanhamento ou entendimento pelo trabalhador da 
aferição da produção quando for esta a forma de remuneração;  

4.15 Pagamento de salários fora do prazo legal de forma não eventual;  

4.16 Retenção parcial ou total do salário;  

4.17 Estabelecimento de sistemas remuneratórios que, por adotarem valores 
irrisórios pelo tempo de trabalho ou por unidade de produção, ou por 
transferirem ilegalmente os ônus e riscos da atividade econômica para o 
trabalhador, resultem no pagamento de salário base inferior ao mínimo legal ou 
remuneração aquém da pactuada;  



4.18 Pagamento de salário condicionado ao término de execução de serviços 
determinados com duração superior a 30 dias;  

4.19 Retenção do pagamento de verbas rescisórias 

 

A T O S 

 

Secretaria do Tribunal Pleno, Órgão Especial e Seção de Dissídios Coletivos 
Ato COMPOSIÇÃO DOS ÓRGÃOS JULGADORES COMPOSIÇÃO DOS 
ÓRGÃOS DO TRIBUNAL A Exma. Desembargadora-Presidente do Tribunal 
Regional do Trabalho da 4ª Região, Vania Cunha Mattos, no uso de suas 
atribuições e na forma prevista no art. 17, § 2º, do Regimento Interno, torna 
pública a composição dos Órgãos do Tribunal:  

 

ÓRGÃO ESPECIAL  

 

Desa. ROSANE SERAFINI CASA NOVA  

Des. JOÃO ALFREDO BORGES ANTUNES DE MIRANDA  

Desa. ANA LUIZA HEINECK KRUSE  

Desa. BERENICE MESSIAS CORRÊA  

Desa. TÂNIA ROSA MACIEL DE OLIVEIRA  

Desa. CLEUSA REGINA HALFEN  

Desa. ANA ROSA PEREIRA ZAGO SAGRILO 

Des. RICARDO CARVALHO FRAGA (Vice-Presidente)  

 

Eleitos  

 

Des. Emílio Papaléo Zin  

Desa. Vania Maria Cunha Mattos (Presidente)  

Des. Alexandre Corrêa da Cruz  

Des. Marçal Henri dos Santos Figueiredo (Corregedor Regional)  

Des. Ricardo Hofmeister de Almeida Martins Costa  



Des. Marcelo Gonçalves de Oliveira (Vice-Corregedor Regional)  

Des. George Achutti  

Des. André Reverbel Fernandes  

 

SUPLENTES:  

 

1º – Desa. Laís Helena Jaeger Nicotti  

2º - Des. Marcelo José Ferlin D’Ambroso  

3º – Desa. Maria Madalena Telesca  

4º – Desa. Rejane Souza Pedra  

5º – Des. Wilson Carvalho Dias  

6º – Desa. Maria Helena Lisot  

7º – Desa. Tânia Regina Silva Reckziegel  

8º – Des. Clóvis Fernando Schuch Santos  

 

SEÇÃO DE DISSÍDIOS COLETIVOS  

 

Desa. Vania Maria Cunha Mattos (Presidente)  

Des. Ricardo Carvalho Fraga (Vice-Presidente)  

Desa. Ana Luiza Heineck Kruse  

Desa. Berenice Messias Corrêa (Convocada Juíza Maria S. R. Tedesco, a 
contar de 31-03-2017, LTS)  

Desa. Tânia Rosa Maciel de Oliveira  

Desa. Flávia Lorena Pacheco  

Des. João Pedro Silvestrin  

Des. Luiz Alberto de Vargas  

Desa. Maria Cristina Schaan Ferreira  

Des. Cláudio Antônio Cassou Barbosa 

 

1ª SEÇÃO DE DISSÍDIOS INDIVIDUAIS  

 



Desa. Beatriz Renck (Presidente)  

Desa. Carmen Gonzalez  

Desa. Denise Pacheco  

Des. Francisco Rossal de Araújo  

Desa. Laís Helena Jaeger  

Des. Marcelo José Ferlin D’Ambroso  

Des. Gilberto Souza dos Santos  

Des. Raul Zoratto Sanvicente  

Des. André Reverbel Fernandes  

Des. João Paulo Lucena  

Des. Fernando Luiz de Moura Cassal  

Desa. Brígida Joaquina Charão Barcelos  

Desa. Karina Saraiva Cunha  

Des. Fabiano Holz Beserra  

Desa. Angela Rosi Almeida Chapper  

Des. Marcos Fagundes Salomão  

Juiz Manuel Cid Jardón (cadeira vaga em face da aposentadoria do Exmo. 
Desembargador Flavio Portinho Sirangelo)  

 

2ª SEÇÃO DE DISSÍDIOS INDIVIDUAIS  

 

Desa. Rosane Serafini Casa Nova (Presidente)  

Des. Emílio Papaléo Zin  

Des. Alexandre Corrêa da Cruz  

Des. Clóvis Fernando Schuch Santos  

Des. Wilson Carvalho Dias  

Des. Ricardo Hofmeister de Almeida Martins Costa  

Desa. Maria Helena Lisot  

Desa. Iris Lima de Moraes  

Desa. Maria Madalena Telesca  

Des. George Achutti  



Desa. Tânia Regina Silva Reckziegel  

 

SEÇÃO ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO  

 

Des. João Alfredo Borges Antunes de Miranda (Presidente)  

Desa. Cleusa Regina Halfen  

Desa. Ana Rosa Pereira Zago Sagrilo 

Desa. Maria da Graça Ribeiro Centeno  

Desa. Rejane Souza Pedra  

Desa. Lucia Ehrenbrink  

Des. João Batista de Matos Danda  

Des. Janney Camargo Bina  

 

TURMAS  

 

1ª TURMA  

 

Desa. ROSANE SERAFINI CASA NOVA (Presidente)  

Desa. IRIS LIMA DE MORAES  

Desa. LAÍS HELENA JAEGER NICOTTI  

Des. FABIANO HOLZ BESERRA  

 

2ª TURMA  

 

Desa. TÂNIA ROSA MACIEL DE OLIVEIRA (Presidente)  

Desa. TÂNIA REGINA SILVA RECKZIEGEL  

Des. MARCELO JOSÉ FERLIN D’AMBROSO  

Desa. BRÍGIDA JOAQUINA CHARÃO BARCELOS  

 



3ª TURMA  

 

Desa. CARMEN IZABEL CENTENA GONZALEZ (Presidente)  

Des. ALEXANDRE CORRÊA DA CRUZ  

Des. CLÓVIS FERNANDO SCHUCH SANTOS  

Desa. MARIA MADALENA TELESCA 4ª TURMA  

Desa. ANA LUIZA HEINECK KRUSE (Presidente)  

Des. GEORGE ACHUTTI  

Des. ANDRÉ REVERBEL FERNANDES  

Des. JOÃO PAULO LUCENA  

 

5ª TURMA  

 

Desa. BERENICE MESSIAS CORRÊA (Presidente) (Convocada Juíza Maria S. 
R. Tedesco, a contar de 31-03-2017, LTS)  

Des. CLÁUDIO ANTÔNIO CASSOU BARBOSA – no exercício da Presidência  

Desa. KARINA SARAIVA CUNHA  

Desa. ANGELA ROSI ALMEIDA CHAPPER 6ª TURMA  

Desa. BEATRIZ RENCK (Presidente)  

Desa. MARIA CRISTINA SCHAAN FERREIRA  

Des. RAUL ZORATTO SANVICENTE  

Des. FERNANDO LUIZ DE MOURA CASSAL  

 

7ª TURMA  

 

Des. JOÃO PEDRO SILVESTRIN (Presidente)  

Des. EMÍLIO PAPALÉO ZIN  

Desa. DENISE PACHECO  

Des. WILSON CARVALHO DIAS  

 



8ª TURMA  

 

Des. LUIZ ALBERTO DE VARGAS (Presidente)  

Des. FRANCISCO ROSSAL DE ARAÚJO  

Des. GILBERTO SOUZA DOS SANTOS  

Des. MARCOS FAGUNDES SALOMÃO  

9ª TURMA  

 

Des. JOÃO ALFREDO BORGES ANTUNES DE MIRANDA (Presidente)  

Desa. MARIA DA GRAÇA RIBEIRO CENTENO  

Desa. LUCIA EHRENBRINK  

Des. JOÃO BATISTA DE MATOS DANDA  

 

10ª TURMA (vinculada à SEEX)  

 

Des. CLEUSA REGINA HALFEN (Presidente)  

Desa. ANA ROSA PEREIRA ZAGO SAGRILO  

Desa. REJANE SOUZA PEDRA  

Des. JANNEY CAMARGO BINA  

 

11ª TURMA  

 

Desa. FLÁVIA LORENA PACHECO (Presidente)  

Des. RICARDO HOFMEISTER DE ALMEIDA MARTINS COSTA  

Desa. MARIA HELENA LISOT  

Juiz MANUEL CID JARDÓN (cadeira vaga em face da aposentadoria do Exmo. 
Desembargador Flavio Portinho Sirangelo) 

 



ATO CSJT.GP.SG N.° 08/2018.  

Composição do Conselho Superior da Justiça do Trabalho. 

O PRESIDENTE DO CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO, 
no uso de suas atribuições regimentais,  

R E S O L V E  

Expedir o presente Ato de composição do Conselho Superior da Justiça do 
Trabalho, nos termos do art. 9.°, inciso X, do Regimento Interno.  

Membros Natos  

Conselheiro IVES GANDRA DA SILVA MARTINS FILHO – Ministro Presidente 

Conselheiro EMMANOEL PEREIRA - Ministro Vice-Presidente  

Conselheiro RENATO DE LACERDA PAIVA - Ministro Corregedor-Geral da 
Justiça do Trabalho  

Membros Eleitos  

Conselheiro MÁRCIO EURICO VITRAL AMARO – Ministro do Tribunal 
Superior do Trabalho  

Conselheiro WALMIR OLIVEIRA DA COSTA – Ministro do Tribunal Superior do 
Trabalho  

Conselheiro MAURÍCIO GODINHO DELGADO – Ministro do Tribunal Superior 
do Trabalho  

Conselheiro GRACIO RICARDO BARBOZA PETRONE – Desembargador do 
Tribunal Regional do Trabalho da 12.ª Região  

Conselheiro FABIO TÚLIO CORREIA RIBEIRO - Desembargador do Tribunal 
Regional do Trabalho da 20.ª Região  

Conselheira SUZY ELIZABETH CAVALCANTE KOURY – Desembargadora 
Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 8.ª Região  

Conselheiro FERNANDO DA SILVA BORGES – Desembargador Presidente do 
Tribunal Regional do Trabalho da 15.ª Região  

Conselheiro PLATON TEIXEIRA DE AZEVEDO FILHO – Desembargador 
Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 18.ª Região 

Membros Suplentes  

Ministra KÁTIA MAGALHÃES ARRUDA – Tribunal Superior do Trabalho  

Ministro AUGUSTO CÉSAR LEITE DE CARVALHO – Tribunal Superior do 
Trabalho  

Ministro JOSÉ ROBERTO FREIRE PIMENTA – Tribunal Superior do Trabalho  



Desembargador ROBERTO BASILONE LEITE – Vice-Presidente do Tribunal 
Regional do Trabalho da 12.ª Região  

Desembargador JOÃO AURINO MENDES BRITO – Vice-Presidente do 
Tribunal Regional do Trabalho da 20.ª Região  

Desembargadora SULAMIR PALMEIRA MONASSA DE ALMEIDA– Vice-
Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 8.ª Região  

Desembargadora HELENA ROSA MONACO DA SILVA LINS COELHO – Vice-
Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 15.ª Região  

Desembargador PAULO SÉRGIO PIMENTA – Vice-Presidente e Corregedor 
do Tribunal Regional do Trabalho da 18.ª Região  

Publique-se.  

Brasília, 16 de janeiro de 2018.  

Ministro IVES GANDRA DA SILVA MARTINS FILHO 

Presidente do Conselho Superior da Justiça do Trabalho 

 

ATO Nº 009/SEGJUD.GP, DE 18 DE JANEIRO DE 2018.  

Convoca a Excelentíssima Desembargadora Cilene Ferreira Amaro Santos, 
integrante do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, para atuar na 6ª 
Turma desta Corte.  

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, no uso das 
atribuições legais e regimentais, ad referendum do Órgão Especial, 
considerando o afastamento temporário do Excelentíssimo Senhor Ministro 
Aloysio Corrêa da Veiga para integrar o Conselho Nacional de Justiça em vaga 
destinada ao Tribunal Superior do Trabalho,  

RESOLVE  

Convocar a Excelentíssima Desembargadora Cilene Ferreira Amaro Santos, do 
Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, para atuar na 6ª Turma desta 
Corte, no período de 1º de fevereiro a 29 de junho de 2018, em substituição ao 
Excelentíssimo Senhor Ministro Aloysio Corrêa da Veiga.  

Publique-se.  

Ministro IVES GANDRA DA SILVA MARTINS FILHO 

Presidente do Tribunal Superior do Trabalho 

 



ATO Nº 010/SEGJUD.GP, DE 18 DE JANEIRO DE 2018.  

Convoca o Desembargador Altino Pedrozo dos Santos, integrante do Tribunal 
Regional do Trabalho da 9ª Região, para atuar na 7ª Turma desta Corte.  

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, no uso das 
atribuições legais e regimentais, ad referendum do Órgão Especial, 
considerando a aposentadoria do Excelentíssimo Senhor Ministro João Oreste 
Dalazen,  

RESOLVE  

Convocar o Desembargador Altino Pedrozo dos Santos, integrante do Tribunal 
Regional do Trabalho da 9ª Região, para atuar na 7ª Turma desta Corte, em 
substituição ao Excelentíssimo Senhor Ministro João Oreste Dalazen, a partir 
de 1º de fevereiro de 2018, até o dia imediatamente anterior à posse do novo 
ministro. 

Publique-se.  

Ministro IVES GANDRA DA SILVA MARTINS FILHO 

Presidente do Tribunal Superior do Trabalho 

 

ATO GDGSETGP. Nº 12, DE 23 DE JANEIRO DE 2018.  

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, no uso de suas 
atribuições legais e regimentais,  

R E S O L V E  

Art. 1º Não haverá expediente no Tribunal Superior do Trabalho nos dias 12 e 
13 de fevereiro de 2018, conforme disposto no inciso III do artigo 62 da Lei nº 
5.010, de 30/5/1966, e no dia 14 de fevereiro de 2018, quarta-feira, o 
expediente será das 14 às 19 horas.  

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

Ministro IVES GANDRA DA SILVA MARTINS FILHO 

Presidente do Tribunal Superior do Trabalho 

 



 

PROVIMENTOS 

 

PROVIMENTO CONJUNTO Nº 01, DE 23 DE JANEIRO DE 2018. 

Altera o Provimento Conjunto nº 14/2016, que disciplina a remessa, a 
digitalização e a distribuição no PJe de processos físicos encaminhados ao 
Tribunal Regional do Trabalho 4ª Região para julgamento de recursos, e dá 
outras providências.  

A PRESIDENTE E O VICE-CORREGEDOR REGIONAL, NO EXERCÍCIO DA 
CORREGEDORIA, DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª 
REGIÃO, no uso de suas atribuições legais e regimentais,  

CONSIDERANDO que o depósito centralizado da Justiça do Trabalho da 4ª 
Região não possui espaço suficiente para receber a totalidade dos processos 
físicos digitalizados no Tribunal por ocasião da interposição de recursos;  

CONSIDERANDO a necessidade de esclarecer que os autos físicos, depois de 
digitalizados no Tribunal, deverão permanecer guardados nas Varas do 
Trabalho de origem até o arquivamento do processo eletrônico,  

RESOLVEM:  

Art. 1º Alterar o § 3º do artigo 1º do Provimento Conjunto nº 14/2016, que 
passa a vigorar com a seguinte redação:  

Art. 1º [...] 

§ 3º O processo físico, após digitalizado e certificado, será restituído à Vara do 
Trabalho de origem, que deverá proceder à guarda dos volumes em Secretaria 
até o arquivamento do processo eletrônico.  

Art. 2º Republique-se o Provimento Conjunto nº 14/2016, com as alterações ora 
efetuadas.  

Art. 3º Este Provimento Conjunto entra em vigor na data de sua publicação.  

 

VANIA CUNHA MATTOS 

Presidente do TRT da 4ª Região 

 

MARCELO GONÇALVES DE OLIVEIRA 

Vice-Corregedor Regional do TRT da 4ª Região, no exercício da Corregedoria 

 



 

PROVIMENTO CONJUNTO Nº 02, DE 23 DE JANEIRO DE 2018.  

Regulamenta as atividades exercidas pelo Serviço de Apoio Temporário – SAT 
nas Varas do Trabalho do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região e dá 
outras providências.  

A PRESIDENTE E O VICE-CORREGEDOR REGIONAL, NO EXERCÍCIO DA 
CORREGEDORIA, DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª 
REGIÃO, no uso de suas atribuições legais e regimentais,  

CONSIDERANDO a necessidade de auxílio às unidades judiciárias que 
apresentem atrasos nos andamentos processuais, em virtude do grande 
volume de ações ou da ocorrência de eventos excepcionais e transitórios;  

CONSIDERANDO que o quadro de pessoal deste Tribunal é fixo, com número 
de vagas superior ao quantitativo de cargos existentes para preenchimento;  

CONSIDERANDO a defasagem do número de servidores em relação ao 
incremento da média de movimentação processual (casos novos) distribuídos 
no âmbito do primeiro grau de jurisdição;  

CONSIDERANDO o cenário de restrições quanto ao provimento de cargos que 
aumentem a despesa de pessoal;  

CONSIDERANDO a necessidade de encontrar alternativas para melhor 
equalizar a distribuição da força de trabalho disponível entre as unidades 
judiciárias de primeiro grau;  

CONSIDERANDO a existência de equipes de apoio que atuam nas Varas do 
Trabalho, por meio de projeto iniciado em maio de 2003, e a necessidade de 
atualizar a regulamentação de suas atividades,  

RESOLVE:  

Art. 1º O Serviço de Apoio Temporário – SAT atuará em colaboração com as 
Varas do Trabalho que apresentem atrasos nos andamentos processuais ou na 
ocorrência de eventos excepcionais e transitórios, cujo aumento significativo na 
movimentação processual justifique uma ação específica.  

Parágrafo único. A atuação do SAT terá como finalidade auxiliar na 
regularização das atividades das Secretarias das Varas do Trabalho.  

Art. 2º As Varas do Trabalho que se enquadrarem nas hipóteses descritas no 
caput do artigo anterior poderão, com a anuência do Juiz no exercício da 
titularidade da unidade judiciária, solicitar a colaboração do SAT, mediante o 
requerimento constante da Aba Institucional da Corregedoria ou da Intranet 
(“Institucional – Corregedoria”), o qual será avaliado pelo Corregedor Regional.  

Art. 3º O Corregedor Regional poderá determinar de ofício a atuação do SAT.  



§ 1º As Varas do Trabalho a que se refere o caput e cujos titulares forem 
contrários à atuação do SAT, terão o prazo de seis meses para restabelecer o 
andamento normal das atividades processuais das respectivas Secretarias, 
devendo enviar dois relatórios à Corregedoria, o primeiro após o terceiro mês 
do início dos trabalhos e o segundo no final do referido prazo.  

§ 2º Caso não atendidas as condições impostas no § 1º, a questão será 
submetida ao Corregedor Regional.  

Art. 4º O Serviço de Apoio Temporário – SAT será estruturado da seguinte 
forma:  

a) no mínimo, duas (02) equipes compostas por servidores lotados na 
Secretaria da Corregedoria; 

b) servidores lotados em unidades judiciárias de primeiro grau, cujo quadro de 
pessoal é superior à lotação histórica adotada neste Tribunal (lotação 
paradigma).  

§ 1° Cada uma das equipes de servidores lotados na Secretaria da 
Corregedoria terá um coordenador, que deverá manter contato com Juízes e 
Diretores de Secretaria, controlar a jornada de trabalho de seus integrantes e a 
produção diária da equipe, bem como elaborar relatórios mensais das 
atividades desenvolvidas.  

§ 2° O SAT prestado pelos servidores mencionados na alínea 'b' observará as 
seguintes diretrizes:  

I – os servidores serão escolhidos pelo Juiz Titular ou o Diretor de Secretaria 
da sua unidade de lotação e desenvolverão as atividades definidas entre a 
Corregedoria e o gestor da unidade beneficiada;  

II – a instituição do apoio será formalizada mediante Portaria expedida pela 
Corregedoria Regional, a ser encaminhada para a Secretaria de Gestão de 
Pessoas, para publicação e demais providências cabíveis;  

III – o auxílio será prestado por meio de acesso ao sistema PJe, sem a 
necessidade de deslocamento físico da unidade de lotação do servidor 
indicado;  

IV – o Diretor de Secretaria da Vara do Trabalho beneficiada pelo SAT deverá 
atestar o cumprimento da jornada de trabalho do servidor designado, mediante 
controle da produção diária do apoio realizado, com remessa de relatório 
mensal das atividades desenvolvidas à Corregedoria Regional, bem como será 
responsável pela avaliação de desempenho do servidor durante o período de 
atuação do SAT;  

Art. 5° O prazo de duração do SAT na unidade judiciária será definido a critério 
do Corregedor Regional, podendo ser prorrogado, caso entenda não atingida a 
finalidade do auxílio prestado.  



Parágrafo único. Findo o período a que se refere o caput, a Vara do Trabalho 
beneficiada só poderá receber novamente a colaboração do SAT após o 
atendimento das demais unidades judiciárias que tiverem deferida a atuação do 
SAT.  

Art. 6º No prazo de 05 (cinco) dias, a contar do encerramento de cada período 
de atuação do SAT, o Diretor de Secretaria da Vara do Trabalho beneficiada 
deverá enviar relatório para o email corregedoria@trt4.jus.br, conforme o 
modelo disponível na Aba Institucional da Corregedoria e no Anexo I do 
presente Provimento.  

Art. 7º O trabalho a ser executado pelos servidores vinculados ao SAT não 
inclui o atendimento às partes e aos advogados, atividades inerentes à função 
de Secretário de Audiências e às de preparação dos processos para o arquivo.  

Art. 8º Caberá à Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicações 
habilitar e prover os meios necessários para utilização do sistema de 
acompanhamento processual pelos integrantes do SAT em cada uma das 
Secretarias das Varas do Trabalho atendidas. Parágrafo único. Dada a 
mobilidade das atividades que serão desempenhadas pela equipe de 
servidores lotados na Corregedoria, a Secretaria de Tecnologia da Informação 
e Comunicações disponibilizará um notebook para cada um de seus 
integrantes.  

Art. 9° A Secretaria de Apoio Administrativo fornecerá transporte de ida e volta 
aos integrantes do SAT lotados na Corregedoria, quando a atuação se der em 
Vara do Trabalho não localizada na Capital e que exijam deslocamento a 
serviço.  

Parágrafo único. Em casos excepcionais, a critério da Diretoria-Geral, será 
autorizada a permanência do motorista na localidade de destino.  

Art. 10. Encerrados os trabalhos, a Coordenação elaborará relatório 
circunstanciado, no prazo de 10 (dez) dias, conforme o Anexo II do presente 
provimento, a respeito das atividades desempenhadas na Vara do Trabalho e o 
submeterá ao Corregedor Regional.  

Art. 11. Os casos omissos serão resolvidos pelo Corregedor Regional.  

Art. 12. Fica revogado o Provimento n° 242/2013 da Corregedoria Regional.  

Art. 13. Este Provimento Conjunto entra em vigor na data de sua publicação.  

VANIA CUNHA MATTOS 

Presidente do TRT da 4ª Região/RS 

 

MARCELO GONÇALVES DE OLIVEIRA 

Vice-Corregedor Regional do TRT da 4ª Região, no exercício da Corregedoria 



E D I T A I S  

 

EDITAL GP Nº 01/2018  

A PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, 
no uso de suas atribuições legais e regimentais e tendo em vista o que consta 
no Provimento Conjunto nº 2/2015, da Presidência e da Corregedoria Regional,  

FAZ SABER aos Juízes Titulares das Varas do Trabalho da 4ª Região o que 
segue:  

I – Encontra-se vaga, para fins de remoção, a titularidade da 2ª Vara do 
Trabalho de Esteio, em virtude da aposentadoria da Titular, Juíza Rosane 
Marlene de Lemos;  

II – Os Juízes Titulares interessados na remoção para a referida Unidade 
Judiciária, bem como para aquelas que vagarem em decorrência da remoção 
do Juiz que a estiver ocupando, deverão se inscrever para todas as unidades 
judiciárias nas quais tenham interesse em serem removidos, em ordem de 
preferência, independentemente de estarem vagas ou não;  

III – As inscrições deverão ser formalizadas no prazo de 15 (quinze) dias, 
contados a partir do primeiro dia útil após a publicação do presente edital no 
Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho;  

IV – A Vara do Trabalho para a qual não houver Juiz Titular interessado será 
destinada à promoção de Juiz do Trabalho Substituto.  

Porto Alegre, 15 de janeiro de 2018.  

VANIA CUNHA MATTOS 

Presidente do TRT da 4ª Região 

 



 

DIVERSOS 

 

RECOMENDAÇÃO Nº 01/2018  

Dispõe sobre a não aplicação de penalidades às partes e aos procuradores 
ausentes às solenidades designadas para o dia 24 de janeiro de 2018, nesta 
Capital.  

A PRESIDENTE E O VICE-CORREGEDOR REGIONAL, NO EXERCÍCIO DA 
CORREGEDORIA, DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª 
REGIÃO, no uso de suas atribuições legais e regimentais,  

CONSIDERANDO a notícia de mobilizações de movimentos sociais e as 
medidas adotadas pelos órgãos de segurança pública do Estado do Rio 
Grande do Sul e pela Polícia Federal, para garantir a segurança nas 
imediações do edifício-sede do Tribunal Regional Federal da 4ª Região no dia 
24 de janeiro de 2018, tendo em vista a realização da sessão de julgamento da 
Apelação Criminal n° 5046512-94.2016.4.04.7000;  

CONSIDERANDO que as medidas mencionadas poderão afetar o acesso dos 
jurisdicionados e procuradores aos prédios da Justiça do Trabalho nesta 
Capital e região metropolitana,  

RESOLVE:  

Art. 1° Recomendar aos juízes de primeiro grau de jurisdição a não aplicação 
de penalidade de qualquer espécie para as partes e/ou procuradores ausentes 
nas solenidades designadas para o dia 24 de janeiro de 2018, nesta Capital e 
região metropolitana.  

Art. 2° Esta Recomendação entra em vigor na data de sua publicação.  

 

VANIA CUNHA MATTOS 

Presidente do TRT da 4ª Região 

MARCELO GONÇALVES DE OLIVEIRA 

Vice-Corregedor Regional do TRT da 4ª Região, no exercício da Corregedoria 

 


