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L E I S 

 LEI Nº 14.841, DE 21 DE MARÇO DE 2016 (DOE de 22/03/2016). Dispõe 
sobre o reajuste dos pisos salariais no âmbito do Estado do Rio Grande do Sul 
para as categorias profissionais que menciona, com fundamento na Lei 
Complementar Federal nº 103, de 14 de julho de 2000, que autoriza os Estados 
e o Distrito Federal a instituir o piso salarial a que se refere o inciso V do art. 7º 
da Constituição Federal, por aplicação do disposto no parágrafo único do seu 
art. 22. 
O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.  
Faço saber, em cumprimento ao disposto no artigo 82, inciso IV, da 
Constituição do Estado, que a Assembleia Legislativa aprovou e eu sanciono e 
promulgo a Lei seguinte:  
Art. 1º O piso salarial a que se refere o inciso V do art. 7º da Constituição 
Federal, nos termos da Lei Complementar Federal nº 103, de 14 de julho de 
2000, no âmbito do Estado do Rio Grande do Sul, será:  
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I - de R$ 1.103,66 (um mil, cento e três reais e sessenta e seis centavos) para 
os seguintes trabalhadores:  
a) na agricultura e na pecuária;  
b) nas indústrias extrativas;  
c) em empresas de capturação do pescado (pesqueira);  
d) empregados domésticos;  
e) em turismo e hospitalidade;  
f) nas indústrias da construção civil;  
g) nas indústrias de instrumentos musicais e de brinquedos;  
h) em estabelecimentos hípicos;  
i) empregados motociclistas no transporte de documentos e de pequenos 
volumes - “motoboy”; e  
j) empregados em garagens e estacionamentos;  
II - de R$ 1.129,07 (um mil, cento e vinte nove reais e sete centavos) para os 
seguintes trabalhadores:  
a) nas indústrias do vestuário e do calçado;  
b) nas indústrias de fiação e de tecelagem;  
c) nas indústrias de artefatos de couro;  
d) nas indústrias do papel, papelão e cortiça;  
e) em empresas distribuidoras e vendedoras de jornais e revistas e 
empregados em bancas, vendedores ambulantes de jornais e revistas;  
f) empregados da administração das empresas proprietárias de jornais e 
revistas;  
g) empregados em estabelecimentos de serviços de saúde; 
h) empregados em serviços de asseio, conservação e limpeza;  
i) nas empresas de telecomunicações, teleoperador (call-centers), 
“telemarketing”, “call-centers”, operadores de “voip” (voz sobre identificação e 
protocolo), TV a cabo e similares; e  
j) empregados em hotéis, restaurantes, bares e similares;  
III - de R$ 1.154,68 (um mil, cento e cinquenta e quatro reais e sessenta e oito 
centavos), para os seguintes trabalhadores:  
a) nas indústrias do mobiliário;  
b) nas indústrias químicas e farmacêuticas;  
c) nas indústrias cinematográficas;  
d) nas indústrias da alimentação;  
e) empregados no comércio em geral;  
f) empregados de agentes autônomos do comércio;  
g) empregados em exibidoras e distribuidoras cinematográficas;  
h) movimentadores de mercadorias em geral;  
i) no comércio armazenador; e  
j) auxiliares de administração de armazéns gerais;  
IV - de R$ 1.200,28 (um mil, duzentos reais e vinte e oito centavos), para os 
seguintes trabalhadores:  
a) nas indústrias metalúrgicas, mecânicas e de material elétrico;  
b) nas indústrias gráficas;  
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c) nas indústrias de vidros, cristais, espelhos, cerâmica de louça e porcelana;  
d) nas indústrias de artefatos de borracha;  
e) em empresas de seguros privados e capitalização e de agentes autônomos 
de seguros privados e de crédito;  
f) em edifícios e condomínios residenciais, comerciais e similares;  
g) nas indústrias de joalheria e lapidação de pedras preciosas;  
h) auxiliares em administração escolar (empregados de estabelecimentos de 
ensino);  
i) empregados em entidades culturais, recreativas, de assistência social, de 
orientação e formação profissional;  
j) marinheiros fluviais de convés, marinheiros fluviais de máquinas, cozinheiros 
fluviais, taifeiros fluviais, empregados em escritórios de agências de 
navegação, empregados em terminais de contêineres e mestres e 
encarregados em estaleiros;  
k) vigilantes; e  
l) marítimos do 1º grupo de Aquaviários que laboram nas seções de Convés, 
Máquinas, Câmara e Saúde, em todos os níveis (I, II, III, IV, V, VI, VII e 
superiores);  
V - de R$ 1.398,65 (um mil, trezentos e noventa e oito reais e sessenta e cinco 
centavos), para os trabalhadores técnicos de nível médio, tanto em cursos 
integrados, quanto subsequentes ou concomitantes.  
§ 1º Consideram-se compreendidos nos incisos e alíneas integrantes do 
“caput” deste artigo as categorias de trabalhadores integrantes dos grupos do 
quadro anexo do art. 577 da Consolidação das Leis do Trabalho.  
§ 2º Consideram-se abrangidos por esta Lei todos os trabalhadores que não 
forem integrantes de uma categoria profissional organizada e não possuírem 
lei, convenção ou acordo coletivo que lhes assegure piso salarial.  
§ 3º A data-base para reajuste dos pisos salariais, a partir de 2016, é 1º de 
fevereiro. 
Art. 2º Os pisos fixados nesta Lei não substituem, para quaisquer fins de 
direito, o salário mínimo previsto no inciso IV do art. 7º da Constituição Federal.  
Art. 3º Esta Lei não se aplica aos empregados que têm piso salarial definido 
em lei federal, convenção ou acordo coletivo e aos servidores públicos 
municipais.  
Art. 4º Nos contratos que forem firmados pelo Poder Executivo a partir da 
vigência da presente Lei, bem como nos aditivos dos contratos em vigor, os 
salários dos trabalhadores não poderão ser inferiores ao previsto no inciso I do 
art. 1º desta Lei.  
Art. 5º O valor de referência previsto no “caput” do art. 1º da Lei nº 11.677, de 
17 de outubro de 2001, que dispõe sobre a remuneração mínima a ser paga 
para os servidores públicos da Administração Direta, das Autarquias e das 
Fundações de Direito Público, passa a ser R$ 1.200,28 (um mil, duzentos reais 
e vinte e oito centavos) a partir de 1º de fevereiro de 2016.  
Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus 
efeitos a partir de 1º de fevereiro de 2016.  
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PALÁCIO PIRATINI, em Porto Alegre, 21 de março de 2016.  

D E C R E T O S 

DECRETO No 8.691, DE 14 DE MARÇO DE 2016 (DOU de 15/03/2016). 
Altera o Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto nº 3.048, 
de 6 de maio de 1999. 
A PRESIDENTA DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 
84, caput, incisos IV e VI, alínea "a", da Constituição, e tendo em vista o 
disposto no art. 60, caput e § 5º, da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, 
D E C R E T A : 
Art. 1º O Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto nº 3.048, 
de 6 de maio de 1999, passa a vigorar com as seguintes alterações: 

 
"Art. 75. ................................................................................... 
.......................................................................................................... 
§ 2º Quando a incapacidade ultrapassar quinze dias consecutivos, o segurado 
será encaminhado à perícia médica do INSS, que o submeterá à avaliação 
pericial por profissional médico integrante de seus quadros ou, na hipótese do 
art. 75-B, de órgãos e entidades públicos que integrem o Sistema Único de 
Saúde - SUS, ressalvados os casos em que for admitido o reconhecimento da 
incapacidade pela recepção da documentação médica do segurado, conforme 
previsto no art. 75-A. 
.......................................................................................................... 
§ 6º A impossibilidade de atendimento pela Previdência Social ao segurado 
antes do término do período de recuperação indicado pelo médico assistente 
na documentação autoriza o retorno do empregado ao trabalho no dia seguinte 
à data indicada pelo médico assistente." (NR) 
"Art. 75-A. O reconhecimento da incapacidade para concessão ou prorrogação 
do auxílio-doença decorre da realização de avaliação pericial ou da recepção 
da documentação médica do segurado, hipótese em que o benefício será 
concedido com base no período de recuperação indicado pelo médico 
assistente. 
§ 1º O reconhecimento da incapacidade pela recepção da documentação 
médica do segurado poderá ser admitido, conforme disposto em ato do INSS: 
I - nos pedidos de prorrogação do benefício do segurado empregado; ou 
II - nas hipóteses de concessão inicial do benefício quando o segurado, 
independentemente de ser obrigatório ou facultativo, estiver internado em 
unidade de saúde. 
§ 2º Observado o disposto no § 1º, o INSS definirá: 
I - o procedimento pelo qual irá receber, registrar e reconhecer a 
documentação médica do segurado, por meio físico ou eletrônico, para fins de 
reconhecimento da incapacidade laboral; 
e 
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II - as condições para o reconhecimento do período de recuperação indicado 
pelo médico assistente, com base em critérios estabelecidos pela área técnica 
do INSS. 
§ 3º Para monitoramento e controle do registro e do processamento da 
documentação médica recebida do segurado, o INSS deverá aplicar critérios 
internos de segurança operacional sobre os parâmetros utilizados na 
concessão inicial e na prorrogação dos benefícios. 
§ 4º O disposto neste artigo não afasta a possibilidade de o INSS convocar o 
segurado, em qualquer hipótese e a qualquer tempo, para avaliação pericial." 
(NR) 
"Art. 75-B. Nas hipóteses de que trata o § 5º do art. 60 da Lei nº 8.213, de 24 
de julho de 1991, o INSS poderá celebrar, mediante sua coordenação e 
supervisão, convênios, termos de execução descentralizada, termos de 
fomento ou de colaboração, contratos não onerosos ou acordos de cooperação 
técnica para a colaboração no processo de avaliação pericial por profissional 
médico de órgãos e entidades públicos que integrem o Sistema Único de 
Saúde - SUS. 
Parágrafo único. A execução do disposto neste artigo fica condicionada à 
edição de: 
I - ato do INSS para normatizar as hipóteses de que trata o § 5º do art. 60 da 
Lei nº 8.213, de 1991; e  
II - ato conjunto dos Ministérios do Trabalho e Previdência Social e da Saúde 
para dispor sobre a cooperação entre o INSS e os órgãos e as entidades que 
integram o SUS, observado o disposto no art. 14-A da Lei nº 8.080, de 19 de 
setembro de 1990." (NR) 
"Art. 78. ................................................................................... 
§ 1º O INSS poderá estabelecer, mediante avaliação pericial ou com base na 
documentação médica do segurado, nos termos do art. 75-A, o prazo que 
entender suficiente para a recuperação da capacidade para o trabalho do 
segurado. 
§ 2º Caso o prazo concedido para a recuperação se revele insuficiente, o 
segurado poderá solicitar a sua prorrogação, na forma estabelecida pelo INSS. 
§ 3º A comunicação da concessão do auxílio-doença conterá as informações 
necessárias para o requerimento de sua prorrogação. 
§ 4º A recepção de novo atestado fornecido por médico assistente com 
declaração de alta médica do segurado, antes do prazo estipulado na 
concessão ou na prorrogação do auxílio doença, culminará na cessação do 
benefício na nova data indicada." 
(NR) 
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
Brasília, 14 de março de 2016; 195º da Independência e 128º 
da República. 
DILMA ROUSSEFF 
Marcelo Costa e Castro 
Miguel Rossetto 
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P O R T A R I A S 

PORTARIA Nº 6.882, DE 23 DE OUTUBRO DE 2012 (Republicação) (Texto 

compilado com as alterações promovidas pelas Portarias nº 307/2014 e nº 

1.007/2016) (DEJT de 3 de março de 2016). 

Anexo 

PORTARIA Nº 2.029, DE 18 DE MAIO DE 2011 (Republicação) (Texto 

compilado com as alterações promovidas pela Portaria nº 1.008/2016) 
(DEJT de 3 de março de 2016). 

Anexo 

PORTARIA Nº 1.063, DE 04 DE MARÇO DE 2016 (DEJT de 08/03/2016). 
Altera os Anexos 1 e 3 da Portaria nº 4.772/2008, a qual institui a Política de 
Segurança da Informação 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 revisão das normas integrantes da Política de Segurança 
da Informação realizada durante o Projeto de implantação do Sistema de 
Gestão de Segurança da Informação; 
CONSIDERANDO os dados constantes do relatório elaborado pela Secretaria 
de Tecnologia da Informação e Comunicações quanto ao tráfego de acesso à 
internet no âmbito deste Regional, no período de 21-07-2015 a 21-10-2015 
(processo administrativo eletrônico 0003394-28.2013.5.04.0000); 
CONSIDERANDO a necessidade de regulamentar o uso da rede sem fio deste 
Tribunal, a fim de privilegiar o desempenho das atividades precípuas da Justiça 
do Trabalho, garantir o uso adequado da rede e a disponibilidade do meio de 
comunicação para desempenho das atividades diárias, 
RESOLVE: 
Art. 1º Alterar os Anexos 1 (NSI001 – Controle de Acesso à Internet) e 3 
(NSI003 – Uso de Recursos de Tecnologia da Informação e Controle de 
Acesso) da Portaria nº 4.772/2008, que passam a vigorar com as redações 
constantes no Anexo Único desta Portaria. 
Art. 2° Ficam revogadas as disposições em contrário. 
Art. 3º Republique-se a Portaria nº 4.772/2008, com as alterações ora 
efetuadas. 
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
BETRIZ RENCK 
Presidente do TRT da 4ª Região/RS 

PORTARIA Nº 1.093, DE 07 DE MARÇO DE 2016 (DEJT de 09/03/2016). 
Altera os integrantes do Grupo Gestor Regional das Tabelas Processuais 
Unificadas, instituído pelo Provimento Conjunto nº 02/2009, da Presidência e 
da Corregedoria Regional do TRT da 4ª Região. 

http://www.trt4.jus.br/PortariasProvimentosPortlet/download/510100/6882_-_2012.pdf
http://www.trt4.jus.br/PortariasProvimentosPortlet/download/285901/2029_-_2011.pdf
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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 Grupo Gestor 
Regional das Tabelas Processuais Unificadas, instituído pelo Provimento 
Conjunto nº 02/2009 da Presidência e da Corregedoria Regional do TRT da 4ª 
Região, em razão das alterações no quadro de gestores deste Tribunal, a 
contar de 14.12.2015; 
RESOLVE: 
Art. 1º O Grupo Gestor Regional das Tabelas Processuais Unificadas de que 
trata o art. 2º do Provimento Conjunto nº 02/2009, da Presidência e da 
Corregedoria Regional, será composto pelos membros nominados no Anexo 
Único desta Portaria. 
Art. 2º Revoga-se a Portaria nº 2.006/2014. 
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
ANEXO 

PORTARIA Nº 8.755, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2015. Republicação. 

(Alterada pela Portaria n° 1.144/2016) (DEJT de 15/03/2016). Institui o 
Comitê Gestor Regional do Sistema de Gestão Orçamentária – SIGEO 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 as disposições contidas no Ato Conjunto TST.CSJT.GP nº 
19/2015, que instituiu o Sistema de Gestão Orçamentária – SIGEO como 
sistema informatizado único de processamento de informações relacionadas ao 
planejamento, à execução e ao acompanhamento orçamentário e financeiro do 
Judiciário Trabalhista; 
CONSIDERANDO a determinação inserta no art. 5º do Ato Conjunto 
TST.CSJT.GP nº 19/2015, no sentido de que seja constituído, no âmbito dos  
Tribunais Regionais do Trabalho, um Comitê Gestor Regional do SIGEO; 
CONSIDERANDO o que consta no Processo Administrativo n° 0007919-
82.2014.5.04.0000, 
RESOLVE: 
Art. 1º Instituir o Comitê Gestor Regional do Sistema de Gestão Orçamentária – 
SIGEO do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, doravante denominado 
Comitê Gestor do SIGEO-TRT4. 
Art. 2º São atribuições do Comitê Gestor instituído no art. 1º desta Portaria: 
I – administrar a estrutura, implementação e funcionamento do sistema, de 
acordo com as diretrizes fixadas pelo Comitê Gestor Nacional do SIGEO-JT, 
instituído pelo Ato CSJT.GP.SG.SETIC.CGGOV n° 132, de 5 de junho de 2015; 
II – avaliar as necessidades de manutenção corretiva e evolutiva do sistema e 
encaminhá-las ao Comitê Gestor Nacional; 
III – organizar a estrutura de atendimento e suporte às demandas de seus 
usuários; 
IV – determinar auditorias no sistema, especialmente quanto à integridade e 
segurança das suas informações; 

http://www.trt4.jus.br/PortariasProvimentosPortlet/download/746100/1093_-.pdf
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V – exercer as atividades relacionadas à configuração de novas versões 
disponibilizadas e os ajustes, sempre que necessários, nas configurações 
do ambiente de produção; 
VI – realizar os testes necessários à verificação do pleno funcionamento das 
novas versões e acompanhar a migração da versão atualizada para o 
ambiente de produção. 
Art. 3º O Comitê Gestor do SIGEO – TRT4 será composto por 05 (cinco) 
membros (nominados no anexo único desta portaria): 
I – 02 representantes da Secretaria de Orçamento e Finanças; 
II – 02 representantes da Coordenadoria de Planejamento; 
III – 01 representante da Secretaria de Tecnologia da Informação e 
Comunicações. 
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor a partir da sua publicação. 
BEATRIZ RENCK 
Presidente do TRT da 4ª Região/RS 
ANEXO ÚNICO 
(Alterado pela Portaria n° 1.144/2016) 
- EDER GIOVANE SCHERER, representante da Secretaria de Orçamento e 
Finanças (coordenador); 
- CLAUDIA DUARTE RAFFO, representante da Secretaria de Orçamento e 
Finanças; 
- ANDRÉ LUIS DE ASSIS, representante da Coordenadoria de Planejamento; 
- JOÃO HENRIQUE CARVALHO DE LIMA RIBAS, representante da 
Coordenadoria de Planejamento; 
- MICHEL BARRETO DA SILVA, representante da Secretaria de Tecnologia da 
Informação e Comunicações. 

PORTARIA Nº 1.330, DE 15 DE MARÇO DE 2016 (DEJT de 15/03/2016). 
Institui Grupo de Trabalho para aprofundamento de estudo e apresentação de 
proposição relativa à implementação ou não de eleições diretas para os cargos 
da Administração deste Regional. 
A PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, 
no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
CONSIDERANDO a proposta de alteração do §1° do artigo 16 do Regimento 
Interno, para inclusão dos Desembargadores na consulta prévia para as 
eleições da Administração deste Tribunal (Processo Administrativo n° 0007056-
63.2014.5.04.0000); 
CONSIDERANDO a proposta de emenda regimental formulada pela 
Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho da IV Região – Amatra IV, 
de estabelecimento de eleições diretas para os cargos diretivos deste Tribunal 
(Processo Administrativo n° 0007531-82.2015.5.04.0000); 
CONSIDERANDO a relevância dos assuntos tratados, 
RESOLVE: 
Art. 1º Instituir Grupo de Trabalho para aprofundamento de estudo e 
apresentação de proposição, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, relativa à 
implementação ou não de eleições diretas para os cargos da Administração 
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deste Regional e também outras medidas de democratização das relações 
internas. 
Art. 2º Designar para compor o Grupo de Trabalho os seguintes membros: 
I – Desembargador João Pedro Silvestrin (coordenador); 
II – Desembargador João Alfredo Borges Antunes de Miranda; 
III - Desembargadora Ana Luiza Heineck Kruse; 
IV – Desembargadora Ana Rosa Pereira Zago Sagrilo 
V – Desembargadora Denise Pacheco; 
VI – Desembargador Francisco Rossal de Araújo; 
VII – Desembargador Gilberto Souza dos Santos. 
Art. 3° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
BEATRIZ RENCK 
Presidente do TRT da 4ª Região/RS 

PORTARIA Nº 1.331, DE 15 DE MARÇO DE 2016 (DEJT de 15/03/2016). 
Institui Grupo de Trabalho para estudar a aplicação do novo Código de 
Processo Civil no processo do trabalho. 
A PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, 
no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
CONSIDERANDO que o novo Código de Processo Civil, aprovado pela Lei n° 
13.105/2015, passa a vigorar em 18 de março de 2016; 
CONSIDERANDO a possibilidade de aplicação subsidiária do Código de 
Processo Civil no processo do trabalho; 
CONSIDERANDO as repercussões da reforma do Código de Processo Civil no 
processo do trabalho, 
RESOLVE: 
Art. 1º Instituir Grupo de Trabalho para, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, 
elaborar estudo sobre a aplicação do novo Código de Processo Civil no 
processo do trabalho. 
Art. 2º Designar para compor o Grupo de Trabalho os seguintes membros: 
I – Desembargador Wilson Carvalho Dias (coordenador); 
II – Desembargador Francisco Rossal de Araújo; 
III – Desembargador João Batista de Matos Danda. 
Art. 3° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
BEATRIZ RENCK 
Presidente do TRT da 4ª Região/RS 

PORTARIA Nº 1.297, DE 14 DE MARÇO DE 2016 (DEJT de 15/03/2016). 
Estabelece valor pecuniário mínimo a ser observado em todos os processos 
relacionados à apuração de infrações contratuais e/ou editalícias das quais 
possa resultar a cominação de multas administrativas moratórias e/ou 
compensatórias e dá outras providências. 
A PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, 
no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
CONSIDERANDO o disposto no art. 39, XXXV, do Regimento Interno deste 
Tribunal; 
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CONSIDERANDO o disposto no art. 37, caput, da Constituição Federal de 
1988, que determina à Administração Pública obediência ao princípio da 
eficiência; 
CONSIDERANDO os princípios de economicidade e celeridade que devem 
nortear os processos administrativos; 
CONSIDERANDO a necessidade de otimizar o emprego dos recursos 
financeiros e logísticos à disposição do Tribunal; 
CONSIDERANDO o contido no Processo Administrativo nº 0007229-
53.2015.5.04.0000, 
RESOLVE: 
Art. 1º Determinar que, das infrações editalícias e/ou contratuais das quais 
possa resultar, na esfera administrativa, a cominação de sanções pecuniárias 
moratórias e/ou compensatórias, sejam apuradas apenas aquelas cujo valor da 
multa aplicável seja igual ou superior a R$ 100,00 (cem reais). 
Art. 2º Determinar que as áreas responsáveis pela fiscalização de contratos 
e/ou compras permaneçam encaminhando à Secretaria de Administração deste 
Tribunal, mediante processo administrativo, todos os descumprimentos 
passíveis de aplicação de sanções pecuniárias, ainda que o valor da multa 
aplicável seja inferior a R$ 100,00 (cem reais). 
Art. 3º Determinar à Secretaria de Administração que efetue a apuração, de 
forma cumulativa, dos sucessivos descumprimentos oriundos de uma mesma 
compra e/ou contrato dos quais possa resultar a cominação de sanções 
pecuniárias que, somadas, atinjam valor igual ou superior a R$ 100,00 (cem 
reais). 
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
BEATRIZ RENCK 
Presidente do TRT da 4ª Região/RS 

PORTARIA Nº 1.379, DE 16 DE MARÇO DE 2016 (DEJT de 22/03/2016). 
Altera a Portaria nº 1.698/2014, que regulamenta, no âmbito da Justiça do 
Trabalho da 4ª Região, a Resolução CNJ nº 169/2013 e dispõe sobre a 
retenção de encargos trabalhistas, previdenciários e outros a serem pagos às 
empresas contratadas por este Tribunal para prestar serviços com mão de obra 
residente em suas dependências. 
A PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, 
no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
CONSIDERANDO o disposto no expediente administrativo nº 0006202-
35.2015.5.04.0000, que trata da implementação do fluxo de trabalho “Gestão 
de Conta Vinculada”, 
RESOLVE: 
Art. 1º Alterar os parágrafos 2º e 3º do artigo 2º, o caput do artigo 3º, os 
parágrafos 2º, 3º e 4º do artigo 4º e o caput do artigo 5º da Portaria nº 
1.698/2014, que passam a vigorar com a seguinte redação: 
Art. 2º (…) 
§ 2º As provisões para contingenciamento levarão em conta o percentual de 
32,86% (trinta e dois vírgula oitenta e seis por cento) incidente sobre os valores 
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referentes à remuneração constante na planilha de custos e formação de 
preços apresentada pela empresa no momento da licitação, sem prejuízo da 
retenção, na fonte, da tributação sujeita a alíquotas específicas previstas na 
legislação própria. 
§ 3º Homologado o certame, a assinatura do contrato decorrente deverá ser 
precedida da emissão da nota de empenho pertinente e sucedida da solicitação 
de abertura da conta-depósito vinculada, cujos procedimentos ficarão a cargo 
da Coordenadoria de Licitações e Contratos, por delegação do Ordenador de 
Despesas. 
Art. 3º No decorrer da execução contratual, durante o processo de liquidação 
da despesa, a Coordenadoria de Contabilidade deverá realizar a retenção dos 
valores referentes ao contingenciamento previsto nesta norma. 
Art. 4º (…) 
§ 2º Após o gestor/fiscal do contrato verificar se os documentos encaminhados 
referem-se aos empregados alocados pela empresa contratada no Tribunal, e 
conferir a data de início da prestação de serviço de cada empregado que 
consta na solicitação, o expediente será encaminhado à Secretaria de 
Orçamento e Finanças para análise dos cálculos. 
§ 3º O Ordenador de Despesas ou servidor por este designado expedirá, após 
a análise dos cálculos pela Secretaria de Orçamento e Finanças e confirmação 
do pagamento das verbas trabalhistas retidas, a autorização de que trata o 
inciso I deste artigo, encaminhando a referida autorização ao banco, no prazo 
máximo de dez dias úteis, a contar da data da apresentação dos documentos 
comprobatórios pela contratada. 
§ 4º Nas situações descritas nos incisos I, II e III deste artigo, o Ordenador de 
Despesas ou servidor por este designado solicitará ao banco que, no prazo de 
dez dias úteis, contados da data da transferência dos valores para a conta-
corrente do beneficiário, apresente os respectivos comprovantes de depósitos. 
Art. 5º Quando os valores a serem liberados da conta-depósito vinculada – 
bloqueada para movimentação –, se referirem à rescisão de contrato de 
trabalho entre a empresa contratada e o empregado alocado na execução do 
contrato, com mais de um ano de serviço, o Tribunal deverá exigir que os 
termos de rescisão do contrato de trabalho sejam homologados pelo sindicato 
da categoria a que pertencer o empregado. 
Art. 2º Inserir os parágrafos 1º e 2º no artigo 3º da Portaria nº 1.698/2014, com 
as seguintes redações: 
Art. 3° (...) 
§ 1º As retenções ocorrerão de acordo com a base de cálculo apurada pela 
Coordenadoria de Licitações e Contratos. 
§ 2º Realizada a retenção, caberá à Secretaria de Orçamento e Finanças 
providenciar os depósitos dos valores retidos para a conta-vinculada. 
Art. 3º Revogar o parágrafo 4º do artigo 2º e o parágrafo único do artigo 5º da 
Portaria nº 1.698/2014. 
Art. 4º Republique-se a Portaria nº 1.698/2014 com as alterações ora 
efetuadas. 
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Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
BEATRIZ RENCK 
Presidente do TRT da 4ª Região/RS 
Anexo 

PORTARIA Nº 1.512, DE 28 DE MARÇO DE 2016 (DEJT de 29/03/2016). 
Institui Grupo de Trabalho para apresentar diagnóstico sobre as adaptações 
necessárias no âmbito deste Regional para a transmissão de informações por 
meio do Sistema eSocial, instituído pelo Decreto nº 8.373/2014. 
A PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, 
no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
CONSIDERANDO o teor do Decreto nº 8.373/2014 e da Resolução nº 1/2015, 
da Secretaria Executiva do Ministério da Fazenda, os quais tratam da 
instituição do Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, 
Previdenciárias e Trabalhistas – eSocial; 
CONSIDERANDO que o art. 1º da referida Resolução estabelece cronograma 
de implantação do eSocial e define que a prestação de informações pelas 
pessoas jurídicas de direito público da União deverá ocorrer obrigatoriamente 
por meio do eSocial, a partir da competência de janeiro de 2017; 
CONSIDERANDO o que consta do Processo Administrativo nº 0001443-
62.2014.5.04.0000, que trata da regulamentação, no âmbito deste Tribunal, do 
Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e 
Trabalhistas (eSocial); 
CONSIDERANDO que as transmissões de informações por meio do eSocial, 
por parte deste Tribunal, exigirá adaptações dos sistemas informatizados 
atualmente utilizados pela área administrativa, 
RESOLVE: 
Art. 1º Instituir Grupo de Trabalho para, no prazo de 30 (trinta) dias, apresentar 
diagnóstico sobre as adaptações que serão necessárias no âmbito deste 
Regional para a transmissão de informações por meio do Sistema eSocial, 
instituído pelo Decreto nº 8.373/2014. 
Art. 2º Designar para compor o Grupo de Trabalho os seguintes membros: 
I – EDER GIOVANE SCHERER OLIVEIRA, representante da Secretaria de 
Orçamento e Finanças (coordenador); 
II – CRISTINA HIRT PONTES, representante da Coordenadoria de Saúde; 
III – CRISTINA SCHMIDT, representante da Secretaria de Gestão de Pessoas; 
IV – ELIANE SILVEIRA DE CÉSARO, representante da Secretaria de 
Administração; 
V – JOÃO HENRIQUE CARVALHO DE LIMA RIBAS, representante da 
Diretoria-Geral; 
VI – MADISON GONÇALVES TRAUTMANN, representante da Secretaria de 
Apoio Administrativo; 
VII – RUBILAR DA SILVA JARDIM, representante da Secretaria de Tecnologia 
da Informação e Comunicações. 
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
BEATRIZ RENCK 

http://www.trt4.jus.br/PortariasProvimentosPortlet/download/535101/1698_-_MAao_de_obra_residente.pdf
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Presidente do TRT da 4ª Região/RS 

PORTARIA Nº 1.534, DE 28 DE MARÇO DE 2016 (DEJT de 29/03/2016). 
Designa a Secretária da Comissão de Concurso para provimento de cargos de 
Juiz do Trabalho Substituto 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 autorização de abertura de concurso público para 
provimento de cargos de Juiz do Trabalho Substituto no âmbito da Justiça do 
Trabalho da 4ª Região, nos termos da Resolução Administrativa n° 49/2015; 
CONSIDERANDO a constituição da Comissão de Concurso, por meio da 
Resolução Administrativa n° 51/2015; 
CONSIDERANDO que o parágrafo 4º do artigo 19 da Resolução n° 75/2009 do 
Conselho Nacional de Justiça, que dispõe sobre os concursos públicos para 
ingresso na carreira da magistratura em todos os ramos do Poder Judiciário 
nacional, prevê que a Comissão de Concurso contará com uma secretária para 
apoio administrativo; 
CONSIDERANDO a indicação feita na Ata de Reunião n° 01 da Comissão de 
Concurso, constante no processo administrativo n° 0006719-
40.2015.5.04.0000, 
RESOLVE: 
Art. 1º Designar a servidora Carolina da Silva Ferreira, Assessora-Chefe da 
Assessoria de Gestão Estratégica, Dados Estatísticos e Apoio às Ações 
Institucionais, como Secretária da Comissão de Concurso instituída pela 
Resolução Administrativa n° 51/2015. 
Art. 2° A Secretária terá como atribuições prestar apoio administrativo e ficará 
responsável pela lavratura das atas das reuniões da Comissão. 
Art. 3° A Assessoria de Gestão Estratégica, Dados Estatísticos e Apoio às 
Ações Institucionais prestará apoio à atuação da Secretária junto à Comissão 
de Concurso. 
Art. 4° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
BETRIZ RENCK 
Presidente do TRT da 4ª Região/RS 

PORTARIA Nº 1.577, DE 30 DE MARÇO DE 2016 (DEJT de 31/03/2016). 
Aprova o manual de aplicação da marca 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 instituição da logomarca oficial do TRT da 4ª Região, por 
meio da Portaria n° 5.081/2003; 
CONSIDERANDO que o uso da logomarca é regulamentado pela Resolução 
Administrativa n° 04/2016 deste Tribunal; 
CONSIDERANDO que o parágrafo único do artigo 7° da Resolução 
Administrativa n° 04/2016 dispõe que a Secretaria de Comunicação Social 
elaborará Manual de Identidade Visual do TRT da 4ª Região, a ser aprovado 
por ato normativo da Presidência; 
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CONSIDERANDO o constante no processo administrativo n° 0000742-
33.2016.5.04.0000, 
RESOLVE: 
Art. 1º Aprovar o manual de aplicação da marca do TRT da 4ª Região, 
constante no Anexo desta Portaria. 
Art. 2° As diretrizes estabelecidas no Manual da Marca terão aplicação 
imediata, ficando vedado o uso de quaisquer outros símbolos, marcas ou 
caracteres gráficos na identificação do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª 
Região. 
Art. 3° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
BETRIZ RENCK 
Presidente do TRT da 4ª Região/RS. 
Anexo:  Manual da marca – TRT da 4ª Região 

PORTARIA Nº 3.484 DE 29 DE JUNHO DE 2015. (Republicação) (Texto 

compilado com as alterações promovidas pela Portaria nº 1.578/2016) 

(DEJT de 31/03/2016). Institui a Comissão de Direitos Humanos e Trabalho 
Decente 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 que a dignidade da pessoa humana e os valores sociais do 
trabalho constituem fundamentos do Estado Democrático de Direito, consoante 
o disposto no art. 1º, incs. III e IV da Constituição Federal; 
CONSIDERANDO o dever de proteção integral e prioritária à criança e ao 
adolescente, previsto no art. 227, caput e §3º, da Constituição Federal; 
CONSIDERANDO que o Brasil é signatário da Convenção nº 138 da 
Organização Internacional do Trabalho – OIT, que versa sobre a idade mínima 
para o trabalho; 
CONSIDERANDO os termos da Convenção nº 182 sobre a Proibição das 
Piores Formas de Trabalho Infantil e a Ação Imediata para sua Eliminação, 
adotada pela Conferência Geral da Organização Internacional do Trabalho e 
ratificada pelo Brasil, por força do Decreto nº 3.597/2000; 
CONSIDERANDO a instituição do Programa Nacional de Prevenção de 
Acidentes de Trabalho, pela Resolução CSJT nº 96/2012, e do Programa de 
Combate ao Trabalho Infantil no âmbito da Justiça do Trabalho, pelo Ato CSJT 
nº 419/2013; 
CONSIDERANDO que fortalecer a defesa dos direitos de cidadania concretiza 
um dos objetivos do Plano Estratégico do TRT da 4ª Região para o período 
2015-2020, 
RESOLVE: 
Art. 1º Instituir a Comissão de Direitos Humanos e Trabalho Decente no âmbito 
do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, com o objetivo de estudar e 
elaborar propostas para firmar parcerias e projetos que visem à concretização 
da dignidade da pessoa humana, especialmente nas relações de trabalho e na 
proteção da infância e da adolescência. 
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Art. 2º A Comissão de Direitos Humanos e Trabalho Decente será composta 
por oito membros (nominados no Anexo Único desta Portaria): 
I – os dois magistrados (um de 1º grau e um de 2º grau) Gestores Regionais do 
Programa de Combate ao Trabalho Infantil da Justiça do Trabalho; 
II – os dois magistrados (um de 1º grau e um de 2º grau) Gestores Regionais 
do Programa Trabalho Seguro; 
III – um Desembargador do Trabalho; 
IV – um Juiz do Trabalho, preferencialmente integrante da Comissão de 
Erradicação do Trabalho Infantil e de Proteção ao Trabalho Decente do 
Adolescente; 
V – um Juiz do Trabalho que, preferencialmente, participe do Programa 
Nacional Trabalho, Justiça e Cidadania (TJC); 
VI – um Juiz do Trabalho que, preferencialmente, atue na 30ª Vara do Trabalho 
de Porto Alegre, especializada em Acidentes do Trabalho. 
Art. 3º A Comissão será coordenada pelo magistrado mais antigo que a 
compuser e contará com o apoio da Assessoria de Gestão Estratégica, Dados 
Estatísticos e Apoio às Ações Institucionais, conforme a previsão do inc. IX do 
art. 2º da Portaria nº 2.404/2014, da Presidência deste Regional. 
Art. 4º Ficam revogadas a Portaria nº 5.328/2011, que instituiu o Núcleo 
Regional do Programa Nacional de Prevenção de Acidentes de Trabalho, bem 
como as demais disposições em contrário. 
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
CLEUSA REGINA HALFEN 
Presidente do TRT da 4ª Região 
ANEXO ÚNICO 
(Anexo alterado pela Portaria nº 1.578/2016) 
– Desa. CARMEN IZABEL CENTENA GONZALEZ e Juiz LUIS CARLOS 
PINTO GASTAL, Gestores Regionais do Programa de Combate ao Trabalho 
Infantil da Justiça do Trabalho; 
– Des. RAUL ZORATTO SANVICENTE e Juiz LUIZ ANTONIO COLUSSI, 
Gestores Regionais do Programa Trabalho Seguro; 
– Des. ALEXANDRE CORREA DA CRUZ, Desembargador do Trabalho; 
– Juíza ANDRÉA SAINT PASTOUS NOCCHI, Titular de Vara do Trabalho, 
integrante da Comissão de Erradicação do Trabalho Infantil e de Proteção ao 
Trabalho Decente do Adolescente; 
– Juíza LUCIANA BÖHM STAHNKE, Titular de Vara do Trabalho; 
– Juíza LUCIANA CARINGI XAVIER, Juíza do Trabalho Substituta, designada 
para atuar na 30ª Vara do Trabalho de Porto Alegre, especializada em 
acidentes do trabalho. 

R E S O L U Ç Õ E S 

RESOLUÇÃO N.º 204, de 15 de MARÇO de 2016 (DEJT de 17/03/2016, 

18/03/2016 e 21/03/2016).  Altera a Súmula nº 219 e cancela a Súmula nº 285 
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e a Orientação Jurisprudencial nº 377 da Subseção I Especializada em 
Dissídios Individuais. 
O EGRÉGIO PLENO DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, em Sessão 
Extraordinária hoje realizada, sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor 
Ministro Ives Gandra da Silva Martins Filho, Presidente do Tribunal, presentes 
os Excelentíssimos Senhores Ministros Emmanoel Pereira, Vice-Presidente do 
Tribunal, Renato de Lacerda Paiva, Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, 
João Oreste Dalazen, Antonio José de Barros Levenhagen, João Batista Brito 
Pereira, Maria Cristina Irigoyen Peduzzi, Aloysio Corrêa da Veiga, Luiz Philippe 
Vieira de Mello Filho, Alberto Luiz Bresciani de Fontan Pereira, Maria de Assis 
Calsing, Dora Maria da Costa, Guilherme Augusto Caputo Bastos, Márcio 
Eurico Vitral Amaro, Walmir Oliveira da Costa, Maurício Godinho Delgado, 
Kátia Magalhães Arruda, Augusto César Leite de Carvalho, José Roberto Freire 
Pimenta, Delaíde Alves Miranda Arantes, Hugo Carlos Scheuermann, 
Alexandre de Souza Agra Belmonte, Cláudio Mascarenhas Brandão, Douglas 
Alencar Rodrigues, Maria Helena Mallmann e a Excelentíssima Vice-
Procuradora-Geral do Trabalho, Dr.ª Cristina Aparecida Ribeiro Brasiliano, 
RESOLVE 
Art. 1º A Súmula nº 219 passa a vigorar com a seguinte redação: 
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO (alterada a redação do item I e 
acrescidos os itens IV a VI na sessão do Tribunal Pleno realizada em 
15.3.2016) 
I - Na Justiça do Trabalho, a condenação ao pagamento de honorários 
advocatícios não decorre pura e simplesmente da sucumbência, devendo a 
parte, concomitantemente: a) estar assistida por sindicato da categoria 
profissional; b) comprovar a percepção de salário inferior ao dobro do salário 
mínimo ou encontrar-se em situação econômica que não lhe permita demandar 
sem prejuízo do próprio sustento ou da respectiva família (art.14, § 1º, da Lei nº 
5.584/1970). (ex-OJ nº 305 da SBDI-I). 
II - É cabível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em ação 
rescisória no processo trabalhista.  
III – São devidos os honorários advocatícios nas causas em que o ente sindical 
figure como substituto processual e nas lides que não derivem da relação de 
emprego. 
IV – Na ação rescisória e nas lides que não derivem de relação de emprego, a 
responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios da sucumbência 
submete-se à disciplina do Código de Processo Civil (arts. 85, 86, 87 e 90). 
V – Em caso de assistência judiciária sindical ou de substituição processual 
sindical, excetuados os processos em que a Fazenda Pública for parte, os 
honorários advocatícios são devidos entre o mínimo de dez e o máximo de 
vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, 
não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa (CPC de 
2015, art. 85, § 2º).  
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VI - Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, aplicar-se-ão os 
percentuais específicos de honorários advocatícios contemplados no Código de 
Processo Civil. 
 
Precedentes 
 
Item I 

 
ERR 254516/1996, Min. José 
Luiz Vasconcellos, 
DJ 05.02.1999, Decisão 
unânime, 
ERR 241722/1996, Min. Rider 
de Brito, 
DJ 30.10.1998, Decisão 
unânime, 
RR 6109/1983, Ac. 1ªT 1513/1985, Red. Min. 
Coqueijo Costa, 
DJ 31.05.1985, Decisão 
por maioria, 
RR 505/1984, Ac. 1ªT 1435/1985, Min. 
Fernando Franco, 
DJ 24.05.1985, Decisão 
unânime, 
RR 317/1984, Ac. 1ªT 3112/1984, Red. Min. 
Coqueijo Costa, 
DJ 11.10.1984, Decisão 
por maioria, 
RR 2626/1982, Ac. 1ªT 2182/1983, Red. Min. 
Coqueijo Costa, 
DJ 30.09.1983, Decisão 
por maioria, 
RR 3920/1981, Ac. 1ªT 1054/1983, Red. Min. 
Coqueijo Costa, 
DJ 24.06.1983, Decisão 
por maioria, 
RR 23690/1991, Ac. 2ª T 5115/1991, Min. 
Vantuil Abdala 
DJ 13.12.1991 Decisão 
unânime 
RR 2774/1984, Ac. 2ªT 1212/1985 Min. C. A. 
Barata Silva 
DJ 10.05.1985 Decisão 
unânime 
RR 2979/1984, Ac. 2ªT 767/1985 Min. Pajehú 
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Macedo Silva 
DJ 26.04.1985, Decisão 
unânime, 
RR 4451/1983, Ac. 2ªT 3055/1984, Min. Nelson 
Tapajós, 
DJ 31.10.1984, Decisão 
unânime, 
RR 439004/1998, Ac. 3ª T, Min. Carlos 
Alberto Reis de Paula, 
DJ 26.11.1999, Decisão 
unânime, 
RR 3046/1984, Ac. 3ªT 1609/1985, Min. 
Guimarães Falcão, 
DJ 14.06.1985, Decisão 
unânime, 
RR 3643/1982, Ac. 3ªT 206/1985, Min. 
Expedito Amorim, 
DJ 29.03.1985, Decisão 
unânime, 
RR 1719/1983, Ac. 3ªT 3491/1984, Min. Ranor 
Barbosa, 
DJ 23.11.1984, Decisão 
unânime, 
RR 1677/1983, Ac. 3ªT 193/1984, Min. 
Orlando Teixeira da Costa, 
DJ 23.03.1984, Decisão 
unânime, 
RR 4043/1982, Ac. 3ªT 3223/1983, Min. 
Guimarães Falcão, 
DJ 25.11.1983, Decisão 
unânime, 
RR 596070/1999, Ac. 4ª T, Min. 
Leonaldo Silva, 
DJ 17.12.1999, Decisão 
unânime, 

 
Item II 

 
IUJ E-AIRR e RR-8558100-81.2003.5.02.0900, Min. João 
Oreste Dalzen, 
DEJT 01.04.2011, Decisão 
por maioria, 
AR 1853596-77.2007.5.00.0000, Min. 
Antônio José de Barros Levenhagen, 
DEJT 05.12.2008, Decisão 
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unânime, 
RXOFMS 8196400-90.2003.5.16.0900, Min. José 
Simpliciano F. de F. Fernandes, 
DJ 01.08.2003, Decisão 
unânime, 
ROAR 295979-22.1996.5.08.5555, Min. João 
Oreste Dalzen, 
DJ 14.05.1999, Decisão 
unânime, 
 
Item III 

 
ERR 735863-65.2001.5.17.5555, Min. José 
Luciano de Castilho Pereira, 
DJ 10.02.2006, Decisão 
por maioria, 
RR 701011-49.2000.5.17.5555, 1ª T, Min. Luiz 
Philippe Vieira de Mello Filho, 
DJ 01.12.2006, Decisão 
unânime, 
RR 37100-48.2008.5.05.0194, 1ª T, Min. Lelio 
Bentes Corrêa, 
DEJT 19.02.2010, Decisão 
unânime. 
 
Art. 2º Cancelar, a partir de 15 de abril de 2016, a Súmula nº 285 e a 
Orientação Jurisprudencial nº 377 da Subseção I Especializada em Dissídios 
Individuais. 

RESOLUÇÃO Nº 205, DE 15 DE MARÇO DE 2016 (DEJT de 17/03/2016). 
Edita a Instrução Normativa n° 40, que dispõe sobre o cabimento de agravo de 
instrumento em caso de admissibilidade parcial de recurso de revista no 
Tribunal Regional do Trabalho e dá outras providências. 
O EGRÉGIO PLENO DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, em Sessão 
Extraordinária hoje realizada, sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor 
Ministro Ives Gandra da Silva Martins Filho, Presidente do Tribunal, presentes 
os Excelentíssimos Senhores Ministros Emmanoel Pereira, Vice-Presidente do 
Tribunal, Renato de Lacerda Paiva, Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, 
João Oreste Dalazen, Antonio José de Barros Levenhagen, João Batista Brito 
Pereira, Maria Cristina Irigoyen Peduzzi, Aloysio Corrêa da Veiga, Luiz Philippe 
Vieira de Mello Filho, Alberto Luiz Bresciani de Fontan Pereira, Maria de Assis 
Calsing, Dora Maria da Costa, Guilherme Augusto Caputo Bastos, Márcio 
Eurico Vitral Amaro, Walmir Oliveira da Costa, Maurício Godinho Delgado, 
Kátia Magalhães Arruda, Augusto César Leite de Carvalho, José Roberto Freire 
Pimenta, Delaíde Alves Miranda Arantes, Hugo Carlos Scheuermann, 
Alexandre de Souza Agra Belmonte, Cláudio Mascarenhas Brandão, Douglas 
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Alencar Rodrigues, Maria Helena Mallmann e a Excelentíssima Vice-
Procuradora-Geral do Trabalho, Dr.ª Cristina Aparecida Ribeiro Brasiliano, 
considerando o cancelamento da Súmula nº 285 e da Orientação 
Jurisprudencial nº 377 da SBDI-1 pelo Pleno do Tribunal Superior do Trabalho, 
considerando a necessidade de explicitar-se o novo entendimento do Tribunal 
sobre a matéria, a bem da segurança jurídica dos jurisdicionados e da 
imprescindível orientação e planejamento da Presidência dos Tribunais 
Regionais do Trabalho, considerando a conveniência de modulação dos efeitos 
do aludido cancelamento para não surpreender as partes, como se impõe da 
aplicação analógica do art. 896 § 17 da CLT, considerando que, não obstante o 
Código de Processo Civil haja extinto o procedimento para disciplinar o 
incidente de uniformização de jurisprudência (IUJ), o instituto continua previsto 
no art. 896, §§ 3º a 6º da CLT, 
RESOLVE 
Aprovar a Instrução Normativa nº 40, nos seguintes termos: 
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 40/2016. 
Dispõe sobre o cabimento de agravo de instrumento em caso de 
admissibilidade parcial de recurso de revista no Tribunal Regional do Trabalho 
e dá outras providências 
Art. 1° Admitido apenas parcialmente o recurso de revista, constitui ônus da 
parte impugnar, mediante agravo de instrumento, o capítulo denegatório da 
decisão, sob pena de preclusão. 
§ 1º Se houver omissão no juízo de admissibilidade do recurso de revista 
quanto a um ou mais temas, é ônus da parte interpor embargos de declaração 
para o órgão prolator da decisão embargada supri-la (CPC, art. 1024, § 2º), sob 
pena de preclusão. 
§ 2º Incorre em nulidade a decisão regional que se abstiver de exercer controle 
de admissibilidade sobre qualquer tema objeto de recurso de revista, não 
obstante interpostos embargos de declaração (CF/88, art. 93, inciso IX e § 1º 
do art. 489 do CPC de 2015). 
§ 3º No caso do parágrafo anterior, sem prejuízo da nulidade, a recusa do 
Presidente do Tribunal Regional do Trabalho a emitir juízo de admissibilidade 
sobre qualquer tema equivale à decisão denegatória. É ônus da parte, assim, 
após a intimação da decisão dos embargos de declaração, impugná-la 
mediante agravo de instrumento (CLT, art. 896, § 12), sob pena de preclusão. 
§ 4º Faculta-se ao Ministro Relator, por decisão irrecorrível (CLT, art. 896, § 5º, 
por analogia), determinar a restituição do agravo de instrumento ao Presidente 
do Tribunal Regional do Trabalho de origem para que complemente o juízo de 
admissibilidade, desde que interpostos embargos de declaração. 
Art. 2° Após a vigência do Código de Processo Civil de 2015, subsiste o 
Incidente de Uniformização de Jurisprudência da CLT (art. 896, §§ 3º, 4º, 5º e 
6º), observado o procedimento previsto no regimento interno do Tribunal 
Regional do Trabalho. 
Art. 3° A presente instrução normativa vigerá a partir de sua publicação, exceto 
o art. 1º, que vigorará a partir de 15 de abril de 2016. 
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Ministro IVES GANDRA DA SILVA MARTINS FILHO 
Presidente do Tribunal Superior do Trabalho 

ATOS 

ATO CONJUNTO TST.CSJT.GP Nº 5 DE 4 DE MARÇO DE 2016 (DEJT de 

04-03-2016). Institui Comissão para concepção do Plenário Virtual nas Turmas, 
nos demais órgãos judicantes do Tribunal Superior do Trabalho – TST e no 
Conselho Superior da Justiça do Trabalho – CSJT, e define sua composição. 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO e DO 
CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO, no uso de suas 
atribuições legais e regimentais,  
Considerando a edição da Lei nº 13.015, de 21 de julho de 2014, que altera a 
Consolidação das Leis Trabalhistas – CLT, para dispor sobre o processamento 
de recursos no âmbito da Justiça do Trabalho; 
Considerando a necessidade de se aperfeiçoarem os processos de trabalho do 
Tribunal Superior do Trabalho para maximizar o julgamento de temas e a 
uniformização da jurisprudência trabalhista; 
Considerando que os avanços tecnológicos permitem a implantação de 
ferramentas de trabalho com maior grau de automação, o que imprime mais 
agilidade e qualidade no processamento dos feitos; 
Considerando que o Supremo Tribunal Federal e o Conselho Nacional de 
Justiça já operacionalizam solução denominada Plenário Virtual, que permite o 
julgamento em ambiente eletrônico; 
RESOLVE: 
Art. 1º É instituída Comissão destinada à concepção e normatização da 
ferramenta tecnológica do Plenário Virtual para operação nas Turmas, nos 
demais órgãos judicantes do Tribunal Superior do Trabalho – TST e no 
Conselho Superior da Justiça do Trabalho – CSJT. 
Art. 2º A Comissão do Plenário Virtual terá a seguinte composição: 
I – o Ministro Alexandre de Souza Agra Belmonte do TST, que a coordenará; 
II – o Ministro Cláudio Mascarenhas Brandão do TST; 
III – o Ministro Douglas Alencar Rodrigues do TST; 
IV – o Secretário da 6ª Turma do TST, Cláudio Luidi Gaudensi Coelho; 
V – o Secretário de Tecnologia da Informação do TST, Tiago da Costa Peixoto; 
e 
VI – o Secretário de Tecnologia da Informação e Comunicação do CSJT, 
Cláudio Fontes Feijó. 
Art. 3º A Comissão do Plenário Virtual terá o prazo de 40 (quarenta) dias, a 
partir da publicação deste Ato, para concluir os trabalhos, sujeito à prorrogação 
mediante solicitação justificada de seu Coordenador. 
Art. 4º Este Ato entra em vigor na data de sua publicação. 
Ministro IVES GANDRA DA SILVA MARTINS FILHO 
Presidente do Tribunal Superior do Trabalho e 
do Conselho Superior da Justiça do Trabalho 
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ATO TST.GP Nº 213, DE 22 DE ABRIL DE 2014. (*) (Republicação) (DEJT 

de 09-03-2016).  Institui o Comitê Gestor do Sistema do Processo Judicial 
Eletrônico da Justiça do Trabalho – PJe-JT no âmbito do Tribunal Superior do 
Trabalho, define sua composição e competência. 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, no uso de suas 
atribuições legais e regimentais, 
Considerando o teor do art. 29 da Resolução Administrativa nº 1589, de 4 de 
fevereiro de 2013, do Tribunal Superior do Trabalho, que prevê a gestão 
técnica do Sistema do Processo Judicial Eletrônico da Justiça do Trabalho – 
PJe-JT, no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho, pelo Comitê Gestor do 
TST; 
Considerando o disposto no art. 34 da Resolução nº 185, de 18 de dezembro 
de 2013, do Conselho Nacional de Justiça, que determinou às Presidências 
dos Tribunais a constituição de Comitê Gestor, bem assim as providências 
necessárias à implementação do PJe, conforme plano e cronograma a serem 
previamente aprovados pela Presidência do referido Conselho, ouvido o 
Comitê Gestor Nacional; e 
Considerando a necessidade de viabilizar a implantação do cronograma do 
Processo Judicial Eletrônico da Justiça do Trabalho – PJe-JT no âmbito do 
Tribunal Superior do Trabalho, no prazo de 120 dias, nos moldes do § 1º do art. 
34 da Resolução CNJ nº 185/2013, 
RESOLVE: 
Art. 1º Instituir o Comitê Gestor do Sistema do Processo Judicial Eletrônico da 
Justiça do Trabalho – Pje-JT no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho, com 
a seguinte composição: 
I – o Ministro Alexandre de Souza Agra Belmonte do Tribunal Superior do 
Trabalho, que o coordenará; 
II – os Juízes Auxiliares da Presidência do Tribunal Superior do Trabalho, 
Fabiano Coelho de Souza e Maximiliano Pereira de Carvalho; (Redação dada 
pelo ATO TST.GP Nº 130, de 9 de março de 2016) 
III – o Secretário-Geral Judiciário do Tribunal Superior do Trabalho, Matheus 
Gonçalves Ferreira; (Redação dada pelo ATO TST.GP Nº 130, de 9 de março 
de 2016) 
IV – o Secretário de Tecnologia da Informação do Tribunal Superior do 
Trabalho, Tiago da Costa Peixoto; e 
V – o Secretário de Tecnologia da Informação e Comunicação do Conselho 
Superior da Justiça do Trabalho, Cláudio Fontes Feijó. (Redação dada pelo 
ATO TST.GP Nº 130, de 9 de março de 2016) 
Parágrafo único. No caso de impedimento ou ausência, o coordenador do 
Comitê Gestor do PJe-JT do TST será substituído por ato do Presidente do 
TST. 
Art. 2º O Comitê Gestor do TST contará com o auxílio de um Grupo de Apoio 
Executivo, com a finalidade de dar suporte aos trabalhos desenvolvidos e cuja 
composição está definida no Anexo deste Ato. 
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Art. 3º Além das atribuições previstas no art. 30 da Resolução Administrativa nº 
1.589, de 4 de fevereiro de 2013, do Tribunal Superior do Trabalho, compete 
ao Comitê Gestor do PJe-JT do TST: 
I – especificar as regras de negócio do sistema, no que concerne às 
funcionalidades aplicáveis ao Tribunal Superior do Trabalho; 
II – propor medidas para a adequação do PJe-JT do TST aos requisitos legais 
e às necessidades do Tribunal, inclusive no que concerne a sua integração e 
ao seu alinhamento com o Sistema do Processo Judicial Eletrônico da Justiça 
do Trabalho – PJe-JT, bem como dos demais órgãos do Poder Judiciário e de 
outras entidades eventualmente identificadas como usuários externos; 
III – estabelecer ações de aperfeiçoamento do sistema com a finalidade de 
desenvolver soluções e resultados necessários à concretização do PJe-JT do 
TST; 
IV – receber, discutir e gerar demandas que envolvam a integração do PJe-JT 
do TST com outros sistemas, internos ou externos, bem como sugerir 
prioridade de atendimento; 
V – apresentar cronograma de implantação do Processo Judicial Eletrônico – 
PJe-JT no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho-TST, nos moldes do artigo 
34 da Resolução CNJ nº 185, de 18 de dezembro de 2013. 
Art. 4º As ações decorrentes dos trabalhos do Comitê Gestor serão reportadas 
à Presidência do Tribunal Superior do Trabalho, por meio de relatório conciso, 
para conhecimento e aprovação, quando necessária. 
Art. 5º Fica revogado o ATO TST.GP nº 257/2013, alterado pelo ATO TST.GP 
nº 175, de 7 de abril de 2014, bem assim o ATO TST.GP nº 258/2013, alterado 
pelo ATO TST.GP nº 176, de 7 de abril de 2014. 
Art. 6º Este Ato entra em vigor na data de sua publicação. 
Ministro ANTONIO JOSÉ DE BARROS LEVENHAGEN 
Presidente do Tribunal Superior do Trabalho 
(*) Republicado por erro material. 

ATO DA PRESIDÊNCIA. ATO GDGSET.GP.Nº 129, DE 4 DE MARÇO DE 

2016 (DEJT de 09/03/2016). Altera a composição do Comitê Gestor do 
Sistema do Processo Judicial Eletrônico da Justiça do Trabalho – PJe-JT no 
âmbito do Tribunal Superior do Trabalho, instituído pelo Ato TST.GP Nº 213, de 
22 de abril de 2014. 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, no uso das suas 
atribuições legais e regimentais, 
Considerando a necessidade de alteração da composição do Comitê Gestor do 
Sistema do Processo Judicial Eletrônico da Justiça do Trabalho – PJe-JT no 
âmbito do Tribunal Superior do Trabalho, instituído pelo Ato TST.GP Nº 213, de 
22 de abril de 2014, 
RESOLVE: 
Art. 1º O artigo 1º do ATO TST.GP Nº 213, de 22/4/2014, passa a vigorar com 
a seguinte redação: 
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“Art. 1º Instituir o Comitê Gestor do Sistema do Processo Judicial Eletrônico da 
Justiça do Trabalho – Pje-JT no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho, com 
a seguinte composição: 
I – o Ministro Alexandre de Souza Agra Belmonte do Tribunal Superior do 
Trabalho, que o coordenará; 
II – os Juízes Auxiliares da Presidência do Tribunal Superior do Trabalho, 
Fabiano Coelho de Souza e Maximiliano Pereira de Carvalho; 
III – o Secretário-Geral Judiciário do Tribunal Superior do Trabalho, 
Matheus Gonçalves Ferreira; 
IV – o Secretário de Tecnologia da Informação do Tribunal Superior do 
Trabalho, Tiago da Costa Peixoto; e 
V – o Secretário de Tecnologia da Informação e Comunicação do Conselho 
Superior da Justiça do Trabalho, Cláudio Fontes Feijó. 
Parágrafo único. (...)” 
Art. 2º Republique-se o ATO TST.GP Nº 213, de 22/4/2014, consolidando a 
alteração introduzida. 
Art. 3º Este Ato entra em vigor na data de sua publicação. 
Ministro IVES GANDRA DA SILVA MARTINS FILHO 
Presidente do Tribunal Superior do Trabalho 

ATO TST.GP Nº 130, DE 09 DE MARÇO DE 2016. (*) (Republicação) (DEJT 

de 10/03/2016). Altera a composição do Comitê Gestor do Sistema do 
Processo Judicial Eletrônico da Justiça do Trabalho – PJe-JT no âmbito do 
Tribunal Superior do Trabalho, instituído pelo Ato TST.GP Nº 213, de 22 de 
abril de 2014. 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, no uso das suas 
atribuições legais e regimentais,  
Considerando a necessidade de alteração da composição do Comitê Gestor do 
Sistema do Processo Judicial Eletrônico da Justiça do Trabalho – PJe-JT no 
âmbito do Tribunal Superior do Trabalho, instituído pelo Ato TST.GP Nº 213, de 
22 de abril de 2014, 
RESOLVE: 
Art. 1º O artigo 1º do ATO TST.GP Nº 213, de 22/4/2014, passa a vigorar com 
a seguinte redação: 
“Art. 1º Instituir o Comitê Gestor do Sistema do Processo Judicial Eletrônico da 
Justiça do Trabalho – Pje-JT no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho, com 
a seguinte composição: 
I – o Ministro Alexandre de Souza Agra Belmonte do Tribunal Superior do 
Trabalho, que o coordenará; 
II – os Juízes Auxiliares da Presidência do Tribunal Superior do Trabalho, 
Fabiano Coelho de Souza e Maximiliano Pereira de Carvalho; 
III – o Secretário-Geral Judiciário do Tribunal Superior do Trabalho, Matheus 
Gonçalves Ferreira; 
IV – o Secretário de Tecnologia da Informação do Tribunal Superior do 
Trabalho, Tiago da Costa Peixoto; e 
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V – o Secretário de Tecnologia da Informação e Comunicação do Conselho 
Superior da Justiça do Trabalho, Cláudio Fontes Feijó. 
Parágrafo único. (...)” 
Art. 2º Republique-se o ATO TST.GP Nº 213, de 22/4/2014, consolidando a 
alteração introduzida. 
Art. 3º Este Ato entra em vigor na data de sua publicação. 
Ministro IVES GANDRA DA SILVA MARTINS FILHO 
Presidente do Tribunal Superior do Trabalho 
(*) Republicado por erro material. 

ATO CONJUNTO TST.CSJT.GP Nº 11 , DE 14 DE MARÇO DE 2016. (DEJT 

de 15/03/2016). Altera a denominação da Comissão de Erradicação do 
Trabalho Infantil e de Proteção ao Trabalho Decente do Adolescente e sua 
composição. 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO e do 
CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIC?A DO TRABALHO, no uso de suas 
atribuições legais e regimentais, 
Considerando o disposto no Ato Conjunto TST.CSJT.GP nº 13, de 04 de 
agosto de 2015; 
RESOLVE: 
Art. 1º A Comissão de Erradicação do Trabalho Infantil e de Proteção ao 
Trabalho Decente do Adolescente, criada pelo Ato Conjunto TST.CSJT.GP nº 
21/2012, passa a ser denominada Comissão de Erradicação do Trabalho 
Infantil e de Estímulo à Aprendizagem. 
Art. 2º A Comissão de Erradicação do Trabalho Infantil e de Estímulo à 
Aprendizagem passa a ter a seguinte composição: 
I - Ministra Kátia Magalhães Arruda, do Tribunal Superior do Trabalho, que a 
coordenará; 
II - Ministra Maria de Assis Calsing, do Tribunal Superior do Trabalho, que 
atuará como vice-coordenadora; 
III - Desembargador Ricardo Marques Tadeu da Fonseca, do Tribunal Regional 
do Trabalho da 9ª Região; 
IV - Juíza do Trabalho Andréa Saint Pastous Nocchi, vinculada ao Tribunal 
Regional do Trabalho da 4ª Região; 
V - Juíza do Trabalho Maria Zuíla Lima Dutra, vinculada ao Tribunal Regional 
do Trabalho da 8ª Região; 
VI - Juiz do Trabalho José Roberto Dantas Oliva, vinculado ao Tribunal 
Regional do Trabalho da 15ª Região; 
VII - Juiz do Trabalho Platon Teixeira de Azevedo Neto, vinculado ao Tribunal 
Regional do Trabalho da 18ª Região; 
VIII - Juiz do Trabalho Zéu Palmeira Sobrinho, vinculado ao Tribunal Regional 
do Trabalho da 21ª Região; 
IX - Juiz do Trabalho José Gervásio Abrão Meireles, do Tribunal Regional do 
Trabalho da 10ª Região, Juiz Auxiliar da Presidência do Tribunal Superior do 
Trabalho; e 
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X - Juiz do Trabalho Fabiano Coelho de Souza, do Tribunal Regional do 
Trabalho da 18ª Região, Juiz Auxiliar da Presidência do Tribunal Superior 
do Trabalho. 
Art. 3º Este Ato entra em vigor na data de sua publicação. 
Ministro IVES GANDRA DA SILVA MARTINS FILHO 
Presidente do Tribunal Superior do Trabalho e 
do Conselho Superior da Justiça do Trabalho 

ATO CONJUNTO Nº 12/TST.CSJT.GP.SG, DE 14 DE MARÇO DE 2016 

(DEJT de 15/03/2016). Altera a composição da Comissão Nacional de 
Efetividade da Execução Trabalhista. 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO E DO 
CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO, no uso de suas 
atribuições regimentais, 
R E S O L V E: 
Art. 1º Designar para compor a Comissão Nacional de Efetividade de Execução 
Trabalhista: 
I – O Ministro Cláudio Mascarenhas Brandão, que coordenará a Comissão; 
II – O Juiz Auxiliar da Presidência do TST Maximiliano Pereira de Carvalho, 
subcoordenador executivo da Comissão; 
III – O Juiz Auxiliar da Presidência do TST Fabiano Coelho de Souza; 
IV – O Juiz do Trabalho Marcos Vinicius Barroso, do TRT da 3ª Região; e 
V – O Juiz do Trabalho Carlos Arthur de Macedo Figueiredo, do TRT da 19ª 
Região. 
Art. 2º Revoga-se o Ato nº 117/TST.CSJT.GP.SG, de 1º de abril de 2014. 
Art. 3º Este Ato entra em vigor na data de sua publicação. 
Brasília, 14 de março de 2016. 
Ministro IVES GANDRA DA SILVA MARTINS FILHO 
Presidente do TST e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho 

ATO Nº 63/CSJT, DE 14 DE MARÇO DE 2016. (DEJT de 15/03/2016). Altera 
a denominação do Programa de Combate ao Trabalho Infantil no âmbito da 
Justiça do Trabalho. 
O PRESIDENTE DO CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO, 
no uso de suas atribuições legais e regimentais e ad referendum do Plenário, 
Considerando a necessidade de se promover o incentivo à adoção da 
aprendizagem; 
Considerando o disposto no Ato 419/CSJT, de 11 de novembro de 2013; 
RESOLVE: 
Art. 1º O “Programa de Combate ao Trabalho Infantil”, instituído pelo Ato nº 
419/CSJT, de 11 de novembro de 2013, passa a ser denominado “Programa de 
Combate ao Trabalho Infantil e de Estímulo à Aprendizagem”. 
Art. 2º Este Ato entra em vigor na data de sua publicação. 
Ministro IVES GANDRA DA SILVA MARTINS FILHO 
Conselho Superior da Justiça do Trabalho 

ATO CSJT.GP.SG Nº 64, DE 14 DE MARÇO DE 2016 (DEJT de 15/03/2016). 
Define os membros do Comitê Gestor Nacional do Sistema Processo Judicial 
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Eletrônico da Justiça do Trabalho – Pje-JT de que tratam os arts. 40, 41 e 42 
da Resolução 136, de 25 de abril de 2014, 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: 
Art. 1º O Comitê Gestor Nacional do Sistema Processo Judicial Eletrônico da 
Justiça do Trabalho – PJe-JT de que tratam os artigos 40, 41 e 42 da 
Resolução nº 136, de 25 de abril de 2014, do Conselho Superior da Justiça do 
Trabalho é constituído pelos seguintes integrantes: 
I – Ministro Ives Gandra da Silva Martins Filho, Presidente do Tribunal Superior 
do Trabalho e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho (art.42, I da 
Resolução 136/2014-CSJT); 
II – Juiz do Trabalho Fabiano Coelho de Souza, do Tribunal Regional do 
Trabalho da 18ª Região (art. 42, II da Resolução 136/2014-CSJT); 
III – Juiz do Trabalho Maximiliano Pereira de Carvalho, do Tribunal Regional do 
Trabalho da 10ª Região (art. 42, II da Resolução 136/2014-CSJT); 
IV – Juiz do Trabalho José Gervásio Abrão Meireles, do Tribunal Regional do 
Trabalho da 10ª Região (art. 42, II da Resolução 136/2014-CSJT); 
V – Desembargador do Trabalho Francisco Sérgio Silveira Rocha, do Tribunal 
Regional do Trabalho da 8ª Região (art. 42, III da Resolução 136/2014-CSJT); 
VI – Humberto Magalhães Ayres, Secretário de Tecnologia da Informação do 
Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região (art. 42, IV da Resolução 
136/2014-CSJT); 
VII – Cláudio Fontes Feijó, Secretário de Tecnologia a Informação e 
Comunicação do Conselho Superior da Justiça do Trabalho (art. 42, V da 
Resolução 136/2014-CSJT); 
VIII – Tiago da Costa Peixoto, Secretário de Tecnologia da Informação do 
Tribunal Superior do Trabalho (art. 42, VI da Resolução 136/2014- CSJT); 
IX – Tamirede Monteiro Leite, Advogada (art. 42, VII da Resolução 136/2014-
CSJT); e 
X – Alex Duboc Gaberllini, Procurador do Trabalho (art. 42, VIII da Resolução 
136/2014-CSJT). 
Art. 2º Revoga-se o Ato nº 94/CSJT.GP.SG, de 12 de março de 2014. 
Art. 3º Este Ato entra em vigor na data de sua publicação. 
Brasília, 14 de março de 2016. 
Ministro IVES GANDRA DA SILVA MARTINS FILHO 
Presidente do Conselho Superior da Justiça do Trabalho 

ATO CSJT.GP.SG Nº 275 DE 28 DE OUTUBRO DE 2015 (DEJT de 

16/03/2016). Institui a “Semana Nacional da Conciliação Trabalhista” no âmbito 
da Justiça do Trabalho, incorporando-a ao seu calendário, e dá outras 
providências. 
O PRESIDENTE DO CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO, 
no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
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Considerando os princípios constitucionais da efetividade jurisdicional e 
celeridade processual (CF, artigo 5º, XXXV e LXXVIII); 
Considerando o aumento dos processos judiciais, sem o respectivo incremento 
da estrutura administrativa; 
Considerando a relevância do contínuo aprimoramento dos mecanismos 
consensuais de solução de conflitos; 
Considerando que a conciliação sempre foi incentivada pelo Judiciário do 
Trabalho; 
Considerando o êxito da “semana da conciliação ocorrida em 2015, em seu 
“projeto piloto”, no período de 16 a 20 de março, oriunda do Ato CSJT.GP.SG 
n.º 272, de 23 de setembro de 2014; 
RESOLVE: 
Art. 1º A “Semana Nacional da Conciliação Trabalhista” é incorporada ao 
calendário da Justiça do Trabalho e deverá realizar-se, anualmente, no âmbito 
dos órgãos da Justiça do Trabalho de 1º e 2º graus, no mês de junho, com o 
objetivo de implementar medidas visando a proporcionar maior celeridade aos 
processos trabalhistas e aprimorar os meios consensuais de solução de 
conflitos. 
Parágrafo único. No ano de 2016, a Semana ocorrerá no período de 13 a 17 de 
junho. (Redação dada pelo Ato CSJT.GP.SG nº 65/2016, de 16.03.2016)  
Art. 2º Os Juízes e Desembargadores do Trabalho deverão empregar seus 
bons ofícios para conciliar os processos incluídos em pauta da Semana de 
Conciliação, nos termos do art.764, §1º, da CLT. 
Art. 3º Na Semana Nacional da Conciliação Trabalhista, os tribunais 
fomentarão o trabalho em regime de mutirão, com a participação de 
magistrados e servidores de 1º e 2º graus, das unidades judiciárias e 
administrativas, ativos e inativos. 
Parágrafo único. Para os fins do caput, os tribunais disciplinarão o trabalho 
voluntário de magistrados e servidores inativos. 
Art. 4º Recomenda-se que as Corregedorias Regionais acompanhem a 
quantidade de processos inseridos nas pautas da Semana Nacional da 
Conciliação Trabalhista, elaborando relatório para a Presidência do Conselho 
Superior da Justiça do Trabalho, a ser enviado no prazo de 15 (quinze) dias 
após o término da respectiva semana. 
Art. 5º Compete à Vice-Presidência do Conselho Superior da Justiça do 
Trabalho coordenar as atividades da Semana Nacional da Conciliação 
Trabalhista. (Redação dada pelo Ato CSJT.GP.SG nº 65/2016, de 16.03.2016) 
Art. 6º Fica revogado o Ato CSJT.GP.SG n.º 272, de 23 de setembro de 2014. 
(*) Republicado em cumprimento ao art. 2° do Ato CSJT.GP.SG nº 275, de 
16.03.2016. 
Ministro ANTONIO JOSÉ DE BARROS LEVENHAGEN 
Presidente do Tribunal Superior do Trabalho e 
do Conselho Superior da Justiça do Trabalho 

ATO CSJT.GP.SG Nº 65/2016. Altera o ATO CSJT.GP.SG N.º 275, de 28 de 

outubro de 2015 (DEJT de 16/03/2016). 
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O PRESIDENTE DO CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO, 
no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
R E S O L V E: 
Art. 1º Alterar o ATO CSJT.GP.SG N.º 275, de 28 de outubro de 2015, que 
passa a vigorar com a seguinte redação: 
“Art. 1º ............................................ 
Parágrafo único. No ano de 2016, a Semana ocorrerá no período de 13 a 17 de 
junho. 
..................................................... 
Art. 5º Compete à Vice-Presidência do Conselho Superior da Justiça do 
Trabalho coordenar as atividades da Semana Nacional da Conciliação 
Trabalhista.” 
Art. 2º Republique-se o ATO CSJT.GP.SG N.º 275, de 28/10/2015, 
consolidando as alterações promovidas por este Ato. 
Art. 3º Este Ato entra em vigor na data de sua publicação. 
Brasília, 16 de março de 2016. 
Ministro IVES GANDRA DA SILVA MARTINS FILHO 
Presidente do Conselho Superior da Justiça do Trabalho 

ATO CONJUNTO TST.CSJT.GP Nº 13, DE 16 DE MARÇO DE 2016 (DEJT de 

17/03/2016). Altera a composição do Comitê Gestor Nacional do Programa 
Trabalho Seguro. 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO e do 
CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO, no uso de suas 
atribuições legais e regimentais, 
Considerando os termos do Ato Conjunto nº 18/TST.CSJT.GP.SG, de 16 de 
julho de 2012, que instituiu o Comitê Gestor Nacional do Programa Trabalho 
Seguro; 
Considerando a necessidade de adequar a composição e a coordenadoria do 
referido Comitê; 
RESOLVE: 
Art. 1º Designar para compor o Comitê Gestor Nacional do Programa Trabalho 
Seguro, instituído pelo Ato Conjunto nº 18/TST.CSJT.GP.SG, de 16 de julho de 
2012, os seguintes magistrados: 
I - Ministra Maria Helena Mallmann, do Tribunal Superior do Trabalho, que o 
coordenara; 
II - Ministra Delaíde Alves Miranda Arantes, que atuara como vice-
coordenadora; 
III - Desembargador Bento Herculano Duarte Neto, do Tribunal Regional do 
Trabalho da 21ª Região, como Juiz Auxiliar da Vice-Presidência do Tribunal 
Superior do Trabalho; 
IV - Juiz do Trabalho Ney Stany Morais Maranhão, do Tribunal Regional do 
Trabalho da 8ª Região; 
V - Juiz do Trabalho Luiz Antônio Colussi, do Tribunal Regional do Trabalho da 
4ª Região; 



                    PODER JUDICIÁRIO FEDERAL 

                   TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO 
 
 
 
 
VI - Juiz do Trabalho José Gervásio Abrão Meireles, do Tribunal Regional do 
Trabalho da 10ª Região, como Juiz Auxiliar da Presidência do Tribunal Superior 
do Trabalho; e 
VII - Juiz do Trabalho Fabiano Coelho de Souza, do Tribunal Regional do 
Trabalho da 18ª Região, como Juiz Auxiliar da Presidência do Tribunal Superior 
do Trabalho. 
Parágrafo único. O Desembargador do Trabalho Sebastião Geraldo de Oliveira, 
do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, fica mantido como integrante 
do Comitê Gestor Nacional. 
Art. 2º O Anexo I do Ato Conjunto nº 18/TST.CSJT.GP.SG, de 16 de julho de 
2012, passa a vigorar com a seguinte redação: 
ANEXO I 
ATO CONJUNTO TST.CSJT.GP.SG Nº 18/2012. 
COMPOSIÇÃO DO COMITE GESTOR NACIONAL DO PROGRAMA 
TRABALHO SEGURO: 
NOME / ORGÃO 
Ministra Maria Helena Mallmann - TST; 
Ministra Delaíde Alves Miranda Arantes - TST; 
Desembargador do Trabalho Sebastião Geraldo de Oliveira - TRT da 3ª 
Região; 
Desembargador Bento Herculano Duarte Neto - Juiz Auxiliar da Vice-
Presidência; 
Juiz do Trabalho Ney Stany Morais Maranhão - TRT da 8ª Região; 
Juiz do Trabalho Luiz Antônio Colussi - TRT da 4ª Região; 
Juiz do Trabalho José Gervásio Abrão Meireles - Juiz Auxiliar da Presidência 
do TST; e 
Juiz do Trabalho Fabiano Coelho de Souza - Juiz Auxiliar da Presidência do 
TST. 
Art. 3º Republique-se o Ato Conjunto nº 18/TST.CSJT.GP.SG, de 16 de julho 
de 2012, consolidando a alteração introduzida. 
Art. 4º Este Ato entra em vigor na data de sua publicação. 
Ministro IVES GANDRA DA SILVA MARTINS FILHO 
Presidente do Tribunal Superior do Trabalho e do Conselho Superior da Justiça 
do Trabalho 

ATO CONJUNTO TST.CSJT.GP.SG N.º 18/2012 (republicado em virtude do 

disposto no artigo 3º do Ato Conjunto TST.CSJT.GP. nº 13, de 16 de 

março de 2016) (DEJT de 17/03/2016). Institui o Comitê Gestor Nacional e a 
equipe executiva do Programa Trabalho Seguro. 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO E DO 
CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO, no uso de suas 
atribuições legais e regimentais, e 
Considerando os termos da Resolução nº 96/2012 do Conselho Superior da 
Justiça do Trabalho, que estabelece a competência da Presidência do 
Conselho para coordenar as atividades do Programa Nacional de Prevenção 
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de Acidentes de Trabalho – Programa Trabalho Seguro, com o auxílio de 
Comitê Gestor Nacional; 
Considerando a necessidade, igualmente prevista na referida Resolução, de 
designação de equipe executiva para desenvolvimento das atividades técnicas 
e operacionais do Programa; 
Considerando a necessidade de institucionalizar, sistematizar e conferir maior 
eficiência às ações de prevenção de acidentes de trabalho desenvolvidas pelo 
Programa; 
R E S O L V E: 
Art. 1º É instituído o Comitê Gestor Nacional do Programa Trabalho Seguro, 
composto pelos magistrados relacionados no Anexo I, com as seguintes 
atribuições: 
I – auxiliar a Presidência do Conselho Superior da Justiça do Trabalho na 
coordenação das atividades do Programa; 
II – sugerir medidas, projetos, planos de ação, metas e prazos para alcance 
dos objetivos, bem como acompanhar a sua consecução; 
III - manter interlocução com os Gestores Regionais do Programa e demais 
representantes de instituições públicas e privadas parceiras e colaboradoras; 
IV – coordenar a atuação do gerente e da equipe executiva do Programa. 
Parágrafo único. O Comitê Gestor Nacional apresentará semestralmente, ou 
sempre que requerido, os resultados das atividades ao Ministro Presidente do 
TST e do CSJT. 
Art. 2º Para realização das atividades técnicas e operacionais, o Programa 
Trabalho Seguro contará com a Equipe Executiva relacionados no Anexo II. 
Art. 3º Eventuais alterações dos membros do Comitê Gestor Nacional e da 
Equipe Executiva do Programa Trabalho Seguro serão materializadas em Ato 
próprio. 
Art. 4º Este Ato entra em vigor na data de sua publicação. 
Brasília, 16 de julho de 2012. 
Ministro JOÃO ORESTE DALAZEN 
Presidente Tribunal Superior do Trabalho e do Conselho Superior da Justiça do 
Trabalho 
ANEXO I 
ATO CONJUNTO TST.CSJT.GP.SG N.º 18/2012 
COMPOSIÇÃO DO COMITÊ GESTOR NACIONAL 
NOME / ÓRGÃO 
Ministra MARIA HELENA MALLMANN Tribunal Superior do Trabalho 
Ministra DELAÍDE ALVES MIRANDA ARANTES Tribunal Superior do Trabalho 
Desembargador do Trabalho SEBASTIÃO GERALDO DE OLIVEIRA TRT da 3ª 
Região 
Desembargador do Trabalho BENTO HERCULANO DUARTE NETO Juiz 
Auxiliar da Vice-Presidência do TST 
Juiz do Trabalho NEY STANY MORAIS MARANHÃO TRT da 8ª Região 
Juiz do Trabalho LUIZ ANTÔNIO COLUSSI TRT da 4ª Região 
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Juiz do Trabalho JOSÉ GERVÁSIO ABRÃO MEIRELES Juiz Auxiliar da 
Presidência do TST 
Juiz do Trabalho FABIANO COELHO DE SOUZA Juiz Auxiliar da Presidência 
do TST 

ATO Nº 5/GCGJT, de 29 de MARÇO de 2016 (DEJT de 29/03/2016). Revoga 
os artigos 78 e 79 da Consolidação dos Provimentos da Corregedoria-Geral da 
Justiça do Trabalho. 
O MINISTRO CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO, no uso 
das atribuições legais e regimentais, 
Considerando o disposto no artigo 6º da Instrução Normativa nº 39/2016 do 
Tribunal Superior do Trabalho, segundo o qual “Aplica-se ao Processo do 
Trabalho o incidente de desconsideração da personalidade jurídica regulado no 
Código de Processo Civil (arts. 133 a 137), assegurada a iniciativa também do 
juiz do trabalho na fase de execução (CLT, art. 878)”, 
Considerando que o procedimento para instauração e processamento do 
incidente de desconsideração da personalidade jurídica encontra-se regulado 
no Código de Processo Civil (arts. 133 a 137) e na referida Instrução 
Normativa, 
RESOLVE: 
Art. 1º Ficam revogados os artigos 78 e 79 da Consolidação dos Provimentos 
da Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho. 
Art. 2º Este Ato entrará em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. 
Dê-se ciência ao Ministro Presidente do Tribunal Superior do Trabalho, aos 
Desembargadores Presidentes e Corregedores dos Tribunais Regionais do 
Trabalho e ao Conselho Superior da Justiça do Trabalho, mediante ofício, do 
inteiro teor deste Ato. 
Brasília, 29 de março de 2016. 
Ministro RENATO DE LACERDA PAIVA 
Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho 

PROVIMENTOS 

PROVIMENTO Nº 249, de 07 DE MARÇO DE 2016 (DEJT de 11/03/2016). 
Altera a redação do inciso I do parágrafo único do artigo 143 da Consolidação 
dos Provimentos da Corregedoria Regional, que trata do regime de plantão nas 
unidades judiciárias de primeiro grau. 
A CORREGEDORA REGIONAL DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 
DA 4ª REGIÃO, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
CONSIDERANDO a Resolução Administrativa nº 03/2016, que fixa, em caráter 
excepcional e temporário, de segunda a sexta-feira, o horário de 
funcionamento de todas as unidades administrativas e judiciárias no âmbito da 
Justiça do Trabalho da 4ª Região das 8h às 18h, 
RESOLVE: 
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Art. 1° Alterar o inciso I do parágrafo único do artigo 143 da Consolidação dos 
Provimentos da Corregedoria Regional, que passa a vigorar com a seguinte 
redação: 
Art. 143 [...] 
Parágrafo único [...] 
I – em dias de expediente normal, a partir do término do horário de atendimento 
ao público externo até o início do horário de funcionamento das unidades 
administrativas e judiciais da Justiça do Trabalho da 4ª Região, exceto na 
sexta-feira e na véspera de feriados, quando emendará com o plantão de fim 
de semana e feriado, respectivamente; e 
Art. 2º Republicar a Consolidação dos Provimentos da Corregedoria Regional 
com a alteração ora efetuada. 
Art. 3º Este Provimento entra em vigor na data de sua publicação. 
Desembargadora Maria da Graça Ribeiro Centeno 
Corregedora Regional 

PROVIMENTO CONJUNTO Nº 05, DE 17 DE MARÇO DE 2016 (DEJT 

21/03/2016). Altera o Provimento Conjunto nº 13/2014, que regulamenta os 
procedimentos a serem adotados no âmbito da Justiça do Trabalho da 4ª 
Região em virtude da implantação do PJe-JT, revoga o Provimento Conjunto nº 
11/2013 da Presidência e da Corregedoria Regional do Tribunal Regional do 
Trabalho da 4ª Região e dá outras providências. 
A PRESIDENTE E A CORREGEDORA REGIONAL DO TRIBUNAL REGIONAL 
DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, no uso de suas atribuições legais e 
regimentais, 
CONSIDERANDO que a Justiça do Trabalho da 4ª Região implantou o sistema 
PJe-JT em 100% de suas unidades judiciárias; 
CONSIDERANDO que o sistema PJe-JT permite, sempre que necessário, a 
consulta à íntegra do processo que deu origem ao Precatório ou à Requisição 
de Pequeno Valor (RPV), para fins de conferência quando da autuação e do 
pagamento do Precatório ou da RPV; 
CONSIDERANDO a necessidade de otimização do espaço físico existente no 
Juízo Auxiliar de Conciliação, Execução e Precatórios (JACEP) para o 
armazenamento de processos físicos; 
CONSIDERANDO que a impressão da íntegra do processo para fins de 
processamento dos Precatórios e das RPVs gera custos para o Tribunal com a 
aquisição de papel e toner, além de causar impacto ao meio ambiente; 
CONSIDERANDO que no momento da baixa dos Precatórios à origem, em 
razão do pagamento, todas as cópias são descartadas, sendo digitalizadas e 
juntadas ao processo eletrônico somente as peças pertinentes aos atos 
posteriores à expedição do Oficio Precatório, 
RESOLVEM: 
Art. 1º Alterar o artigo 28 do Provimento Conjunto nº 13/2014, que passa a 
vigorar com a seguinte redação: 
Art. 28. Nos processos que tramitam no PJe-JT, enquanto o sistema não 
dispuser de funcionalidade específica, os precatórios e, quando dirigidas a 
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entes incluídos na definição de Fazenda Pública Federal, as requisições de 
pagamento de obrigações definidas em lei como de pequeno valor (RPVs) 
devem ser encaminhados ao Tribunal por meio de correspondência eletrônica 
dirigida ao endereço <ccp.autuacoes@trt4.jus.br>, acompanhados de arquivo 
digital contendo as seguintes peças do processo: 
I – o Ofício Precatório; 
II – a certidão citada no § 2º do art. 1º do Provimento Conjunto nº 04/2008 
deste Regional; 
III – a certidão de cálculo que deu origem ao Precatório ou à RPV. 
§ 1º Os precatórios e as requisições a que se refere o caput, após o seu 
recebimento no Tribunal, devem ser autuados e processados em meio físico. 
§ 2º Os dados referentes à autuação a que se refere o § 1º devem ser 
comunicados pela Coordenadoria de Cadastramento Processual à Secretaria 
da unidade judiciária perante a qual tramita o respectivo processo, por meio de 
correspondência eletrônica, juntando aos autos cópia da comunicação. 
Art. 2º Republique-se o Provimento Conjunto nº 13/2014, com as alterações ora 
efetuadas. 
Art. 3º Este Provimento Conjunto entra em vigor na data de sua publicação. 
BEATRIZ RENCK 
Presidente do TRT da 4ª Região/RS 
MARIA DA GRAÇA RIBEIRO CENTENO 
Corregedora do TRT da 4ª Região/RS 

PROVIMENTO CONJUNTO Nº 13, DE 5 DE NOVEMBRO DE 2014  

(Republicação) (Texto compilado com as alterações do Provimento 

Conjunto nº 05/2016) (DEJT de 22/03/2016). Regulamenta os procedimentos 
a serem adotados no âmbito da Justiça do Trabalho da 4ª Região em virtude 
da implantação do PJe-JT, revoga o Provimento Conjunto nº 11/2013 da 
Presidência e da Corregedoria Regional do Tribunal Regional do Trabalho da 
4ª Região e dá outras providências. 
A PRESIDENTE E A CORREGEDORA REGIONAL DO TRIBUNAL REGIONAL 
DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, no uso de suas atribuições legais e 
regimentais, 
CONSIDERANDO o que dispõe a Lei nº 11.419/2006, que disciplina o uso de 
meio eletrônico na tramitação de processos judiciais; 
CONSIDERANDO o que dispõe a Resolução CNJ nº 185/2013, que institui o 
Sistema Processo Judicial Eletrônico – PJe-JT como sistema de 
processamento de informações e prática de atos processuais e estabelece os 
parâmetros para sua implementação e seu funcionamento; 
CONSIDERANDO o que dispõe a Resolução CSJT nº 136/2014, que institui o 
Sistema Processo Judicial Eletrônico da Justiça do Trabalho – PJe- JT, como 
sistema de processamento de informações e prática de atos processuais, e 
estabelece os parâmetros para sua implementação e funcionamento; 
CONSIDERANDO o que dispõem a Resolução CNJ nº 100/2009 e o Ato 
Conjunto CSJT.TST.GP.SE n° 05/2009, que regulamentam a comunicação por 
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meio eletrônico no âmbito do Poder Judiciário e da Justiça do Trabalho, 
respectivamente; 
CONSIDERANDO o que dispõe a Consolidação de Provimentos da 
Corregedoria Regional do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, de 9 de 
maio de 2011; 
CONSIDERANDO a necessidade de uniformização de procedimentos na 
implantação do Sistema Processo Judicial Eletrônico da Justiça do Trabalho – 
PJe-JT da Justiça do Trabalho da 4ª Região, 
RESOLVEM: 
CAPÍTULO I 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
Art. 1º A tramitação do processo judicial eletrônico, no âmbito da Justiça do 
Trabalho da 4ª Região observará a Lei nº 11.419/2006, a Resolução CNJ nº 
185/2013, a Resolução CSJT nº 136/2014 e o presente ato. 
CAPÍTULO II 
DOS ATOS DAS PARTES, PROCURADORES E AUXILIARES DA JUSTIÇA 
Art. 2º As ações dirigidas às unidades judiciárias (Varas do Trabalho e Órgãos 
Julgadores do Tribunal) em que está implantado o PJe-JT devem ser ajuizadas 
por meio desse sistema, salvo na hipótese de ações de embargos de terceiro e 
ações cautelares sujeitas a distribuição, por dependência, a processos que 
tramitam em meio físico. 
§ 1º Ajuizada a ação por meio do PJe-JT, os demais atos a ela relacionados 
devem ser praticados por meio desse sistema, observando-se a instância (Vara 
do Trabalho ou Tribunal) em que se encontra o respectivo processo. 
§ 2º Desatendida a forma estabelecida no caput e § 1º, a ocorrência será 
submetida ao magistrado perante o qual for praticado o ato, que decidirá 
quanto ao seu aproveitamento ou não. 
Art. 3º Nos processos que tramitam no PJe-JT, a anexação de arquivos à 
respectiva peça, quando visar à juntada dos documentos a que se referem o 
art. 39, § 1º, incs. II a V, e o art. 67, ambos da Consolidação de Provimentos da 
Corregedoria Regional, deve observar a ordem estabelecida nessas 
disposições. 
Art. 4º Não será exigida da parte reclamada a observância de qualquer outro 
prazo para juntada da defesa aos processos que tramitam no PJe-JT, a não ser 
aquele previsto no art. 29, caput, da Resolução CSJT nº 136/2014. 
Art. 5º Para os efeitos do art. 29, § 1º, da Resolução CSJT nº 136/2014, 
presume-se justificada a utilização da funcionalidade para solicitação de sigilo, 
quando visar à juntada de defesa (exceção, contestação e reconvenção) e 
documentos que a instruem aos autos dos processos que tramitam no PJe-JT. 
Art. 6º A prática de atos pelas partes e procuradores no PJe-JT, durante a 
audiência, pode ser admitida excepcionalmente, a critério do magistrado que a 
presidir. 
Parágrafo único. A consulta ao processo deve ser assegurada às respectivas 
partes e procuradores presentes na audiência, durante o seu andamento. 
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Art. 7º A parte que indicar assistente técnico para atuar em processos que 
tramitam no PJe-JT deve, por seus próprios meios de acesso a esse sistema, 
viabilizar a consulta e anexar no processo as manifestações do indicado. 
Art. 8º A atuação de leiloeiros nos processos que tramitam no PJe-JT deve ser 
feita diretamente no respectivo processo. 
Parágrafo único. Para o fim previsto no caput, o leiloeiro deve ser habilitado 
com o perfil “Perito” pela Secretaria da unidade judiciária perante a qual tramita 
o processo. 
CAPÍTULO III 
DOS ATOS DAS UNIDADES JUDICIÁRIAS 
Art. 9º Os termos de audiência referentes aos processos que tramitam no PJe-
JT devem ser assinados até o encerramento da respectiva sessão ou, a critério 
do magistrado que a presidir, especialmente em situações urgentes, 
imediatamente após seu término. 
Art. 10. Nos processos que tramitam no PJe-JT, as Secretarias das unidades 
judiciárias devem utilizar, preferencialmente, os modelos de documentos 
disponibilizados no respectivo sistema, quando forem compatíveis com as 
finalidades dos atos que devam praticar. 
Art. 11. A critério do magistrado, o cadastramento de advogados vinculados a 
processo que tramita no PJe-JT, quando incumbir à Secretaria da unidade 
judiciária, pode ser limitado a 3 (três) advogados para cada parte, entre os 
quais aquele indicado como destinatário das intimações e/ou notificações a ela 
dirigidas. 
Parágrafo único. A limitação prevista no caput não se aplica a processos que, 
por decisão do magistrado, correm em segredo de justiça e/ou contêm peças 
e/ou documentos sigilosos. 
Art. 12. As certidões a que se refere o art. 49 da Consolidação de Provimentos 
da Corregedoria Regional devem abranger os processos que tramitam no PJe-
JT, em relação aos quais devem se limitar a reproduzir as informações geradas 
pelo sistema, de acordo com as funcionalidades disponíveis no momento em 
que for efetuada a pesquisa. 
Art. 13. A atuação da Seção de Perícias nos processos que tramitam no PJe-
JT deve ser feita diretamente no respectivo processo, por meio dos servidores 
responsáveis pela produção da prova pericial, os quais devem ser habilitados 
com o perfil “Servidor” pela Secretaria da unidade judiciária perante a qual 
tramita o processo. 
Parágrafo único. A necessidade de sua atuação será comunicada à Seção de 
Perícias pela Secretaria da unidade judiciária perante a qual tramita o 
respectivo processo, por meio de correspondência eletrônica dirigida ao 
endereço <pericias@trt4.jus.br>. 
Art. 14. Nos processos que tramitam em meio físico, a prolação de decisão que 
importar no reconhecimento da competência de Vara do Trabalho em que 
implantado o PJe-JT deve conduzir, preferencialmente, à extinção do 
respectivo processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 267, inc. IV, 
do CPC. 
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Parágrafo único. Ocorrendo a hipótese prevista no caput, a parte interessada 
pode renovar a ação perante o Juízo competente, utilizando o PJe- JT. 
Art. 15. Nas Varas do Trabalho em que está implantado o PJe-JT, os 
processos recebidos de outros órgãos judiciários que tramitam em meio 
físico devem ser cadastrados no sistema pela respectiva Secretaria ou, se 
houver, pela Coordenadoria de Controle da Direção do respectivo Foro. 
§ 1º Promovido o cadastramento a que se refere o caput, as partes devem ser 
notificadas para, em prazo razoável, adotar as providências necessárias à sua 
atuação por meio do PJe-JT. 
§ 2º Estando as partes assistidas por advogado, podem ser incluídas, entre as 
providências a que se refere o § 1º, a digitalização, a classificação e a juntada 
das peças existentes nos autos do processo físico ao processo eletrônico, em 
observância aos arts. 18 e 22 da Resolução CSJT nº 136/2014. 
§ 3º O cadastramento previsto no § 1º deve ser certificado nos autos a que se 
refere o caput, os quais, após, devem permanecer depositados na Secretaria 
da Vara do Trabalho até o trânsito em julgado da decisão que resolver o 
processo. 
§ 4º Após o trânsito em julgado da decisão que resolver o processo, os 
documentos existentes nos autos a que se refere o caput devem ser devolvidos 
às partes que os apresentaram, e as demais peças, inutilizadas. 
Art. 16. As cartas precatórias e as cartas de ordem que tramitam em meio 
físico, extraídas de processos que tramitam no PJe-JT, devem ser digitalizadas 
e juntadas aos autos dos quais foram extraídas, pela Secretaria da unidade 
judiciária de origem, por ocasião de sua devolução, observando-se os arts. 18 
e 22 da Resolução CSJT nº 136/2014. 
§ 1º O cumprimento das providências previstas no caput deve ser certificado 
nos autos da carta devolvida, os quais, após, devem ser depositados na 
Secretaria da unidade judiciária de origem até o trânsito em julgado da decisão 
que resolver o processo, autorizado o imediato desentranhamento e 
inutilização das peças que consistirem em cópia daquelas existentes nos autos 
do respectivo processo. 
§ 2º Após o trânsito em julgado da decisão que resolver o processo, os 
documentos ainda existentes nos autos da carta a que se refere o § 1º devem 
ser devolvidos às partes que os apresentaram, e as demais peças, inutilizadas. 
Art. 17. A remessa de cartas precatórias e cartas de ordem entre unidades 
judiciárias que utilizam o PJe-JT deve ser feita por meio do sistema, 
incumbindo à Secretaria da unidade judiciária de origem o cadastramento da 
carta, a classificação e a juntada dos documentos que a instruem. 
§ 1º Aplica-se o disposto no caput também a cartas extraídas de processos que 
tramitam em meio físico. 
§ 2º A devolução das cartas a que se refere o caput deve ser feita mediante 
mera comunicação, por meio eletrônico, sobre a forma de acesso aos 
respectivos autos, incumbindo à Secretaria da unidade judiciária de origem as 
providências necessárias à juntada da carta devolvida aos autos do processo 
do qual foi extraída. 
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Art. 18. A remessa de cartas precatórias de Varas do Trabalho que não utilizam 
o PJe-JT para Varas do Trabalho que utilizam esse sistema, incluindo os 
documentos que as instruem, e sua posterior devolução devem ser feitas por 
meio eletrônico, preferencialmente pelo Sistema Hermes – Malote Digital a que 
se referem a Resolução CNJ nº 100/2009 e o Ato Conjunto CSJT.TST.GP.SE 
n° 05/2009. 
§ 1º Para o fim previsto no caput, as cartas precatórias e os documentos que 
as instruem devem ser digitalizados e classificados pela Secretaria da unidade 
judiciária de origem em observância aos arts. 18 e 22 da Resolução CSJT nº 
136/2014. 
§ 2º Incumbem à Secretaria da unidade judiciária de origem as providências 
necessárias à juntada da carta devolvida aos autos do processo do qual foi 
extraída. 
§ 3º O disposto no caput e no § 1º também se aplica a cartas precatórias que 
devem ser remetidas a Varas do Trabalho não integrantes da 4ª Região da 
Justiça do Trabalho. 
Art. 19. Entre Varas do Trabalho que utilizam o PJe-JT, os atos processuais 
referentes a processos que tramitam no sistema, a serem executados fora dos 
limites territoriais de competência do Juízo que os ordenar, sem a necessidade 
de intervenção de outro magistrado, devem ser determinados por mandado, o 
qual deve ser remetido pelo sistema ao Oficial de Justiça ou à Central de 
Mandados responsável pelo cumprimento. 
§ 1º Incumbe ao Oficial de Justiça ou à Central de Mandados a impressão do 
mandado e dos documentos que o instruem, e a posterior juntada, ao processo 
correspondente, da certidão circunstanciada sobre o cumprimento da diligência 
e dos documentos que a instruem. 
§ 2º Sendo vários os endereços de cumprimento da diligência, para cada um 
deles deve ser expedido um mandado. 
§ 3º O caráter de urgência determinado ao cumprimento da diligência deve ser 
indicado no respectivo mandado, evitando-se a utilização da funcionalidade 
“urgente” disponível no sistema. 
Art. 20. Os dados cadastrais das reclamadas em processos que tramitam no 
PJe-JT devem ser unificados no sistema pela Secretaria da Corregedoria 
Regional. 
§ 1º A alteração dos dados cadastrais, após sua unificação, incumbe à 
Secretaria da Corregedoria Regional. 
§ 2º A necessidade de alteração dos dados cadastrais, após sua unificação, 
quando constatada nas Varas do Trabalho, deve ser comunicada por meio 
eletrônico à Secretaria da Corregedoria Regional, acompanhada dos elementos 
de prova que a justifiquem. 
§ 3º A unificação dos dados cadastrais e sua alteração devem ser 
comunicadas por meio eletrônico pela Secretaria da Corregedoria Regional às 
Secretarias das Varas do Trabalho. 
§ 4º As desconformidades entre os dados constantes do cadastramento dos 
processos que tramitam no PJe-JT e os dados cadastrais unificados devem ser 
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corrigidas pela respectiva Secretaria da Vara do Trabalho, no prazo de 5 
(cinco) dias contado do recebimento da comunicação a que se refere o § 3º. 
idas pela respectiva Secretaria da Vara do Trabalho, no prazo de 5 (cinco) dias 
contado do recebimento da comunicação a que se refere o § 3º. 
CAPÍTULO IV 
DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS E FINAIS 
Art. 21. Os termos de audiência referentes aos processos que tramitam no PJe-
JT, enquanto forem produzidos externamente ao sistema, devem ser enviados 
e confirmados no PJe-JT imediatamente após o término da correspondente 
solenidade. 
Art. 22. Os acórdãos referentes aos processos que tramitam no PJe-JT, 
enquanto forem produzidos externamente ao sistema, devem ser enviados ao 
PJe-JT, pelo Gabinete do magistrado responsável pela sua redação, após o 
término do correspondente julgamento. 
Art. 23. Nos processos que tramitam no PJe-JT, enquanto a retificação da 
autuação provocar a alteração da ordem em que estavam posicionadas 
originariamente no respectivo polo da relação processual, as partes devem ser 
identificadas nas petições, nas decisões e nas demais peças processuais pelo 
respectivo nome ou denominação, ainda que parcial, evitando-se a mera 
alusão à sua posição na relação processual (1º autor/réu, 2º autor/réu – por 
exemplo). 
Art. 24. Nos processos que tramitam no PJe-JT, enquanto a autuação não 
indicar adequadamente a sua posição na fase recursal da relação processual, 
as partes devem ser identificadas nos acórdãos pelo seu nome ou 
denominação e pela correspondente condição (recorrente, recorrido – por 
exemplo). 
Parágrafo único. Os acórdãos também devem indicar o nome de todos os 
magistrados que participarem do respectivo julgamento. 
Art. 25. Nos processos que tramitam no PJe-JT, enquanto o sistema não 
dispuser de funcionalidade que as reúna em agrupador específico, as 
comunicações a que se refere o art. 841, caput, da CLT e outras destinadas à 
ciência sobre a designação de audiência, quando forem enviadas por meio do 
sistema a entes vinculados a Procuradorias, devem ser produzidas com a 
fixação do prazo de 5 (cinco) dias. 
Parágrafo único. A fixação do prazo a que se refere o caput visa 
exclusivamente a facilitar o controle do recebimento das comunicações pelos 
destinatários, não produzindo qualquer efeito processual. 
Art. 26. Nos processos que tramitam no PJe-JT, enquanto o sistema não 
dispuser de fluxo que permita o seu processamento nos mesmos autos que a 
originarem, a execução provisória deve ser promovida utilizando-se a classe 
“Execução Provisória em Autos Suplementares (994)” disponível no sistema. 
§ 1º Esgotada a finalidade que justificou a sua formação, os autos em que for 
promovida a execução provisória serão objeto de arquivamento definitivo e as 
peças neles produzidas serão trasladadas para os autos do processo principal. 
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§ 2º O disposto no § 1º também se aplica aos autos formados no PJe-JT com a 
finalidade de viabilizar o processamento ou a continuidade de execuções 
referentes a processos que tramitam em meio físico. 
Art. 27. Nos processos que tramitam no PJe-JT, enquanto o sistema não 
dispuser de funcionalidade que permita a sua reunião, as ações conexas ou 
continentes devem ser, preferencialmente, processadas e julgadas 
separadamente. 
§ 1º A critério do magistrado, as provas, em especial as orais, abrangendo as 
controvérsias de ambas as ações conexas ou continentes, podem ser 
produzidas nos autos do processo de uma delas, trasladando-se as respectivas 
peças, após, para os autos do processo da outra ação. 
§ 2º Sendo o julgamento de uma das ações conexas ou continentes prejudicial 
ao julgamento da outra, a questão objeto da ação prejudicial deve ser, 
preferencialmente, resolvida incidentalmente na ação prejudicada, sem a 
suspensão do respectivo processo. 
§ 3º Excepcionalmente, a critério do magistrado, a reunião das ações conexas 
ou continentes pode ser efetuada mediante a juntada de cópia integral dos 
autos do processo de uma das ações aos autos do processo da outra e a 
consequente extinção do primeiro processo, sem resolução do mérito, nos 
termos do art. 267, inc. IV, do CPC. 
Art. 28. Nos processos que tramitam no PJe-JT, enquanto o sistema não 
dispuser de funcionalidade específica, os precatórios e, quando dirigidas a 
entes incluídos na definição de Fazenda Pública Federal, as requisições de 
pagamento de obrigações definidas em lei como de pequeno valor (RPVs) 
devem ser encaminhados ao Tribunal por meio de correspondência eletrônica 
dirigida ao endereço <ccp.autuacoes@trt4.jus.br>, acompanhados de arquivo 
digital contendo as seguintes peças do processo: (alterado pelo Provimento 
Conjunto nº 05/2016) 
I – o Ofício Precatório; (acrescentado pelo Provimento Conjunto nº 05/2016) 
II – a certidão citada no § 2º do art. 1º do Provimento Conjunto nº 04/2008 
deste Regional; (acrescentado pelo Provimento Conjunto nº 05/2016) 
III – a certidão de cálculo que deu origem ao Precatório ou à RPV. 
(acrescentado pelo Provimento Conjunto nº 05/2016) 
§ 1º Os precatórios e as requisições a que se refere o caput, após o seu 
recebimento no Tribunal, devem ser autuados e processados em meio físico. 
§ 2º Os dados referentes à autuação a que se refere o § 1º devem ser 
comunicados pela Coordenadoria de Cadastramento Processual à Secretaria 
da unidade judiciária perante a qual tramita o respectivo processo, por meio de 
correspondência eletrônica, juntando aos autos cópia da comunicação. 
(alterado pelo Provimento Conjunto nº 05/2016) 
Art. 29. Os casos omissos serão resolvidos pela Presidência e pela 
Corregedoria Regional, observadas as respectivas competências, ouvida, 
quando disserem respeito ao funcionamento do PJe-JT, a Assessoria de 
Gestão de Mudanças instituída pela Portaria Conjunta nº 2.403/2014, da 
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Presidência e da Corregedoria Regional do Tribunal Regional do Trabalho da 
4ª Região. 
Art. 30. Revogam-se os Provimentos Conjuntos nº 11/2013 e nº 06/2014, da 
Presidência e da Corregedoria Regional do Tribunal Regional do Trabalho da 
4ª Região. 
Art. 31. Este Provimento Conjunto entra em vigor na data de sua publicação. 
CLEUSA REGINA HALFEN 
Presidente do TRT da 4ª Região/RS 
BEATRIZ RENCK 
Corregedora do TRT da 4ª Região/RS 

PROVIMENTO Nº 250, DE 28 DE MARÇO DE 2016 (DEJT de 30/03/2016). 
Dispõe sobre a universalização da lotação e as designações de Juízes no 
âmbito da Justiça do Trabalho da 4ª Região. 
A CORREGEDORA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª 
REGIÃO, no uso de suas atribuições legais e regimentais,  
CONSIDERANDO o contido no PA nº 0005679-23.2015.5.04.0000 e as 
conclusões do Grupo de Trabalho de que trata a Portaria nº 8.676/2015, 
CONSIDERANDO a necessária observância da garantia constitucional da 
inamovibilidade dos magistrados (art. 95, II, da Constituição) e do princípio do 
Juiz Natural (art. 5º, XXXVII e LIII, da Constituição), 
CONSIDERANDO a necessidade de redução dos gastos com o pagamento de 
diárias diante das notórias dificuldades orçamentárias, 
CONSIDERANDO a Política Nacional de Atenção Prioritária ao Primeiro Grau 
de Jurisdição instituída pelo Conselho Nacional de Justiça, 
CONSIDERANDO o reduzido número de Juízes Substitutos para fazer frente 
às necessidades da 4ª Região, 
CONSIDERANDO ter sido aprovada na sessão do Órgão Especial do dia 18 de 
março de 2016, proposta da Corregedoria Regional que estabeleceu as 
circunscrições e respectivas modalidades de lotação dos Juízes de primeiro 
grau, 
RESOLVE 
CAPÍTULO I 
DAS ATRIBUIÇÕES, DAS FUNÇÕES E DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO 
Art. 1º Os Juízes Titulares e Substitutos terão iguais condições de trabalho, o 
que contempla a existência de assessoria direta a ambos. 
Art. 2º A administração da unidade judiciária incumbe ao Juiz Titular, que 
contará com os préstimos do Juiz Substituto nas atividades de natureza 
administrativa sempre que demandado. 
§ 1º Cada magistrado responde pelas atividades jurisdicionais e seus 
desdobramentos na unidade em que atua. 
§ 2º Em caso de vacância da titularidade ou de afastamento do Juiz Titular, a 
administração da unidade judiciária competirá ao Juiz Substituto nela lotado e, 
nas ausências de ambos, ao juiz mais antigo na carreira que nela estiver 
atuando. 
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§ 3º O Juiz Substituto poderá determinar providências administrativas urgentes 
na ausência eventual do Juiz Titular. 
CAPÍTULO II 
DAS CIRCUNSCRIÇÕES E RESPECTIVAS MODALIDADES DE LOTAÇÃO 
Art. 3º A jurisdição territorial do primeiro grau será dividida em circunscrições, 
com as seguintes modalidades de lotações: 
I – Lotação singular; 
II – Lotação plena; 
III – Lotação plúrima; 
IV – Lotação de Juízes Substitutos na Corregedoria Regional. 
§ 1º A Lotação singular consiste na atuação exclusiva do Juiz Titular da Vara 
do Trabalho ou do Juiz Substituto no exercício da titularidade. 
§ 2º A Lotação plena consiste na atuação em cada Vara do Trabalho de um 
Juiz Titular e de um Juiz Substituto lotado, respectivamente “J1” e “J2”. 
§ 3º A Lotação plúrima consiste na atuação dos Juízes Titulares das Varas do 
Trabalho e de um Juiz Substituto lotado, de forma compartilhada, 
respectivamente “J1” e “J2”. Nos Foros Trabalhistas em que houver Posto 
Avançado, poderá haver atuação de mais de um Juiz Substituto lotado. 
§ 4º A lotação de Juízes Substitutos na Corregedoria Regional será em número 
variável, em função do número de cargos vagos, os quais atuarão conforme as 
necessidades da Corregedoria Regional. 
CAPÍTULO III 
DOS JUÍZES DO TRABALHO SUBSTITUTOS 
Art. 4º Implementadas as circunscrições e modalidades de lotação, a 
Corregedoria Regional, ouvidos os Juízes Substitutos, os lotará atendendo a 
ordem de antiguidade, observando-se as preferências por eles manifestadas. 
§ 1º Fica garantida a permanência do Juiz Substituto já lotado na respectiva 
circunscrição, independentemente da antiguidade. 
§ 2º Nas novas vagas de lotação prevalecerá o critério da antiguidade na 
classe, inclusive quanto a eventuais Juízes Substitutos atualmente zoneados. 
§ 3º Quando lotados na Corregedoria Regional, os Juízes Substitutos ficarão 
sediados na Capital do Estado. 
§ 4º Enquanto perdurar a lotação, o Juiz atuará na circunscrição, salvo casos 
excepcionais, por deliberação da Corregedoria Regional, devidamente 
fundamentada, inclusive quanto à impossibilidade de designação de Juiz 
Substituto lotado na Corregedoria Regional. 
§ 5º A motivação do ato administrativo que excepcionar a atuação do Juiz na 
Unidade Judiciária em que lotado deve levar em consideração 
preferencialmente a antiguidade. 
§ 6º A designação, na hipótese da exceção do § 4º do presente artigo, deve, 
necessariamente, ser feita por prazo determinado, o mais exíguo possível. 
§ 7º Nas lotações plenas e plúrimas não será designado outro Juiz nos 
períodos de férias, licenças e afastamentos, exceto na hipótese de licença-
maternidade ou situações excepcionais definidas pela Corregedoria Regional. 
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§ 8º Eventuais adiamentos de pautas não poderão exceder o prazo de 30 
(trinta) dias e deverão ser comunicados à Corregedoria Regional, para fins 
informativos. 
§ 9º Haverá designação de Juiz Substituto lotado na Corregedoria Regional 
nas hipóteses de convocação para o Tribunal, afastamento para curso de 
aperfeiçoamento de longo prazo, afastamento para atuar em associação de 
classe, bem como em outras situações excepcionais, a critério da Corregedoria 
Regional. 
CAPÍTULO IV 
DO AUXÍLIO TEMPORÁRIO – REGIME DE EXCEÇÃO 
Art. 5º A Corregedoria Regional poderá conceder auxílio temporário às 
Unidades Judiciárias, em forma de regime de exceção, para as hipóteses de 
audiências com prazo muito acima da média da 4ª Região. 
§ 1º O auxílio temporário deverá ser solicitado com a antecedência mínima de 
06 (seis) meses. 
§ 2º As designações dos Juízes Substitutos lotados na Corregedoria Regional 
para auxílio temporário devem observar o disposto no art. 6º do presente 
Provimento. 
§ 3º Os pedidos de auxílio temporário deverão ser encaminhados pelas 
unidades judiciárias à Corregedoria Regional, que examinará quais serão 
atendidos, levando em consideração as peculiaridades das interessadas, 
inclusive a frequência com que já concedido auxílio temporário em outras 
oportunidades, a disponibilidade orçamentária e a quantidade de Juízes 
Substitutos vinculados à Corregedoria Regional. 
CAPÍTULO V 
DAS DESIGNAÇÕES 
Art. 6º As designações dos Juízes Substitutos lotados na Corregedoria 
Regional devem ser precedidas de consulta mensal em que sejam ofertadas as 
unidades judiciárias onde será necessária a designação de Juiz Substituto para 
o mês seguinte, com o prazo de vigência da designação, para escolha pelos 
Juízes Substitutos na ordem de antiguidade. 
§ 1º Excepcionalmente poderão acontecer designações que não sejam 
incluídas na Consulta Mensal, desde que se trate de motivo superveniente e 
imprevisível quando realizada a consulta mensal, sendo observados, nesse 
caso, os critérios definidos nos §§ 5º e 6º do art. 4º. 
§ 2º A Corregedoria Regional não designará Juiz Substituto para atuação em 
unidades judiciárias onde as pautas de audiências aconteçam em semanas 
alternadas, em que a quantidade de prosseguimentos/instruções seja menor do 
que 30 (trinta) audiências por mês, salvo situações excepcionais definidas pela 
Corregedoria Regional. 
§ 3º O Juiz Substituto poderá ser designado para atuar em mais de uma 
unidade judiciária, por prazo determinado e o mais exíguo possível. 
§ 4º No caso do § 2º, a Corregedoria Regional verificará a possibilidade de 
acúmulo da jurisdição por Juiz Titular de unidade judiciária. 
CAPÍTULO VI 
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DAS VINCULAÇÕES, DAS SUSPEIÇÕES E DOS IMPEDIMENTOS 
Seção I 
Das Vinculações 
Art. 7º Cabe ao juiz que encerrar a instrução processual prolatar a sentença, 
ainda que o processo verse apenas sobre matéria de direito. 
§ 1º Na hipótese de reabertura da instrução e conversão do julgamento em 
diligência, permanecerá vinculado o magistrado que reabrir a instrução. 
§ 2º Retornando os autos do processo para novo julgamento, ampliação do 
julgado por força de anulação ou reforma da sentença, permanecerá vinculado 
o juiz prolator da decisão modificada, salvo se houver coleta de novas provas 
ou ordenadas novas diligências, hipótese em que ficará vinculado para 
julgamento o juiz que voltar a encerrar a instrução. 
§ 3º Determinado o fracionamento da audiência após o início da produção da 
prova oral ou se, finalizada esta, determinada a produção de prova 
complementar, fica vinculado o juiz que ordenou a providência, ainda que não 
tenha sido ele a encerrar a instrução. 
§ 4º Em caso de desarquivamento, o processo manterá a vinculação existente 
ao tempo do arquivamento ou, não havendo vinculação, de forma equânime e 
aleatória entre os magistrados. 
Art. 8º Cabe ao juiz que prolatar a sentença julgar os embargos declaratórios. 
Art. 9º Ressalvados critérios diversos estabelecidos entre os juízes lotados na 
unidade, o processo permanecerá vinculado ao juiz a quem distribuído 
originariamente, mesmo quando o outro juiz encerrar a fase de instrução. 
Parágrafo único. Em não havendo ajuste entre os magistrados, a alteração da 
vinculação será condicionada a requerimento prévio e fundamentado à 
Corregedoria Regional, que decidirá sobre a possibilidade de alteração. 
Art. 10. A vinculação dos processos em fase de execução caberá ao juiz que 
estiver atuando na unidade judiciária na data em que conclusos os autos ao 
magistrado. 
§ 1º Nas unidades em que houver a divisão dos processos, será observada a 
respectiva vinculação “J1” e “J2”. 
§ 2º Aplicam-se aos processos em execução, naquilo em que cabível, os §§ 1º 
a 4º do artigo 7º deste Provimento. 
Art. 11. As vinculações dos artigos anteriores cessam nos casos de 
aposentadoria, exoneração, convocação ou promoção para o segundo grau de 
jurisdição, bem como permuta ou remoção para outro Tribunal. 
§ 1º Nas hipóteses do § 2º do art. 7º e do art. 8º, ficará vinculado o juiz que 
estiver atuando na unidade judiciária, observando o “J1” e “J2”, 
respectivamente, quando for o caso. 
§ 2º Nos demais casos, a Corregedoria Regional designará juiz para atuar nos 
processos. 
Art. 12. Aplicam-se os §§ 1º a 3º do art. 7º e o art. 8 deste Provimento nas 
hipóteses de promoção de Juiz Substituto ou remoção de Juiz Titular no âmbito 
da 4ª Região. 
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Art. 13. As informações solicitadas em mandados de segurança, habeas corpus 
e correições parciais serão prestadas pelo juiz que praticou o ato. 
Parágrafo único. Não sendo possível, serão prestadas pelo juiz que estiver no 
exercício da titularidade da Vara do Trabalho ou, no caso dos Postos 
Avançados, o magistrado que estiver atuando. 
Art. 14. A Corregedoria Regional, verificando a existência de processos 
pendentes de decisão com prazo excedido, poderá afastar o juiz das atividades 
ordinárias da unidade judiciária, em período determinado, a fim de prolatar as 
respectivas decisões. 
Parágrafo único. A Corregedoria Regional, no interesse da celeridade da 
prestação jurisdicional, poderá designar outro juiz para prolatar decisões com 
processos com prazo excedido. 
Seção II 
Das suspeições e dos impedimentos 
Art. 15. Os casos de suspeição ou impedimento serão expressamente 
declarados nos autos de cada processo. 
Art. 16. Declarada a suspeição ou o impedimento de magistrado, o processo 
será redistribuído ao outro magistrado que estiver atuando na unidade, salvo 
hipótese de suspeição ou impedimento deste, quando será redistribuído para 
uma das demais unidades judiciárias da mesma localidade. 
§ 1º Nas unidades judiciárias de lotação singular, o processo será redistribuído 
a uma das demais unidades judiciárias da localidade. 
§ 2º Não havendo outra unidade judiciária ou não sendo possível a 
redistribuição, haverá designação de Juiz Substituto e, no caso de necessidade 
de realização de audiência, a data será disponibilizada pela Corregedoria 
Regional. 
§ 3º Para os efeitos deste artigo, a redistribuição caberá ao magistrado em 
exercício na unidade na data da conclusão do processo. 
§ 4º Declarada a suspeição ou o impedimento pelo magistrado, qualquer outro 
designado poderá proferir decisões quanto a medidas de caráter urgente. 
CAPÍTULO VII 
DA ESCALA DE FÉRIAS 
Art. 17. Os períodos de fruição de férias, definidos mediante escala elaborada 
pela Corregedoria Regional, serão estabelecidos de comum acordo entre o Juiz 
Titular e o Juiz Substituto nas unidades judiciárias de lotação plena e plúrima, 
com preferência aos Juízes Titulares, observada a ordem de antiguidade. 
Art. 18. Nas unidades judiciárias com lotação singular, a substituição das férias 
do Juiz Titular ou do Juiz Substituto no exercício da titularidade se dará 
conforme abaixo: 
I – Para as unidades judiciárias com até 1000 (mil) casos novos/ano não será 
designado Juiz Substituto para atendimento de audiências; 
II – Para as unidades cujo número de processos ajuizados anualmente variar 
entre 1001 (mil e um) e 1200 (mil e duzentos) casos novos/ano será designado 
Juiz Substituto para atendimento das audiências somente na metade de cada 



                    PODER JUDICIÁRIO FEDERAL 

                   TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO 
 
 
 
 
um dos períodos de férias fruídos pelo Juiz Titular ou pelo Juiz Substituto no 
exercício da titularidade; 
III – Para as unidades judiciárias cujo número de processos ajuizados 
anualmente exceder a 1200 (mil e duzentos) será designado Juiz do Trabalho 
Substituto para atendimento de audiências na integralidade dos períodos de 
férias fruídos pelo Juiz Titular ou pelo Juiz Substituto no exercício da 
titularidade. 
Art. 19. Nos períodos em que não houver designação de Juiz Substituto para 
atendimento das audiências, será designado Juiz Titular ou Juiz Substituto para 
responder pelos despachos, alvarás e medidas de urgência. 
Art. 20. Anualmente, até 31 de março, a Corregedoria Regional expedirá, com 
base nos dados consolidados no ano anterior, portaria definindo o período e as 
unidades judiciárias de lotação singular em que haverá substituição nos 
períodos de férias dos Juízes Titulares ou Juízes Substitutos no exercício da 
titularidade. 
Art. 21. Este ato entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 22. Revogam-se as disposições em contrário. 
MARIA DA GRAÇA RIBEIRO CENTENO 
Corregedora do TRT da 4ª Região/RS 
 


