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LEIS 

LEI No 13.256, DE 4 DE FEVEREIRO DE 2016 (DOU de 05/02/2016). Altera a 
Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), para 
disciplinar o processo e o julgamento do recurso extraordinário e do recurso 
especial, e dá outras providências. 

A P R E S I D E N T A D A R E P Ú B L I C A 

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 
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Art. 1o Esta Lei altera a Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de 
Processo Civil), para disciplinar o processo e o julgamento do recurso 
extraordinário e do recurso especial, e dá outras providências. 

Art. 2º A Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), 
passa a vigorar com as seguintes alterações: 

"Art. 12. Os juízes e os tribunais atenderão, preferencialmente, à ordem 
cronológica de conclusão para proferir sentença 

ou acórdão. 

....................................................................................................................." (NR) 

"Art. 153. O escrivão ou o chefe de secretaria atenderá, preferencialmente, à 
ordem cronológica de recebimento para publicação e efetivação dos 
pronunciamentos judiciais. 

....................................................................................................................." (NR) 

"Art. 521. .............................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

III - pender o agravo do art. 1.042; 

....................................................................................................................." (NR) 

"Art. 537. .............................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

§ 3º A decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório, devendo 
ser depositada em juízo, permitido o levantamento do valor após o trânsito em 
julgado da sentença favorável à parte. 

....................................................................................................................." (NR) 

"Art. 966. .............................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

§ 5º Cabe ação rescisória, com fundamento no inciso V do caput deste artigo, 
contra decisão baseada em enunciado de súmula ou acórdão proferido em 
julgamento de casos repetitivos que não tenha considerado a existência de 
distinção entre a questão discutida no processo e o padrão decisório que lhe 
deu fundamento. 

§ 6º Quando a ação rescisória fundar-se na hipótese do § 5º deste artigo, 
caberá ao autor, sob pena de inépcia, demonstrar, fundamentadamente, tratar-
se de situação particularizada por hipótese fática distinta ou de questão jurídica 
não examinada, a impor outra solução jurídica." (NR) 

"Art. 988. .............................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

III - garantir a observância de enunciado de súmula 
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IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de 
resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de 
competência; 

............................................................................................................................... 

§ 5º É inadmissível a reclamação: 

I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; 

II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário 
com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de 
recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as 
instâncias ordinárias. 

....................................................................................................................." (NR) 

"Art. 1.029. ............................................................................................................ 

............................................................................................................................... 

§ 2º (Revogado). 

............................................................................................................................... 

§ 5º ........................................................................................................................ 

I - ao tribunal superior respectivo, no período compreendido entre a publicação 
da decisão de admissão do recurso e sua distribuição, ficando o relator 
designado para seu exame prevento para julgá-lo; 

............................................................................................................................... 

III - ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, no período 
compreendido entre a interposição do recurso e a publicação da decisão de 
admissão do recurso, assim como no caso de o recurso ter sido sobrestado, 
nos termos do art. 1.037." (NR) 

"Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o 
recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) 
dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente 
do tribunal recorrido, que deverá: 

I - negar seguimento: 

a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o 
Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão 
geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em 
conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no 
regime de repercussão geral; 

b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que 
esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do 
Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de 
julgamento de recursos repetitivos; 
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II - encaminhar o processo ao órgão julgador para realização do juízo de 
retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo 
Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, 
nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos; 

III - sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo 
ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de 
Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional; 

IV - selecionar o recurso como representativo de controvérsia constitucional ou 
infraconstitucional, nos termos do § 6º do art. 1.036; 

V - realizar o juízo de admissibilidade e, se positivo, remeter o feito ao Supremo 
Tribunal Federal ou ao Superior Tribunal de Justiça, desde que: 

a) o recurso ainda não tenha sido submetido ao regime de repercussão geral 
ou de julgamento de recursos repetitivos; 

b) o recurso tenha sido selecionado como representativo da controvérsia; ou 

c) o tribunal recorrido tenha refutado o juízo de retratação. 

§ 1º Da decisão de inadmissibilidade proferida com fundamento no inciso V 
caberá agravo ao tribunal superior, nos termos do art. 1.042. 

§ 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo 
interno, nos termos do art. 1.021." (NR) 

"Art. 1.035. ............................................................................................................ 

............................................................................................................................... 

§ 3º ........................................................................................................................ 

............................................................................................................................... 

II - (Revogado); 

............................................................................................................................... 

§ 7º Da decisão que indeferir o requerimento referido no § 6º ou que aplicar 
entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de 
recursos repetitivos caberá agravo interno. 

............................................................................................................................... 

§ 10. (Revogado). 

....................................................................................................................." (NR) 

"Art. 1.036. ............................................................................................................ 

............................................................................................................................... 

§ 3º Da decisão que indeferir o requerimento referido no § 2º caberá apenas 
agravo interno. 

...................................................................................................................." (NR) 

"Art. 1.038. ........................................................................................................... 
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.............................................................................................................................. 

§ 3º O conteúdo do acórdão abrangerá a análise dos fundamentos relevantes 
da tese jurídica discutida." (NR) 

"Art. 1.041. ........................................................................................................... 

.............................................................................................................................. 

§ 2º Quando ocorrer a hipótese do inciso II do caput do art. 1.040 e o recurso 
versar sobre outras questões, caberá ao presidente ou ao vice-presidente do 
tribunal recorrido, depois do reexame pelo órgão de origem e 
independentemente de ratificação do recurso, sendo positivo o juízo de 
admissibilidade, determinar a remessa do recurso ao tribunal superior para 
julgamento das demais questões." (NR) 

"Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do 
tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo 
quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de 
repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos. 

I - (Revogado); 

II - (Revogado); 

III - (Revogado). 

§ 1º (Revogado): 

I - (Revogado); 

II - (Revogado): 

a) (Revogada); 

b) (Revogada). 

§ 2º A petição de agravo será dirigida ao presidente ou ao vice-presidente do 
tribunal de origem e independe do pagamento de custas e despesas postais, 
aplicando-se a ela o regime de  repercussão geral e de recursos repetitivos, 
inclusive quanto à possibilidade de sobrestamento e do juízo de retratação. 

....................................................................................................................." (NR) 

Art. 3º Revogam-se os seguintes dispositivos da Lei nº  13.105, de 16 de março 
de 2015 (Código de Processo Civil): 

I - art. 945; 

II - § 2º do art. 1.029; inciso II do § 3º e § 10 do art. 1.035; §§ 2º e 5º do art. 

1.037; incisos I, II e III do caput e § 1º, incisos I e II, alíneas "a" e "b", do art. 

1.042; incisos II e IV do caput e § 5º do art. 1.043. 

Art. 4º Esta Lei entra em vigor no início da vigência da Lei nº 13.105, de 16 de 
março de 2015 (Código de Processo Civil). 

Brasília, 4 de fevereiro de 2016; 195o da Independência e 

128o da República. 
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DILMA ROUSSEFF 

José Eduardo Cardozo 

Luís Inácio Lucena Adams 

. 

RESOLUÇÕES 

RESOLUÇÃO CSJT Nº 162, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2016 (DEJT de 

26/02/2016). Regulamenta o instituto das férias de servidores, de que trata os 
artigos 77 a 80 da Lei nº 8.112/90, no âmbito da Justiça do Trabalho de 1º e 2º 
graus. 
O CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO, em sessão ordinária 
hoje realizada, sob a presidência do Exmo. Ministro Conselheiro Antonio José 
de Barros Levenhagen, presentes os Exmos. Ministros Conselheiros Ives 
Gandra Martins Filho, João Batista Brito Pereira, Dora Maria da Costa, 
Guilherme Augusto Caputo Bastos e Walmir Oliveira da Costa, os Exmos. 
Desembargadores Conselheiros Carlos Coelho de Miranda Freire, Altino 
Pedrozo dos Santos, Edson Bueno de Souza, Francisco José Pinheiro Cruz e 
Maria das Graças Cabral Viegas Paranhos, a Exma. Vice-Procuradora-Geral 
do Trabalho, Dra. Cristina Aparecida Ribeiro Brasiliano, e o Exmo. Presidente 
da Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho – Anamatra, 
Juiz Germano Silveira de Siqueira,  
Considerando a competência do Plenário do Conselho Superior da Justiça do 
Trabalho para expedir normas que se refiram à gestão de pessoas, conforme 
dispõe o art. 12, inciso II, do seu Regimento Interno; 
Considerando a aprovação, pelo Plenário deste Conselho Superior, na Sessão 
do dia 28/11/2014, dos calendários de implantação e de desenvolvimento do 
Sistema Informatizado de Gestão de Pessoas no âmbito do Judiciário do 
Trabalho de primeiro e segundo 
graus; 
Considerando a necessidade de dar tratamento uniforme a questões não 
pacificadas de gestão de pessoas, que podem comprometer a utilização por 
todo o Judiciário Trabalhista de primeiro e segundo graus de um único sistema 
informatizado; 
Considerando a decisão proferida pelo Plenário nos autos do Processo nº 
CSJT-AN-21901-77.2015.5.90.0000, 
R E S O L V E 
CAPÍTULO I 
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
Art. 1º Esta Resolução estabelece os critérios para a solicitação, concessão, 
indenização, parcelamento e usufruto de férias dos servidores do Judiciário 
Trabalhista de primeiro e segundo graus, bem como o pagamento das 
vantagens pecuniárias delas decorrentes. 
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Art. 2º As disposições contidas nesta Resolução aplicam-se, no que couber, 
aos servidores cedidos, removidos ou com lotação provisória em exercício em 
outros Órgãos, bem como àqueles em exercício no Judiciário Trabalhista de 
primeiro e segundo graus. 
Parágrafo único. As férias dos servidores em exercício no Judiciário Trabalhista 
de primeiro e segundo graus deverão ser marcadas pelo Órgão de lotação, 
com posterior comunicação ao Órgão de origem. 
CAPÍTULO II 
DO DIREITO E DA CONCESSÃO DAS FÉRIAS 
SEÇÃO I 
Das disposições Gerais 
Art. 3º Os servidores farão jus a trinta dias de férias a cada exercício, 
ressalvadas as hipóteses em que haja legislação específica. 
Parágrafo único. Os servidores que operam direta e permanentemente 
aparelhos de Raios “X” ou substâncias radioativas usufruirão vinte dias 
consecutivos de férias por semestre de atividade profissional, vedada a 
acumulação. 
Art. 4º É vedado levar à conta de férias qualquer falta ao serviço. 
Art. 5º Para o primeiro período aquisitivo de férias serão exigidos doze meses 
de efetivo exercício. 
§ 1º Quando se tratar de servidor que trabalhe com Raios “X” ou substâncias 
radioativas o primeiro período aquisitivo deverá ser de seis meses. 
§ 2º O usufruto das férias de que trata o caput é relativo ao ano em que 
completar esse período. 
§ 3º Para o usufruto das férias subsequentes, considerar-se-á o período  
aquisitivo como sendo o ano civil. 
Art. 6º Para fins de aquisição do primeiro período de férias poderá ser 
averbado o tempo de serviço prestado à União, à autarquia federal ou à 
fundação pública federal, desde que o servidor tenha se desligado mediante 
vacância por posse em outro cargo público inacumulável e não tenha ocorrido 
solução de continuidade do tempo de serviço público. 
§ 1º Cabe ao servidor comprovar o período integral ou proporcional de férias 
não usufruído nem indenizado para fins de averbação. 
§ 2º Se o servidor não tiver doze meses de efetivo exercício no cargo anterior, 
é exigida a complementação desse período no novo cargo para a concessão 
de férias. 
Art. 7º As licenças e os afastamentos legais não remunerados suspendem a 
contagem do período aquisitivo, que será retomada na data do retorno à 
atividade. 
§ 1º A suspensão a que se refere o caput não se aplica ao servidor que já tiver 
cumprido o período aquisitivo, hipótese que fará jus às férias referentes ao 
exercício que iniciar a licença ou o afastamento e ao ano que retornar, à 
exceção se já estiver prescrito. 
§ 2º Não se exigirá novo período aquisitivo para o servidor que já houver 
implementado mais de 24 meses de licença para tratamento da própria saúde. 
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Art. 8º A reversão ou a reintegração do servidor ao quadro de pessoal do 
Tribunal assegura-lhe o direito às férias referentes ao exercício em que se der 
o seu retorno ao trabalho. 
§ 1º Caso o servidor tenha sido indenizado por férias integrais ou proporcionais 
não usufruídas, por ocasião da aposentadoria, a aquisição de novas férias fica 
condicionada à integralização do tempo mínimo exigido pelo artigo 5º. 
§ 2º Aplica-se o disposto no caput e no § 1º deste artigo ao servidor que, tendo 
requerido vacância por motivo de posse em outro cargo público inacumulável, 
for reconduzido ao cargo anteriormente ocupado no Tribunal. 
Art. 9º O servidor que estiver respondendo a sindicância ou a processo 
administrativo disciplinar terá direito ao usufruto das férias correspondentes ao 
exercício, ainda que esteja afastado. 
SEÇÃO II 
Da Organização das Férias 
Art. 10. As férias serão marcadas pelo próprio servidor e autorizadas pelo titular 
da Unidade, que observará a conveniência administrativa, conjugada, se 
possível, com o interesse pessoal. 
Art. 11. As férias poderão ser parceladas em até três etapas, de períodos 
mínimos de dez dias cada, desde que assim requeridas pelo servidor, e de 
acordo com a conveniência da Administração do Tribunal. 
Parágrafo único. Havendo parcelamento das férias, deverá transcorrer entre as 
etapas um intervalo mínimo de quinze dias, salvo se forem referentes a 
exercícios distintos. 
Art. 12. Os titulares das Unidades deverão autorizar a marcação ou escala de 
férias em prazo hábil ao seu processamento pelo setor competente. 
Art. 13. Não poderão usufruir férias no mesmo período o titular de cargo ou 
função de chefia e seu substituto legal. 
Art. 14. A alteração das férias poderá ocorrer por necessidade de serviço, 
devidamente justificada, ou no interesse do servidor. 
§ 1º Para a formalização da alteração das férias, deverá constar a remarcação 
dos novos períodos pelo servidor e a autorização do titular da Unidade. 
§ 2º A alteração do período único ou do primeiro período fracionado das férias 
deverá ser formalizada e aprovada com antecedência mínima de 45 (quarenta 
e cinco) dias. 
I - No caso de adiamento, o prazo será contado da data do início das férias 
previamente marcadas; 
II - No caso de antecipação, contar-se-á o prazo da data do início do novo 
período. 
§ 3º Não haverá requisito temporal para alteração de férias dos demais 
períodos, quando fracionada. 
§ 4º Na hipótese de necessidade de alteração do período das férias para 
participar de evento de capacitação, deverá o servidor formalizar o pedido 
antes do início do evento, a fim de evitar a superposição de dias. 
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§ 5º A alteração das férias, sem observância do prazo estabelecido no § 2º, 
implicará a devolução das vantagens pecuniárias recebidas, previstas no art. 
21, sem comunicação prévia, exceto: 
I - Se o novo período estiver compreendido no mesmo mês ou até o terceiro 
mês subsequente; ou 
II - Alteração por necessidade de serviço. 
Art. 15. É dispensada a observância dos prazos previstos no art. 14 nas 
seguintes hipóteses: 
I – licença para tratamento da própria saúde; 
II – licença por motivo de doença em pessoa da família; 
III – licença à gestante, à adotante e à paternidade; 
IV – licença por acidente em serviço; 
V – ausência ao serviço decorrente de falecimento do cônjuge, companheiro, 
pais, madrasta, padrasto, filhos, enteados, menor sob guarda ou tutela e 
irmãos; 
VI – ausência ao serviço em decorrência de casamento. 
Parágrafo único. As licenças ou os afastamentos de que tratam os incisos III e 
V, concedidos durante o período de férias, suspendem o curso destas, que 
serão alteradas para o término da licença ou afastamento, considerando-se o 
saldo remanescente. 
SEÇÃO III 
Do Usufruto das Férias 
Art. 16. O usufruto das férias, parceladas ou não, deverá ocorrer dentro do 
exercício correspondente. 
Art. 17. Em caso de necessidade de serviço, reconhecida pelo titular da  
Unidade de lotação do servidor, as férias poderão ser acumuladas até o 
máximo de dois exercícios, vedada em qualquer hipótese a acumulação de 
férias para os servidores que operam direta e permanentemente com Raios “X” 
ou substâncias radioativas. 
§ 1º A acumulação de que trata o caput deverá ser justificada formalmente pela 
chefia imediata do servidor, antes do término do exercício correspondente. 
§ 2º Quando da acumulação de que trata o caput, a Unidade de Gestão de 
Pessoas deverá comunicar ao servidor e a sua chefia imediata, no prazo de 
120 dias anterior ao término do terceiro exercício (limite de usufruto), a 
obrigatoriedade da fruição do período de férias mais antigo. 
§ 3º Caso o servidor, ou o gestor da Unidade, não se manifeste no prazo de 30 
dias, contados da comunicação, caberá à Administração marcar as férias de 
ofício. 
Art. 18. Não poderá ser autorizado o usufruto de férias do exercício, caso haja 
pendência de etapas de exercícios anteriores. 
SEÇÃO IV 
Da Interrupção 
Art. 19. Iniciado o usufruto das férias, estas somente poderão ser interrompidas 
por motivo de calamidade pública, comoção interna, convocação para júri, 
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serviço militar ou eleitoral e, ainda, por imperiosa necessidade do serviço, 
devidamente justificada pelo titular da unidade de lotação do servidor. 
Parágrafo único. Não haverá devolução das vantagens pecuniárias previstas 
no art. 21, no caso de que trata este artigo. 
Art. 20. O usufruto do período interrompido ocorrerá de uma só vez, sendo 
vedada nova interrupção. 
§ 1º O saldo da interrupção não poderá ser utilizado para completar o período 
mínimo de 10 dias, a que se refere o art. 11. 
§ 2º A interrupção de férias será autorizada pelo Presidente do Tribunal ou a 
quem este delegar competência e publicada no veículo de comunicação interna 
do Tribunal. 
CAPÍTULO III 
Seção I 
Das Vantagens Pecuniárias 
Art. 21. Por ocasião das férias, o servidor terá direito a perceber o adicional de 
férias e, opcionalmente, adiantamento da gratificação natalina e a antecipação 
da remuneração líquida, na proporção de 90%, descontadas as consignações 
em folha de pagamento, utilizando-se como referência o mês de usufruto das 
férias. 
§ 1º Em caso de parcelamento das férias, as vantagens pecuniárias serão 
pagas integralmente por ocasião da fruição do primeiro período. 
§ 2º O servidor que estiver investido em cargo em comissão ou função 
comissionada, na data de usufruto do primeiro período de férias, terá a 
respectiva retribuição considerada no cálculo do adicional de férias. 
§ 3º Se houver reajuste, revisão ou qualquer acréscimo na remuneração do 
servidor, no mês de fruição das férias ou do primeiro período, nos casos de 
parcelamento, será creditado em folha de pagamento a diferença da 
remuneração. 
§ 4º As antecipações da remuneração e da gratificação natalina deverão ser 
solicitadas pelo servidor no ato de marcação das férias. 
§ 5º A devolução da antecipação da remuneração será realizada em parcela 
única, mediante acerto financeiro em folha de pagamento do mês seguinte ao 
utilizado como base para o pagamento das férias. 
§ 6º Os servidores que operam direta e permanentemente com Raios “X” ou 
substâncias radioativas, perceberão o adicional de um terço de férias calculado 
sobre a remuneração proporcional de vinte dias correspondente a cada mês de 
usufruto. 
Art. 22. O pagamento das vantagens pecuniárias será efetuado até dois dias 
antes do início do usufruto das férias, devendo constar, preferencialmente, na 
folha de pagamento do mês anterior. 
Art. 23. Ao servidor que já houver percebido o adicional de férias e for 
exonerado do cargo em comissão ou dispensado da função comissionada não 
será imputada responsabilidade pela devolução do valor do adicional de férias 
já recebido. 
Seção II 
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Da Indenização de Férias 
Art. 24. O servidor, quando do seu afastamento definitivo do Tribunal, fará jus à 
indenização dos períodos de férias adquiridos e aos incompletos, que não 
foram usufruídos, na proporção de um doze avos por mês de efetivo exercício, 
ou fração superior a quatorze dias, observada a data do ingresso na 
Administração Pública Federal. 
§ 1º Não fará jus à indenização de férias o servidor sem vínculo efetivo com a 
Administração Pública, exonerado de cargo em comissão e nomeado para 
outro no mesmo Tribunal, sem solução de continuidade. 
§ 2º No caso de demissão de servidor efetivo ou destituição de cargo em 
comissão de servidor sem vínculo com a Administração, a indenização de 
férias somente será devida para os períodos completamente adquiridos. 
§ 3º No caso de vacância por posse em outro cargo público inacumulável, será 
facultado ao servidor optar pelo não recebimento da indenização de férias. 
§ 4º A indenização de férias prevista no caput também é devida ao servidor 
que vier a se aposentar e aos dependentes ou herdeiros do servidor falecido. 
Art. 25. O servidor efetivo que se aposentar, ocupante de cargo em comissão, 
fará jus à regular indenização de férias, mesmo que nomeado, sem solução de 
continuidade, para ocupar cargo em comissão, na condição de servidor sem 
vínculo. 
Parágrafo único. Na hipótese prevista no caput, o servidor deverá cumprir novo 
período aquisitivo de doze meses de exercício no cargo em comissão. 
Art. 26. A indenização de férias, acrescida do adicional de um terço, será  
calculada com base na remuneração do mês em que ocorrer o falecimento do 
servidor ou o ato de exoneração, dispensa, vacância ou aposentadoria. 
Parágrafo único. Serão pagos, quando da indenização de férias, os períodos 
acumulados, acrescidos do período incompleto, na proporção de 1/12 (um doze 
avos) por mês de efetivo exercício, ou fração superior a 14 (quatorze) dias, 
observada a data do ingresso na Administração Pública Federal. 
Art. 27. Ao servidor que já houver usufruído férias e afastar-se definitivamente 
do Tribunal, sem que haja completado o período aquisitivo correspondente, não 
será imputada responsabilidade pela reposição ao erário dos valores relativos à 
proporcionalidade que faltar para completar o respectivo período aquisitivo. 
CAPÍTULO IV 
Das Disposições Finais 
Art. 28. Os casos omissos serão resolvidos pelo Presidente do Tribunal ou a 
quem delegar competência. 
Art. 29. Os Tribunais Regionais do Trabalho deverão se adequar ao disposto 
neste normativo, no prazo de 90 (noventa) dias, a contar da publicação desta 
Resolução. 
Art. 30. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Brasília, 19 de fevereiro de 2016. 
Ministro ANTONIO JOSÉ DE BARROS LEVENHAGEN 
Presidente do Conselho Superior da Justiça do Trabalho 
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RESOLUÇÃO CSJT Nº 163, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2016 (DEJT de 

26/02/2016). Dispõe sobre as competências e as estruturas das Ouvidorias dos 
Tribunais Regionais do Trabalho. 
O CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO, em sessão ordinária 
hoje realizada, sob a presidência do Exmo. Ministro Conselheiro Antonio José 
de Barros Levenhagen, presentes os Exmos. Ministros Conselheiros Ives 
Gandra Martins Filho, João Batista Brito Pereira, Dora Maria da Costa, 
Guilherme Augusto Caputo Bastos e Walmir Oliveira da Costa, os Exmos. 
Desembargadores Conselheiros Carlos Coelho de Miranda Freire, Altino 
Pedrozo dos Santos, Edson Bueno de Souza, Francisco José Pinheiro Cruz e 
Maria das Graças Cabral Viegas Paranhos, a Exma. Vice-Procuradora-Geral 
do Trabalho, Dra. Cristina Aparecida Ribeiro Brasiliano, e o Exmo. Presidente 
da Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho – Anamatra, 
Juiz Germano Silveira de Siqueira, 
Considerando a competência do Conselho Superior da Justiça do Trabalho 
para expedir normas que se refiram a atividades auxiliares comuns que 
necessitem de coordenação central, conforme dispõe o art. 12, inciso II, do seu 
Regimento Interno; 
Considerando o disposto na Resolução n° 103, de 24 de fevereiro de 2010, do 
Conselho Nacional de Justiça; 
Considerando a proposta de reestruturação das Ouvidorias formulada pelo 
Colégio de Ouvidores da Justiça do Trabalho - COLEOUV; 
Considerando a necessidade de uniformizar o funcionamento das Ouvidorias 
dos Tribunais Regionais do Trabalho; e 
Considerando a decisão proferida pelo Plenário do Conselho Superior da 
Justiça do Trabalho nos autos do Processo CSJTAN- l0254-22.2014.5.90.0000, 
R E S O L V E 
Art. 1° Ficam regulamentadas as competências e as estruturas das Ouvidorias 
dos Tribunais Regionais do Trabalho. 
Art. 2° Compete à Ouvidoria de Tribunal Regional do Trabalho: 
I- receber consultas, diligenciar junto aos setores administrativos competentes  
e prestar informações e esclarecimentos sobre os atos praticados no âmbito do 
respectivo Tribunal; 
II - receber informações, sugestões, reclamações, denúncias, críticas e elogios 
sobre as atividades do Tribunal e encaminhar tais manifestações aos setores 
administrativos competentes, mantendo o interessado sempre informado sobre 
as providências adotadas; 
III - promover a apuração das reclamações acerca de deficiências na prestação 
de serviços, abusos e erros cometidos por servidores e magistrados, 
observada a competência da respectiva Corregedoria; 
IV - apresentar e dar publicidade aos dados estatísticos acerca das 
manifestações recebidas e providências adotadas; 
V - encaminhar ao Presidente do Tribunal relatório das atividades 
desenvolvidas pela Ouvidoria, com a periodicidade fixada pelo respectivo 
Tribunal. 
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Art. 3º O Ouvidor e o seu substituto deverão ser eleitos pelo Órgão Especial ou 
Tribunal Plenodentre os Desembargadores que compõem o Tribunal para o 
mandato de dois anos. 
Parágrafo único. O Ouvidor exercerá a direção das atividades da Ouvidoria, 
atentando para os parâmetros fixados nesta Resolução e na Resolução CNJ n° 
103/2010. 
Art. 4º A Ouvidoria atenderá aos cidadãos no horário estabelecido pela 
Administração para funcionamento do Tribunal, em espaço físico adequado, no 
âmbito do Tribunal compatível com as necessidades. 
Parágrafo único. O acesso à Ouvidoria poderá ser realizado pessoalmente, na 
sede do Tribunal, por carta, por ligação telefônica, por e-mail ou mediante 
formulário eletrônico disponível na página do TRT na internet. 
Art. 5º A Ouvidoria terá estrutura de pessoal permanente e adequada ao 
cumprimento de suas finalidades, sendo a coordenação das atividades 
exercida por servidor indicado pelo Ouvidor, observados os normativos do 
Conselho Superior da Justiça do Trabalho. 
Art.6° Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Brasília, 19 de fevereiro de 2015. 
Ministro ANTONIO JOSÉ DE BARROS LEVENHAGEN 
Presidente do Conselho Superior da Justiça do Trabalho 
 

PORTARIAS 

PORTARIA Nº 392, DE 29 DE JANEIRO DE 2016 (DEJT de 01/02/2016). 
Extingue o Comitê Orçamentário de 2º Grau do Tribunal Regional do Trabalho 
da 4ª Região e dá outras providências. 
A PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, 
no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
CONSIDERANDO os termos dos artigos 5º, 6º e 7º, da Resolução CNJ nº 
195/2014, que dispõe sobre a distribuição de orçamento nos órgãos do Poder 
Judiciário de primeiro e segundo graus e prevê a constituição de Comitês 
Orçamentários de primeiro e de segundo graus; 
CONSIDERANDO que o artigo 6° da Resolução CNJ n° 195/2014 faculta a 
instituição de um único Comitê para as atribuições do Comitê Orçamentário de 
Primeiro Grau e do Comitê Gestor Regional da Política de Atenção Prioritária 
ao Primeiro Grau de Jurisdição; 
CONSIDERANDO que a Portaria Conjunta n° 6.028/2014 constituiu, no âmbito 
do TRT da 4ª Região, o Comitê Gestor Regional para gestão e implementação 
da Política Nacional de Atenção Prioritária ao Primeiro Grau de Jurisdição, e a 
Portaria n° 7.405/2014 nomeia os seus integrantes; 
CONSIDERANDO o disposto nos artigos 211, § 1º, II, do Regimento Interno do 
Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, quanto à constituição da 
Comissão Permanente de Orçamento, Finanças e Planejamento Estratégico; 
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CONSIDERANDO que a composição e as atribuições da Comissão de 
Orçamento, Finanças e Planejamento Estratégico, previstas, respectivamente, 
nos artigos 213, V, e 218 do Regimento Interno, são correlatas àquelas 
estabelecidas para o Comitê Orçamentário de segundo grau, consoante dispõe 
o artigo 5° da Resolução CNJ n° 195/2014; 
CONSIDERANDO que o §1° do artigo 5° da Resolução CNJ n° 195/2014 
estabelece que os Comitês Orçamentários de primeiro e de segundo graus 
contarão com o apoio técnico da área de orçamento e de gestão estratégica e 
trabalharão em permanente interação entre si e com os demais comitês 
temáticos; 
CONSIDERANDO que compete à Assessoria de Gestão Estratégica, Dados 
Estatísticos e Apoio às Ações Institucionais fornecer apoio às comissões e às 
ações institucionais, conforme disposto no artigo 2º, IX, da Portaria nº 
2.404/2014, 
RESOLVE: 
Art. 1º Extinguir o Comitê Orçamentário de Segundo Grau do Tribunal Regional 
do Trabalho da 4ª Região, instituído pela Portaria n° 1.457, de 24 de março de 
2015. 
Art. 2° As atividades até então desenvolvidas pelo Comitê Orçamentário de 
Segundo Grau serão supridas por meio da atuação da Comissão Permanente 
de Orçamento, Finanças e Planejamento Estratégico. 
Art. 3° Conferir ao Comitê Gestor Regional para gestão e implementação da 
Política Nacional de Atenção Prioritária ao Primeiro Grau de Jurisdição, 
instituído por meio da Portaria Conjunta n° 6.028/2014, da Presidência e da 
Corregedoria Regional, as atribuições arroladas no artigo 5° da Resolução CNJ 
n° 195/2014, em relação ao primeiro grau de jurisdição. 
Art. 4º Fica revogada a Portaria nº 1.457/2015. 
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
BEATRIZ RENCK 
Presidente do TRT da 4ª Região/RS 

PORTARIA Nº 393, DE 29 DE JANEIRO DE 2016 (DEJT de 01/02/2016). 
Prorroga o prazo concedido ao Grupo de Trabalho instituído pela Portaria 
n°4.518/2015 para apresentar proposta de atualização da Resolução 
Administrativa nº 04/2006, a qual dispõe sobre os critérios de aferição de 
merecimento para a promoção de magistrados. 
A PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, 
no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
CONSIDERANDO a recomposição dos integrantes do Grupo de Trabalho 
instituído pela Portaria n° 4.518/2015, ocorrida em novembro de 2015; 
CONSIDERANDO a não conclusão dos trabalhos e a complexidade do tema; e 
CONSIDERANDO o pedido de prorrogação do prazo concedido ao Grupo de 
Trabalho instituído pela Portaria nº 4.518/2015 para apresentar proposta de 
atualização da Resolução Administrativa nº 04/2006, 
RESOLVE: 
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Art. 1º Prorrogar por 90 dias, a contar da publicação da presente Portaria, o 
prazo concedido ao Grupo de Trabalho instituído pela Portaria nº 4.518/2015 
para apresentar proposta de atualização da Resolução Administrativa nº 
04/2006, a qual dispõe sobre a aferição de merecimento para a promoção de 
magistrados. 
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
BEATRIZ RENCK 
Presidente do TRT da 4ª Região/RS 

PORTARIA Nº 02/2016, DE 01 DE FEVEREIRO DE 2016 (DEJT de 

03/02/2016). Dispõe sobre a suspensão do expediente externo e das 
audiências no Foro Trabalhista de Porto Alegre. 
A JUÍZA DO TRABALHO DIRETORA DO FORO TRABALHISTA DE PORTO 
ALEGRE, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
CONSIDERANDO que, no dia 01 de fevereiro de 2016, em vistoria realizada 
nas dependências do Foro Trabalhista de Porto Alegre pela Diretora do Foro, 
Eny Ondina Costa da Silva, Vice-Diretora, Elisabete Santos Marques, e 
servidores dos setores de Zeladoria, Limpeza e Direção do Foro, 
acompanhados do Presidente em exercício, Exmo. Des. João Pedro Silvestrin, 
e da Diretora-Geral, Bárbara Burgardt Casaletti, constatou-se que o Foro ainda 
não oferece plenas condições de atendimento ao público externo, 
RESOLVE: 
Art. 1º – Suspender o expediente externo no Foro Trabalhista de Porto Alegre 
no dia 03 de fevereiro de 2016. 
Art. 2º – Suspender as audiências no Foro Trabalhista de Porto Alegre no dia 
03 de fevereiro de 2016. 
Art. 3º – Ficam retificados os termos da Portaria nº 01/2016, de 01 de fevereiro 
de 2016. 
Registre-se e publique-se. 
Porto Alegre, 01 de fevereiro de 2016. 
ENY ONDINA COSTA DA SILVA 
Juíza do Trabalho, Diretora do Foro de Porto Alegre 

PORTARIA Nº 756, DE 16 DE FEVEREIRO DE 2016 (DEJT de 17/02/2016). 
Dispõe sobre a extinção do Grupo Gestor do Sistema de Processos 
Administrativos Eletrônicos – ADMEletrônico. 
A PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, 
no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
CONSIDERANDO que a Portaria n° 6.914/2012 instituiu o Processo de 
Desenvolvimento de Software no âmbito do TRT da 4ª Região e criou a figura 
do Gestor de Sistema; 
CONSIDERANDO que a Portaria n° 6.915/2012 designou servidores e 
magistrados para atuarem como Gestores dos Sistemas de Informação e criou 
o Grupo de Governança dos Sistemas de Informação, visando à 
implementação de práticas que favoreçam a governança da tecnologia de 
informação no âmbito do TRT da 4ª Região; 
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CONSIDERANDO que as atribuições do referido Grupo de Governança são 
correlatas àquelas estabelecidas pela Portaria nº 4.404/2010, que instituiu o 
Grupo Gestor do Sistema de Processos Administrativos Eletrônicos - 
ADMEletrônico; 
RESOLVE: 
Art. 1º Extinguir o Grupo Gestor do Sistema de Processos Administrativos 
Eletrônicos - ADMEletrônico, instituído pela Portaria n° 4.404, de 24 de agosto 
de 2010. 
Art. 2º As atividades até então desenvolvidas pelo Grupo Gestor de Processos 
Administrativos Eletrônicos – ADMEletrônico, serão absorvidas por meio da 
atuação dos integrantes do Grupo de Governança dos Sistemas de Informação 
do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, respeitadas as peculiaridades 
de atuação de cada Gestor dos Sistemas de Informação. 
Art. 3º Fica revogada a Portaria TRT4 n° 4.404/2010 e demais disposições em 
contrário. 
Art. 4° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
BEATRIZ RENCK 
Presidente do TRT da 4ª Região 

PORTARIA Nº 6.915, DE 25 DE OUTUBRO DE 2012 (Republicação) (Texto 

compilado com as alterações promovidas pelas Portarias nº 355/2014, 

4.175/2015 e 743/2016) (DEJT de 17/02/2016). Designa servidores e 
magistrados para atuarem como Gestores dos Sistemas de Informação. 
A PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, 
no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
CONSIDERANDO que este Tribunal está implantando práticas que favoreçam 
a governança da tecnologia da informação; 
CONSIDERANDO que este Tribunal instituiu o Processo de Desenvolvimento 
de Software, por meio da Portaria nº 6.914, de 25 de Outubro de 2012, 
conforme PA 0004533-49.2012.5.04.0000; 
CONSIDERANDO que o Processo de Desenvolvimento de Software criou a 
figura do Gestor de Sistema, 
RESOLVE: 
Art. 1º Criar o Grupo de Governança dos Sistemas de Informação adotados 
pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, composto pelos magistrados 
e servidores indicados no Anexo Único da presente Portaria. (artigo alterado 
pela Portaria nº 355/2014) 
Art. 2º Compete aos integrantes do Grupo de Governança dos Sistemas de 
Informação: (caput e incisos I a IV com redação dada pela Portaria nº 
355/2014) 
I – garantir que o sistema seja desenvolvido de forma a atender as 
necessidades das áreas requisitantes; 
II – estabelecer requisitos, objetivos e entregas parciais dos respectivos 
projetos, em conjunto com a equipe de desenvolvimento da Secretaria de 
Tecnologia de Informação e Comunicações; 
III – homologar o sistema desenvolvido; 
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IV – participar da capacitação dos usuários; 
V – receber e avaliar sugestões de melhoria do sistema para, em caso de 
aprovação, solicitar o respectivo desenvolvimento à Secretaria de Tecnologia 
de Informação e Comunicações. (inciso incluído pela Portaria nº 4.175/2015) 
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. (artigo incluído 
pela Portaria nº 355/2014) 
CLEUSA REGINA HALFEN 
Presidente do TRT da 4ª Região/RS 
Anexo 1: Anexo Único 
Anexo 2: Portaria nº 743/2016 

PORTARIA 1.462, de 19 de março de 2014 (Republicação) (Texto 

compilado com a alteração promovida pela Portaria nº 811/2016) (DEJT de 

22/02/2016). Institui a Comissão de Negociação de Greve no âmbito da Justiça 
do Trabalho da 4ª Região. 
A PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, 
no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
CONSIDERANDO as mobilizações da categoria em decorrência de campanhas 
salariais dos servidores públicos federais; 
RESOLVE: 
Art. 1º Instituir a Comissão de Negociação da Greve para acompanhar e 
encaminhar as questões decorrentes de eventual mobilização e/ou paralisação 
da categoria dos servidores públicos federais. 
Art. 2º A Comissão será integrada por magistrados e servidores, na forma do 
Anexo Único. 
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário. 
CLEUSA REGINA HALFEN 
Presidente do TRT da 4ª Região/RS 
Anexo único 

PORTARIA Nº 03/2016, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2016 (DEJT de 

26/02/2016). Dispõe sobre a movimentação de autos e petições do Protocolo-
Geral do Foro de 1ª Instância para as Secretarias das Varas no Foro 
Trabalhista de Porto Alegre. 
A JUÍZA DO TRABALHO DIRETORA DO FORO TRABALHISTA DE PORTO 
ALEGRE, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
CONSIDERANDO o contrato do TRT de prestação de serviços de 
movimentação e cargas entre o E. Tribunal Regional da 4ª Região e a JOB 
Recursos Humanos; 
CONSIDERANDO o disposto pelo Órgão Especial na Resolução Administrativa 
03/2016; 
RESOLVE: 
Art. 1.º – A partir de 1º de março de 2016, a movimentação de autos e petições 
entre o Protocolo-Geral de 1ª Instância e as Secretarias das Varas do Trabalho 
de Porto Alegre será feita por funcionários da empresa contratada para tal fim, 
nos termos do contrato. 
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Art. 2.º – A movimentação prevista do art. 1º desta Portaria será feita de 
segunda a sexta-feira, no horário das 8h às 18h. 
§ 1º – O Protocolo-Geral de 1ª Instância encaminhará para cada secretaria, 
entre 8h e 10h, os autos e petições recebidos na véspera, que não impliquem 
apreciação de urgência. 
§ 2º – As petições e autos de processos que requeiram apreciação de urgência 
serão encaminhados com a frequência necessária à preservação dos direitos 
dos interessados, entre 8h e 18h. 
Art. 3º O Protocolo-Geral de Primeira Instância ficará responsável pela 
orientação aos funcionários da empresa contratada acerca dos volumes a  
serem transportados e seu correto manuseio. 
§1º O Protocolo-Geral de Primeira Instância emitirá listagem contendo as 
informações referentes aos números dos processos, bem como a quantidade 
de volumes e petições que acompanhará cada remessa. 
§2º Incumbe aos servidores das Varas do Trabalho, ao receberem as 
remessas, a responsabilidade pela conferência do que foi recebido, devendo 
relatar no menor prazo possível, ao Protocolo e à Direção do Foro, qualquer 
inconsistência que verificarem, a fim de que se tomem as providências 
cabíveis. 
§3º As comunicações a que se refere o parágrafo anterior serão feitas pelo 
endereço eletrônico das unidades envolvidas. 
Art. 4º Os funcionários da empresa contratada encarregados da movimentação 
de autos e petições deverão pegar um carrinho para transporte de cargas nas 
Secretarias das Varas do Trabalho, dirigir-se ao Protocolo-Geral, carregar o 
que lhes for determinado por servidor desta unidade e, posteriormente, 
proceder à entrega dos carrinhos nas respectivas Varas do Trabalho, 
aguardando a conferência prevista no §2º do Art. 3º desta Portaria. 
Art. 5º Os casos omissos serão resolvidos pela Direção do Foro Trabalhista de 
Porto Alegre. 
Registre-se. Publique-se. Comunique-se à E. Corregedoria Regional. 
Porto Alegre, 26 de fevereiro de 2016. 
ENY ONDINA COSTA DA SILVA, 
Juíza do Trabalho 
Diretora do Foro de Porto Alegre. 

PORTARIA Nº 5415, DE 21 DE SETEMBRO DE 2015 (REPUBLICAÇÃO) 

(TEXTO COMPILADO COM AS ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA 

PORTARIA Nº 928/2016) (DEJT de 29/02/2016) 
ANEXO 
 

PROVIMENTOS 

PROVIMENTO CONJUNTO Nº 01, DE 29 DE JANEIRO DE 2016 (DEJT de 

01/02/2016). Regulamenta a utilização do módulo Cadastramento da 

http://www.trt4.jus.br/PortariasProvimentosPortlet/download/702104/5415_-_COMPILADA.pdf
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Liquidação e Execução – CLE, disponível no PJe-JT, no âmbito do primeiro 
grau da Justiça do Trabalho da 4ª Região. 
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 como sistema de processamento 
de informações e prática de atos processuais e estabelece os parâmetros para 
sua implementação e 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, 
estabelecendo os parâmetros para sua implementação e funcionamento; e 
CONSIDERANDO que o Sistema Processo Judicial Eletrônico da Justiça do 
Trabalho – PJe-JT possibilita o cadastramento de processos que tramitam em 
meio físico, 
RESOLVEM: 
Art. 1º Serão cadastrados no módulo Cadastramento da Liquidação e 
Execução – CLE, disponível no PJe-JT, os processos que, tramitando em meio 
físico, visarem ao processamento de execução definitiva, compreendendo, se 
necessária, a prévia liquidação: 
I – obrigatoriamente, quando o início da execução definitiva, compreendendo o 
transito em julgado da decisão da fase de conhecimento, se der a partir de 
04/07/2016; 
II – facultativamente, quando, independente do momento de início da execução 
definitiva, houver necessidade de processamento de recurso de agravo de 
petição e/ou recurso de agravo de instrumento interposto de decisão 
denegatória de agravo de petição. 
Art. 2º Por ocasião do cadastramento a que se refere o art. 1º, serão 
digitalizadas e juntadas aos autos do processo eletrônico, entre as peças 
existentes nos autos do processo físico, além de outras que, a qualquer 
momento, a critério do magistrado forem reputadas pertinentes: 
I – na hipótese do inc. I do art. 1º: 
a) os instrumentos de mandato e 
b) o título executivo. 
II – na hipótese do inc. II do art. 1º, todas as peças indispensáveis à apreciação 
do recurso pelo órgão julgador competente, entre as quais, obrigatoriamente, 
quando existirem: 
a) a petição inicial, inclusive seu eventual aditamento; 
b) a defesa; 
c) os instrumentos de mandato; 
d) o título executivo; 
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e) o cálculo de liquidação do objeto da condenação, incluindo 
complementações e/ou retificações; 
f) as manifestações sobre o cálculo a que se refere a alínea “e”; 
g) a sentença de liquidação; 
h) as certidões de cálculo expedidas pela Secretaria da Vara do Trabalho com 
base na sentença de liquidação; 
i) as peças destinadas a documentar a garantia da execução e/ou a penhora de 
bens; 
j) os embargos de primeira e de segunda fases (à execução, à penhora, à 
arrematação, à adjudicação etc.) e as impugnações à sentença de liquidação; 
k) as impugnações às medidas a que se refere a alínea “j”; 
l) a decisão que julgar as medidas a que se refere a alínea “j”; 
m) as intimações expedidas para ciência da decisão a que se refere a alínea 
“l”; 
n) os recursos a serem processados; 
o) as contrarrazões aos recursos a que se refere a alínea “n”; 
p) as peças as quais se reportarem as razões das manifestações a que se 
referem as alíneas “n” e “o”, quando não coincidirem com as arroladas nas 
alíneas anteriores. 
§ 1º Na hipótese do inc. I do art. 1º, a consulta aos demais atos processuais 
anteriores ao cadastramento do processo no módulo CLE do PJe-JT será 
efetuada por meio dos autos do processo físico. 
§ 2º Na hipótese do inc. II do art. 1º, serão remetidos exclusivamente os autos 
do processo eletrônico ao órgão competente para julgamento dos recursos. 
§ 3º Na hipótese do inc. II do art. 1º, serão também remetidos os autos do 
processo físico ao órgão competente para julgamento dos recursos, se esse 
assim o determinar. 
Art. 3º O cadastramento, a digitalização e a juntada a que se referem os arts. 1º 
e 2º incumbirão à Secretaria da Vara do Trabalho em que tramitar o processo. 
Parágrafo único. A Coordenadoria de Controle da Direção do Foro, onde 
houver, auxiliará as Secretarias das respectivas Varas do Trabalho na 
execução das atividades a que se refere o caput, consoante for ajustado entre 
os magistrados exercentes da Direção do Foro e da titularidade das respectivas 
Varas do Trabalho. 
Art. 4º Após o cadastramento, a digitalização e a juntada a que se referem os 
arts. 1º e 2º, as partes disso serão intimadas e, igualmente, para, no prazo 
sucessivo de 10 (dez) dias: 
I – adotar as providências necessárias à sua atuação por meio do PJe-JT, se 
ainda não estiverem cadastradas no sistema; 
II – digitalizar e juntar aos autos do processo eletrônico outras peças existentes 
nos autos do processo físico que, a seu critério, ainda reputarem pertinentes. 
Art. 5º A digitalização e a juntada de peças existentes nos autos do processo 
físico aos autos do processo eletrônico deverão observar: 
I – a ordem em que se encontrarem nos autos do processo físico; 
II – os arts. 18 e 22 da Resolução CSJT nº 136/2014; e 
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III – os seguintes requisitos técnicos: 
a) padrão PDF/A; e 
b) cor preto e branco. 
Art. 6º Respeitado o disposto no art. 5º, a digitalização e a juntada de peças 
aos autos do processo eletrônico poderão ser efetuadas mediante a utilização 
dos próprios documentos digitais a partir dos quais foram impressas as peças 
existentes nos autos do processo físico, quando esses documentos forem, por 
meio dos sistemas informatizados utilizados pelo Tribunal Regional do Trabalho 
da 4ª Região: 
I – produzidos pela Vara do Trabalho em que tramitar o processo; 
II – transmitidos pelos que os produziram à Vara do Trabalho em que tramitar o 
processo. 
§ 1º Na hipótese do caput, a conformidade entre os documentos será conferida 
e certificada pela Secretaria da Vara do Trabalho em que tramitar o processo. 
§ 2º Aplica-se o caput ainda que a peça existente nos autos do processo físico 
houver sido assinada manualmente após a sua impressão, caso em que essa 
circunstância também será objeto da conferência e da certificação a que se 
refere o § 1º. 
Art. 7º Após o cadastramento, a digitalização e a juntada a que se referem os 
arts. 1º e 2º: 
I – tais atos serão certificados nos autos do processo físico; 
II – será lançado, no sistema informatizado de acompanhamento processual, o 
movimento “Processo cadastrado no PJe (CLE – Cadastramento 
da Liquidação e Execução)”; 
III – os autos do processo físico serão mantidos na Secretaria da Vara do 
Trabalho em que tramitar o processo até o arquivamento dos autos do 
processo eletrônico; 
IV – só serão aceitas petições protocoladas no sistema PJe-JT. 
Art. 8º As penhoras não serão cadastradas no PJe-JT enquanto as respectivas 
funcionalidades não estiverem operando adequadamente. 
Art. 9º 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 Nº 02 DE 30 DE JANEIRO DE 2016 (DEJT de 01/02/2016). 
Suspende os prazos processuais em andamento no âmbito do Tribunal 
Regional do Trabalho da 4ª Região em decorrência do forte temporal que 
atingiu o Município de Porto Alegre. 
A PRESIDENTE E A CORREGEDORA REGIONAL DO TRIBUNAL REGIONAL 
DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, no uso de suas atribuições legais e 
regimentais, 
Considerando o forte temporal que atingiu o município de Porto Alegre no dia 
29 de janeiro de 2016; 



                    PODER JUDICIÁRIO FEDERAL 

                   TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO 
 
 
 
 

23 
 

Considerando a interrupção do fornecimento de energia elétrica no prédio sede 
e no foro de Porto Alegre e a informação da CEEE – Companhia Estadual de 
Energia Elétrica de que só será normalizado o fornecimento no final do dia 
31/01/2016; 
Considerando que o gerador que sustenta o datacenter em caso de falta de 
energia não pode permanecer ativo por mais de 24 horas, sendo imperioso o 
seu desligamento para garantir que nenhum componente seja danificado; 
Considerando as dificuldades de acesso ao prédio sede e ao prédio do Foro de 
Porto Alegre decorrente do grande número de arvores caídas nas imediações; 
Considerando as dificuldades de acesso aos sistemas eletrônicos, 
especialmente o PJe-JT, decorrentes da falha de energia elétrica em inúmeros 
pontos da Capital; 
Considerando que a Coordenadoria de Cadastramento Processual, 
responsável pelas seções de protocolo, autuações e apoio processual do 
Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região, localizada no prédio sede, foi 
extremamente danificada; 
RESOLVEM: 
Art. 1º - Suspender todos os prazos processuais em curso nesta data, inclusive 
para apresentação de defesas, até o dia 04 de fevereiro de 2016, no âmbito do 
Tribunal Regional da Quarta Região; 
Art. 2º - Os prazos recomeçarão a fluir no dia seguinte, independentemente de 
intimação; 
Art. 3º - Suspender o atendimento ao público externo na Coordenadoria de 
Cadastramento Processual e nas seções de protocolo, autuações e apoio 
processual do Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região até o dia 04 de 
fevereiro de 2016; 
Art. 4º- Este Provimento entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos 
a partir de 30 de janeiro de 2016. 
BEATRIZ RENCK 
Presidente do TRT da 4ª Região 
MARIA DA GRAÇA RIBEIRO CENTENO 
Corregedora do TRT da 4ª Região 

PROVIMENTO CONJUNTO Nº 03 DE 31 DE JANEIRO DE 2016 (DEJT de 

01/02/2016). Suspende o atendimento externo e as audiências no Prédio Sede 
do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região e no Foro Trabalhista de Porto 
Alegre, em decorrência do forte temporal que atingiu o Município. 
A PRESIDENTE E A CORREGEDORA REGIONAL DO TRIBUNAL REGIONAL 
DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, no uso de suas atribuições legais e 
regimentais, 
Considerando o forte temporal que atingiu o município de Porto Alegre no dia 
29 de janeiro de 2016; 
Considerando que, no dia de hoje, ainda persistem as dificuldades de acesso 
ao prédio sede e ao prédio do Foro de Porto Alegre decorrente do grande 
número de árvores caídas nas imediações; 
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Considerando as dificuldades de acesso aos sistemas eletrônicos, 
especialmente o PJe-JT, decorrentes da falha de energia elétrica em inúmeros 
pontos da Capital; 
Considerando que a Coordenadoria de Cadastramento Processual, 
responsável pelas seções de protocolo, autuações e apoio processual do 
Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região, localizada no prédio sede, foi 
extremamente danificada; 
RESOLVEM: 
Art. 1º – Suspender o expediente externo no Prédio Sede e no Foro Trabalhista 
de Porto Alegre no dia 01 de fevereiro de 2016; 
Art. 2º – Suspender as audiências no Foro Trabalhista de Porto Alegre no dia 
01 de fevereiro de 2016; 
Art. 3º- Este Provimento entra em vigor na data de sua publicação. 
BEATRIZ RENCK 
Presidente do TRT da 4ª Região 
MARIA DA GRAÇA RIBEIRO CENTENO 
Corregedora do TRT da 4ª Região 

PROVIMENTO CONJUNTO Nº 04 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2016 (DEJT de 

01/02/2016). Suspende os prazos processuais no âmbito do Tribunal Regional 
do Trabalho da 4ª Região em decorrência do forte temporal que atingiu o 
Município de Porto Alegre e dá outras providências. 
O VICE-PRESIDENTE, NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA, E A 
CORREGEDORA REGIONAL DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 
4ª REGIÃO, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
CONSIDERANDO o forte temporal que atingiu o município de Porto Alegre no 
dia 29 de janeiro de 2016; 
CONSIDERANDO que ainda persistem as dificuldades de acesso ao prédio 
sede do Tribunal e ao prédio das Varas do Trabalho de Porto Alegre, 
decorrente do grande número de árvores caídas nas imediações; 
CONSIDERANDO os danos sofridos e problemas enfrentados em diversos 
bairros da capital, onde estão localizados inúmeros escritórios de advocacia, 
sede e unidades da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional do Rio Grande 
do Sul; 
CONSIDERANDO as dificuldades de acesso aos sistemas eletrônicos, 
especialmente o PJe-JT, decorrentes da falta de energia elétrica em inúmeros 
pontos da Capital; 
CONSIDERANDO que a Coordenadoria de Cadastramento Processual, 
responsável pelas unidades de protocolo, distribuição, autuações e apoio 
processual do Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região, localizada no 
prédio sede, foi extremamente danificada, 
RESOLVEM: 
Art. 1º Suspender todos os prazos processuais em curso ou que tenham 
iniciado, no período de 30 de janeiro a 05 de fevereiro de 2016, no âmbito do 
Tribunal Regional da Quarta Região; 
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Art. 2º Os prazos recomeçarão a fluir no primeiro dia útil seguinte, 
independentemente de intimação; 
Art. 3º Suspender o atendimento ao público externo na Coordenadoria de 
Cadastramento Processual e nas unidades de protocolo, distribuição, 
autuações e apoio processual do Prédio Sede do Tribunal, até o dia 05 de 
fevereiro de 2016; 
Art. 4º Fica revogado o Provimento Conjunto n° 02, de 30 de janeiro de 2016. 
Art. 5° Este Provimento Conjunto entra em vigor na data de sua publicação, 
com efeitos a partir de 30 de janeiro de 2016. 
JOÃO PEDRO SILVESTRIN 
Vice-Presidente do TRT da 4ª Região, no exercício da Presidência 
MARIA DA GRAÇA RIBEIRO CENTENO 
Corregedora do TRT da 4ª Região 

PROVIMENTO Nº 248, DE 29 DE FEVEREIRO DE 2016 (DEJT de 

29/02/20/16). Altera o Provimento n° 247/2015 da Corregedoria Regional do 
Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região. 
A DESEMBARGADORA CORREGEDORA REGIONAL DO TRIBUNAL 
REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, no uso das atribuições que 
lhe conferem os artigos 46, inciso II, e 47 do Regimento Interno do Tribunal 
Regional do Trabalho da 4ª Região, 
CONSIDERANDO a necessidade de adequar procedimentos, especialmente 
quanto ao Gabinete Extraordinário e às Inspeções Correcionais; 
R E S O L V E: 
Art. 1° Revogar o parágrafo único do artigo 10 e o parágrafo 3º do artigo 42 do 
Provimento n° 247/2015. 
Art. 2º Incluir os parágrafos 1º e 2º no artigo 10 do Provimento n° 247/2015, 
com a seguinte redação: 
Art. 10 [...] 
§ 1º Os assistentes ficarão à disposição do Gabinete Extraordinário a partir do 
momento em que os juízes a quem estiverem vinculados tenham solucionado 
seu resíduo de sentenças ou em casos excepcionais, por decisão do 
Corregedor Regional; 
§ 2º O prazo para solução do resíduo referido no § 1º é de 60 (sessenta) dias, 
a contar do afastamento do magistrado. 
Art. 3° Alterar o caput e o parágrafo único do artigo 11, o artigo 14 e os 
parágrafos 1º e 2º do artigo 42 do Provimento n° 247/2015, que passam a 
vigorar com a seguinte redação: 
Art. 11. O Corregedor Regional definirá quais os juízes receberão o auxílio do 
Gabinete Extraordinário, a forma (com avocação de processos e/ou com 
disponibilização de assistente de juiz) e o prazo de duração, mediante análise 
dos dados estatísticos da produção mensal do magistrado, assim como os da 
unidade judiciária a que esteja ou esteve vinculado. 
Parágrafo único. O auxílio será concedido, quando possível, mediante 
solicitação fundamentada do magistrado ou de ofício pelo Corregedor Regional, 
nos seguintes casos: 
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Art. 14. O juiz que receber o auxílio do Gabinete Extraordinário terá 
acompanhamento especial de sua produtividade média mensal, observados os 
dados estatísticos da unidade judiciária em que atuar, e deverá reduzir 
gradualmente o resíduo de sentenças a prolatar. 
Art. 42 […] 
§ 1º O relatório será assinado e disponibilizado no sítio eletrônico do Tribunal 
Regional do Trabalho da 4ª Região e publicado no Diário Eletrônico da Justiça 
do Trabalho – DEJT no prazo de 15 (quinze) dias, salvo em situações 
excepcionais; 
§ 2º O relatório será remetido por mensagem de correio eletrônico à unidade 
judiciária correcionada, para que esta responda, no prazo de 30 (trinta) dias, 
quanto ao cumprimento de eventuais determinações. 
Art. 4º Republicar o Provimento n° 247/2015 com as alterações ora efetuadas. 
Art. 5° Este Provimento entra em vigor na data de sua publicação. 
MARIA DA GRAÇA RIBEIRO CENTENO 
Corregedora Regional 

PROVIMENTO Nº 247, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2015 (Republicação) 

(Texto compilado com as alterações promovidas pelo Provimento n° 

248/2016) (DEJT de 29/02/2016). 
ANEXO 
 
  

http://www.trt4.jus.br/PortariasProvimentosPortlet/download/743100/Prov_24716_republicado.pdf

