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LEI Nº 13.202, DE 8 DE DEZEMBRO DE 2015 (DOU de 09/12/2015). Institui o 
Programa de Redução de Litígios Tributários - PRORELIT; autoriza o Poder 
Executivo federal a atualizar monetariamente o valor das taxas que indica; 
altera as Leis nos 12.873, de 24 de outubro de 2013, 8.212, de 24 de julho de 
1991, 8.213, de 24 de julho de 1991, 9.250, de 26 de dezembro de 1995, e 
12.546, de 14 de dezembro de 2011; 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: 
Art. 1o Fica instituído o Programa de Redução de Litígios Tributários - 
PRORELIT, na forma desta Lei. 
§ 1o O sujeito passivo com débitos de natureza tributária, vencidos até 30 de 
junho de 2015 e em discussão administrativa ou judicial perante a Secretaria 
da Receita Federal do Brasil ou a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 
poderá, mediante requerimento, desistir do respectivo contencioso e utilizar 
créditos próprios de prejuízos fiscais e de base de cálculo negativa da 
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL, apurados até 31 de 
dezembro de 2013 e declarados até 30 de junho de 2015, para a quitação dos 
débitos em contencioso administrativo ou judicial. 
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§ 2o Os créditos de prejuízo fiscal e de base de cálculo negativa da CSLL 
poderão ser utilizados, nos termos do caput, entre pessoas jurídicas 
controladora e controlada, de forma direta ou indireta, ou entre pessoas 
jurídicas que sejam controladas direta ou indiretamente por uma mesma 
empresa, em 31 de dezembro de 2014, domiciliadas no Brasil, desde que se 
mantenham nesta condição até a data da opção pela quitação. 
§ 3o Poderão ainda ser utilizados pela pessoa jurídica a que se refere o § 1o os 
créditos de prejuízo fiscal e de base de cálculo negativa da CSLL do 
responsável tributário ou corresponsável pelo crédito tributário em contencioso 
administrativo ou judicial. 
§ 4o Para os fins do disposto no § 2o, inclui-se também como controlada a 
sociedade na qual a participação da controladora seja igual ou inferior a 50% 
(cinquenta por cento), desde que existente acordo de acionistas que assegure 
de modo permanente à sociedade controladora a preponderância individual ou 
comum nas deliberações sociais, assim como o poder individual ou comum de 
eleger a maioria dos administradores. 
§ 5o Os créditos das pessoas jurídicas de que tratam os §§ 2º e 3o somente 
poderão ser utilizados após a utilização total dos créditos próprios. 
Art. 2o O requerimento de que trata o § 1o do art. 1o deverá ser apresentado 
até 30 de novembro de 2015, observadas as seguintes condições: 
I - pagamento em espécie equivalente a, no mínimo: 
a) 30% (trinta por cento) do valor consolidado dos débitos indicados para a 
quitação, a ser efetuado até 30 de novembro de 2015; 
b) 33% (trinta e três por cento) do valor consolidado dos débitos indicados para 
a quitação, a ser efetuado em duas parcelas vencíveis até o último dia útil dos 
meses de novembro e dezembro de 2015; ou 
c) 36% (trinta e seis por cento) do valor consolidado dos débitos indicados para 
a quitação, a ser efetuado em três parcelas vencíveis até o último dia útil dos 
meses de novembro e dezembro de 2015 e janeiro de 2016; e 
II - quitação do saldo remanescente mediante a utilização de créditos de 
prejuízos fiscais e de base de cálculo negativa da CSLL. 
§ 1o O requerimento de que trata o caput importa confissão irrevogável e 
irretratável dos débitos indicados pelo sujeito passivo e configura confissão 
extrajudicial nos termos dos arts. 348, 353 e 354 da Lei no 5.869, de 11 de 
janeiro de 1973 - Código de Processo Civil.  
§ 2o O valor de cada parcela mensal, por ocasião do pagamento de que tratam 
as alíneas b e c do inciso I do caput, será acrescido de juros equivalentes à 
taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para 
títulos federais, acumulada mensalmente, calculados a partir do mês 
subsequente ao da consolidação até o mês anterior ao do pagamento, e de 1% 
(um por cento) relativamente ao mês em que o pagamento estiver sendo 
efetuado.  
§ 3o Para aderir ao programa de que trata o art. 1o, o sujeito passivo deverá 
comprovar a desistência expressa e irrevogável das impugnações ou dos 
recursos administrativos e das ações judiciais que tenham por objeto os débitos 



                    PODER JUDICIÁRIO FEDERAL 

                   TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO 
 
 
 
 

6 
 

que serão quitados e renunciar a qualquer alegação de direito sobre as quais 
se fundem as referidas impugnações e recursos ou ações. 
§ 4o A quitação de que trata o § 1o do art. 1o não abrange débitos decorrentes 
de desistência de impugnações, recursos administrativos e ações judiciais que 
tenham sido incluídos em programas de parcelamentos anteriores, ainda que 
rescindidos. 
§ 5o Somente será considerada a desistência parcial de impugnação e de 
recursos administrativos interpostos ou de ação judicial proposta se o débito 
objeto de desistência for passível de distinção dos demais débitos discutidos no 
processo administrativo ou na ação judicial. 
Art. 3o Os depósitos existentes vinculados aos débitos a serem quitados nos 
termos desta Lei serão automaticamente convertidos em renda da União, 
aplicando-se o disposto no art. 2o sobre o saldo remanescente da conversão. 
Art. 4o O valor do crédito a ser utilizado para a quitação de que trata o inciso II 
do caput do art. 2o será determinado mediante a aplicação das seguintes 
alíquotas: 
I - 25% (vinte e cinco por cento) sobre o montante do prejuízo fiscal; 
II - 15% (quinze por cento) sobre a base de cálculo negativa da CSLL, no caso 
das pessoas jurídicas de seguros privados, das de capitalização e das referidas 
nos incisos I a VII, IX e X do § 1o do art. 1o da Lei Complementar no 105, de 
10 de janeiro de 2001; e III - 9% (nove por cento) sobre a base de cálculo 
negativa da CSLL, no caso das demais pessoas jurídicas. 
Art. 5o Na hipótese de indeferimento dos créditos de prejuízos fiscais e de base 
de cálculo negativa da CSLL, no todo ou em parte, será concedido o prazo de 
trinta dias para a pessoa jurídica promover o pagamento em espécie do saldo 
remanescente dos débitos incluídos no pedido de quitação. 
Parágrafo único. A falta do pagamento de que trata o caput implicará mora do 
devedor e o restabelecimento da cobrança dos débitos remanescentes. 
Art. 6o A quitação na forma disciplinada nos arts. 1o a 5º extingue o crédito 
tributário sob condição resolutória de sua ulterior homologação. 
Parágrafo único. A Secretaria da Receita Federal do Brasil e a Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional dispõem do prazo de cinco anos, contado da data 
de apresentação do requerimento, para análise da quitação na forma do art. 
2o. 
Art. 7o A Secretaria da Receita Federal do Brasil e a Procuradoria- Geral da 
Fazenda Nacional, no âmbito de suas competências, editarão os atos 
necessários à execução dos procedimentos de que trata esta Lei. 
Art. 8o Fica o Poder Executivo autorizado a atualizar monetariamente, desde 
que o valor da atualização não exceda a variação do índice oficial de inflação 
apurado no período desde a última correção, em periodicidade não inferior a 
um ano, na forma do regulamento, o valor das taxas instituídas: 
I - no art. 17 da Lei no 9.017, de 30 de março de 1995; 
II - no art. 16 da Lei no 10.357, de 27 de dezembro de 2001; 
III - no art. 11 da Lei no 10.826, de 22 de dezembro de 2003; 
IV - no art. 1o da Lei no 7.940, de 20 de dezembro de 1989; 
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V - no art. 23 da Lei no 9.782, de 26 de janeiro de 1999; 
VI - no art. 18 da Lei no 9.961, de 28 de janeiro de 2000; 
VII - no art. 12 da Lei no 9.427, de 26 de dezembro de 1996; 
VIII - no art. 29 da Lei no 11.182, de 27 de setembro de 2005;  
IX - no inciso III do caput do art. 77 da Lei no 10.233, de 5 de junho de 2001; 
X - nos arts. 3o-A e 11 da Lei no 9.933, de 20 de dezembro de 1999; e 
XI - no art. 48 da Lei no 12.249, de 11 de junho de 2010. 
§ 1o A primeira atualização monetária relativa às taxas previstas no caput fica 
limitada ao montante de 50% (cinquenta por cento) do valor total de 
recomposição referente à aplicação do índice oficial desde a instituição da taxa. 
§ 2o Caso o Poder Executivo tenha determinado a atualização monetária em 
montante superior ao previsto no § 1o do caput, poderá o contribuinte requerer 
a restituição do valor pago em excesso.  
Art. 9o ( VETADO). 
Art. 10. As entidades de saúde privadas filantrópicas e as entidades de saúde 
sem fins lucrativos que tenham obtido o deferimento do pedido de adesão ao 
Programa de Fortalecimento das Entidades Privadas Filantrópicas e das 
Entidades sem Fins Lucrativos que Atuam na Área de Saúde e que Participam 
de Forma Complementar do Sistema Único de Saúde - PROSUS poderão 
incluir no programa, até o décimo quinto dia após a publicação desta Lei, 
decorrente da conversão da Medida Provisória no 685, de 21 de julho de 2015, 
débitos que tenham sido objeto: 
I - de parcelamento concedido anteriormente à data de que trata o § 2o do art. 
37 da Lei no 12.873, de 24 de outubro de 2013; e  
II - dos parcelamentos a que se refere o art. 2o da Lei no 12.996, de 18 de 
junho de 2014. 
Parágrafo único. A inclusão dos débitos a que se refere o caput restabelece a 
adesão ao Prosus e a moratória concedida pelo programa. 
Art. 11. Para efeito de interpretação, os acordos e convenções internacionais 
celebrados pelo Governo da República Federativa do Brasil para evitar dupla 
tributação da renda abrangem a CSLL. 
Parágrafo único. O disposto no caput alcança igualmente os acordos em forma 
simplificada firmados com base no disposto no art. 30 do Decreto-Lei no 5.844, 
de 23 de setembro de 1943. 
Art. 12. Os arts. 15, 22, 24, 28 e 30 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, 
passam a vigorar com as seguintes alterações: 
"Art. 15. .................................................................................. 
Parágrafo único. Equiparam-se a empresa, para os efeitos desta Lei, o 
contribuinte individual e a pessoa física na condição de proprietário ou dono de 
obra de construção civil, em relação a segurado que lhe presta serviço, bem 
como a cooperativa, a associação ou a entidade de qualquer natureza ou 
finalidade, a missão diplomática e a repartição consular de carreira 
estrangeiras." 
(NR) 
"Art. 22. .................................................................................. 
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.......................................................................................................... 
§ 15. Na contratação de serviços de transporte rodoviário de carga ou de 
passageiro, de serviços prestados com a utilização de trator, máquina de 
terraplenagem, colheitadeira e assemelhados, a base de cálculo da 
contribuição da empresa corresponde a 20% (vinte por cento) do valor da nota 
fiscal, fatura ou recibo, quando esses serviços forem prestados por condutor 
autônomo de veículo rodoviário, auxiliar de condutor autônomo de veículo 
rodoviário, bem como por operador de máquinas." (NR) 
"Art. 24. A contribuição do empregador doméstico incidente sobre o salário de 
contribuição do empregado doméstico a seu serviço é de: 
I - 8% (oito por cento); e 
II - 0,8% (oito décimos por cento) para o financiamento do seguro contra 
acidentes de trabalho. 
.............................................................................................." (NR) 
"Art. 28. ................................................................................... 
.......................................................................................................... 
§ 11. Considera-se remuneração do contribuinte individual que trabalha como 
condutor autônomo de veículo rodoviário, como auxiliar de condutor autônomo 
de veículo rodoviário, em automóvel cedido em regime de colaboração, nos 
termos da Lei no 6.094, de 30 de agosto de 1974, como operador de trator, 
máquina de terraplenagem, colheitadeira e assemelhados, o montante 
correspondente a 20% (vinte por cento) do valor bruto do frete, carreto, 
transporte de passageiros ou do serviço prestado, observado o limite máximo a 
que se refere o § 5o." (NR) 
"Art. 30. ................................................................................... 
.......................................................................................................... 
§ 2o ........................................................................................... 
I - no inciso II do caput, o recolhimento deverá ser efetuado até o dia útil 
imediatamente posterior; e 
II - na alínea b do inciso I e nos incisos III, V, X e XIII do caput, até o dia útil 
imediatamente anterior. 
......................................................................................................... 
§ 6o (Revogado). 
..............................................................................................." (NR) 
Art. 13. O parágrafo único do art. 14 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, 
passa a vigorar com a seguinte redação: 
"Art. 14. ................................................................................... 
Parágrafo único. Equiparam-se a empresa, para os efeitos desta Lei, o 
contribuinte individual e a pessoa física na condição de proprietário ou dono de 
obra de construção civil, em relação a segurado que lhe presta serviço, bem 
como a cooperativa, a associação ou entidade de qualquer natureza ou 
finalidade, a missão diplomática e a repartição consular de carreira 
estrangeiras." 
(NR) 
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Art. 14. O art. 4o da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, passa a vigorar 
com as seguintes alterações: 
"Art. 4o .................................................................................... 
Parágrafo único. A dedução permitida pelo inciso V aplica-se exclusivamente à 
base de cálculo relativa aos seguintes rendimentos, assegurada, nos demais 
casos, a dedução dos valores pagos a esse título, por ocasião da apuração da 
base de cálculo do imposto devido no ano-calendário, conforme disposto na 
alínea e do inciso II do art. 8o desta Lei: 
I - do trabalho com vínculo empregatício ou de administradores; e 
II - proventos de aposentados e pensionistas, quando a fonte pagadora for 
responsável pelo desconto e respectivo pagamento das contribuições 
previdenciárias." (NR) 
Art. 15. O art. 7o-A da Lei no 12.546, de 14 de dezembro de 2011, acrescido 
pela Lei no 13.161, de 31 de agosto de 2015, passa a vigorar com a seguinte 
redação: 
 
 "Art. 7o-A. A alíquota da contribuição sobre a receita bruta prevista no 
art. 7o será de 4,5% (quatro inteiros e cinco décimos por cento), exceto para as 
empresas de call center referidas no inciso I, que contribuirão à alíquota de 3% 
(três por cento), e para as empresas identificadas nos incisos III, V e VI, todos 
do caput do art. 7o, que contribuirão à alíquota de 2% (dois por cento)." (NR) 
Art. 16. Esta Lei entra em vigor: 
I - a partir de 1o de dezembro de 2015 quanto ao art. 15; 
II - na data de sua publicação quanto aos demais dispositivos. 
Art. 17. Fica revogado o § 6o do art. 30 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 
1991. 
Brasília, 8 de dezembro de 2015; 194º da Independência e 127º da República. 
DILMA ROUSSEFF 
Tarcísio José Massote de Godoy 
Marcelo Costa e Castro 
Miguel Rossetto 

LEI COMPLEMENTAR Nº 14.789, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2015 (DOE de 

11/12/2015). Altera o §5º do art.104 da Lei Complementar nº 10.098, de 03 de 
fevereiro de 1994, que dispõe sobre o estatuto e regime jurídico único dos 
servidores públicos civis do Estado do Rio Grande do Sul, e dá outras 
providências. 
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 Complementar seguinte:  
Art. 1º O § 5º do art. 104 da Lei Complementar nº 10.098, de 3 de fevereiro de 
1994, que dispõe sobre o estatuto e regime jurídico único dos servidores 
públicos civis do Estado do Rio Grande do Sul, passa a ter a seguinte redação:  
“Art. 104. ........................  
......................................... 
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§ 5º A indenização de que trata o § 4º será calculada com base na variação da 
Letra Financeira do Tesouro – LFT – acrescida de 0,8118% (oito mil cento e 
dezoito décimos de milésimo de um inteiro por cento) ao mês, “pro-rata die”, e 
paga juntamente com o valor total ou parcial da referida gratificação.”.  
Art. 2º O art. 4º da Lei Complementar nº 12.021, de 15 de dezembro de 2003, 
que introduz modificação na Lei Complementar nº 10.098, de 3 de fevereiro de 
1994, que dispõe sobre o estatuto e regime jurídico único dos servidores 
públicos civis do Estado do Rio Grande do Sul, e dá outras providências, passa 
a ter a seguinte redação:  
“Art. 4º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação, 
restringindo seus efeitos à gratificação natalina devida no exercício de 2015.”.  
Art. 3º O disposto nos §§ 4º e 5º do art. 104 da Lei Complementar nº 10.098/94, 
estende-se aos inativos, aos pensionistas e aos servidores vinculados a 
estatutos próprios.  
Art. 4º Na hipótese de decisão judicial determinando repasse de pensão 
alimentícia, a indenização prevista no § 4º do art. 104 da Lei Complementar nº 
10.098/94, será distribuída na proporção devida ao alimentante e alimentado. 
Art. 5º As despesas decorrentes da aplicação do disposto nesta Lei 
Complementar correrão à conta de dotações orçamentárias próprias.  
Art. 6º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação.  
PALÁCIO PIRATINI, em Porto Alegre,10 de dezembro de 2015. 

R E S O L U Ç Õ E S 

RESOLUÇÃO CSJT N.º 156, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2015 (DEJT de 

03/12/2015). Dispõe sobre a continuidade da implantação do modelo de gestão 
de pessoas por competências 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 Ex.mo Ministro Conselheiro Antonio José 
de Barros Levenhagen, presentes os Ex.mos Ministros Conselheiros Ives 
Gandra Martins Filho, João Batista Brito Pereira, Dora Maria da Costa, 
Guilherme Augusto Caputo Bastos e Walmir Oliveira da Costa, os Ex.mos 
Desembargadores Conselheiros Carlos Coelho de Miranda Freire, Altino 
Pedrozo dos Santos, Edson Bueno de Souza, Francisco José Pinheiro Cruz, 
Maria das Graças Cabral Viegas Paranhos e a Ex.ma Vice-Procuradora-Geral 
do Trabalho, Dr.a Cristina Aparecida Ribeiro Brasiliano, 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 que a Resolução CSJT n.º 92/2012 estabeleceu as diretrizes 
básicas para a implantação do modelo de gestão de pessoas por competências 
no âmbito da Justiça do Trabalho de primeiro e segundo graus, bem como 
projeto instituindo as metas estratégicas para tal feito; 
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Considerando os estudos realizados pelo Comitê Nacional de Gestão de 
Pessoas por Competências, instituído pelo artigo 9º da Resolução CSJT n.º 
92/2012, com vistas à continuidade da implantação; e  
Considerando a decisão proferida nos autos do Processo CSJT-AN-23052-
78.2015.5.90.0000, 
R E S O L V E 
Art. 1º Os artigos 1º, 7º e 8º da Resolução CSJT n.º 92, de 29 de fevereiro de 
2012, passam a vigorar com as seguintes redações: 
“Art. 1º Estabelecer as diretrizes básicas para a implantação do modelo de 
Gestão de Pessoas por Competências na Justiça do Trabalho de primeiro e 
segundo graus, que observará os dispositivos constantes desta Resolução, 
bem como os projetos de implantação constantes dos anexos. 
Art. 7º A implantação do modelo de gestão de pessoas por competências 
abrangerá, em um primeiro momento, o mapeamento das competências dos 
cargos e funções de natureza gerencial, a avaliação das competências de seus 
ocupantes, a elaboração de Planos de Desenvolvimento Individual e de 
Programa de Desenvolvimento Gerencial, em conformidade com os projetos 
constantes dos anexos I e II. 
Parágrafo único. Para a implementação do modelo de gestão de pessoas por 
competências, o Tribunal poderá contratar consultoria externa. 
Art. 8º Concretizada a etapa de que trata o artigo 7º, a abrangência do modelo 
será estendida em consonância com estudos do Comitê Nacional de Gestão de 
Pessoas por Competências a que se refere o artigo 9º. 
Parágrafo único. A continuidade da implantação do modelo será definida 
mediante projetos instituídos por ato do Presidente do CSJT, que também 
poderá autorizar alterações dos projetos constantes dos anexos.” 
Art. 2º O art. 2º passa a vigorar acrescido do inciso XIII, com a seguinte 
redação: 
“Art. 2º [...] 
[...] 
XIII – cargos e funções de natureza gerencial: cargos em comissão e funções 
comissionadas que, para o exercício de suas atribuições, haja vínculo de 
subordinação e poder de decisão, competindo aos titulares, dentre outros, 
planejar, dirigir, acompanhar e orientar as atividades em busca de um 
resultado.” 
Art. 3º O Anexo Único passa a ser denominado “Anexo I”. 
Art. 4º Incluir o Anexo II à Resolução CSJT n.º 92, de 29 de fevereiro de 2012. 
Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 6º Republique-se a Resolução CSJT n.º 92, de 29 de fevereiro de 2012, 
consolidando as alterações promovidas por esta 
Resolução. 
Brasília, 27 de novembro de 2015. 
Ministro ANTONIO JOSÉ DE BARROS LEVENHAGEN 
Presidente do Conselho Superior da Justiça do Trabalho 
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RESOLUÇÃO CSJT N.º 157, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2015 (DEJT de 

03/12/2015). Aprova a revisão do Plano Estratégico da Justiça do Trabalho 
para o período de 2016 a 2020. 
O CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO, em sessão ordinária 
hoje realizada, sob a presidência do Ex.mo Ministro Conselheiro Antonio José 
de Barros Levenhagen, presentes os Ex.mos Ministros Conselheiros Ives 
Gandra Martins Filho, João Batista Brito Pereira, Dora Maria da Costa, 
Guilherme Augusto Caputo Bastos e Walmir Oliveira da Costa, os Ex.mos 
Desembargadores Conselheiros Carlos Coelho de Miranda Freire, Altino 
Pedrozo dos Santos, Edson Bueno de Souza, Francisco José Pinheiro Cruz, 
Maria das Graças Cabral Viegas Paranhos e a Ex.ma Vice-Procuradora-Geral 
do Trabalho, Dr.a Cristina Aparecida Ribeiro Brasiliano, 
Considerando que compete ao Conselho Superior da Justiça do Trabalho a 
supervisão administrativa, orçamentária, financeira e patrimonial da Justiça do 
Trabalho de primeiro e segundo graus, como órgão central do sistema, cujas 
decisões terão efeito vinculante (CF, art. 111-A, § 2º, II);  
Considerando as diretrizes do Plano Estratégico do Poder Judiciário para o 
sexênio 2015-2020, aprovado pela Resolução do Conselho Nacional de Justiça 
nº 198/2014; 
Considerando que o art. 2º da Resolução CSJT nº 145/2014 determina que o 
Plano Estratégico da Justiça do Trabalho 2015-2020 deverá ser revisado, no 
mínimo uma vez ao ano, na forma do art. 3º do Ato CSJT.GP.SG nº 294/2014; 
Considerando que, de acordo com o art. 5º, inciso VI, da Portaria CNJ nº 
138/2013, compete ao Comitê Gestor da Justiça do Trabalho, integrado por 
representantes eleitos pelos Tribunais Regionais do Trabalho e organizado sob 
dupla coordenação composta pelo representante eleito e por um membro 
cativo do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, aprovar propostas de 
revisões do plano estratégico para o segmento; 
Considerando as propostas de revisão do plano apresentadas pelos Tribunais 
Regionais do Trabalho e amplamente discutidas em reuniões dos subcomitês 
gestores, na forma prevista pelo Ato CSJT.GP.SG nº 294/2014, que institui a 
Rede de Governança Colaborativa da Estratégia da Justiça do Trabalho, com 
composição descrita no Ato CSJT.GP.SG nº 298/2014; 
Considerando a proposta de revisão do Plano Estratégico aprovada pelo 
Comitê Gestor da Estratégia da Justiça do Trabalho em reunião realizada no 
dia 25 de agosto de 2015; 
Considerando as deliberações do 9º Encontro Nacional do Poder Judiciário, 
realizado nos dias 24 e 25 de novembro de 2015; 
Considerando que, de acordo com o art. 6º, § 1º, do Ato CSJT.GP.SG nº 
294/2014, cabe ao Plenário do Conselho Superior da Justiça do Trabalho 
aprovar a proposta de revisão do Plano Estratégico da Justiça do Trabalho; e 
Considerando a decisão proferida nos autos do Processo CSJT-AN-24151-
83.2015.5.90.0000, 
R E S O L V E 
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Art. 1º Fica aprovada a revisão do Plano Estratégico da Justiça do Trabalho, 
para o período de 2016 a 2020, constante nos termos do anexo da presente 
Resolução. 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor no dia 1º de janeiro de 2016. 
Brasília, 27 de novembro de 2015. 
Ministro ANTONIO JOSÉ DE BARROS LEVENHAGEN 
Presidente do Conselho Superior da Justiça do Trabalho 

Anexos 

Anexo 1: Anexo da Resolução CSJT n.º 157/2015 

Resolução CSJT (Republicação) 

RESOLUÇÃO CSJT Nº 92/2012* *(Republicada em cumprimento ao 

disposto no art. 6º da Resolução CSJT n.º 156/2015) Dispõe sobre as 
diretrizes básicas para a implantação do modelo de Gestão de Pessoas por 
Competências no âmbito da Justiça do Trabalho de primeiro e segundo graus. 
O CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO, em sessão ordinária 
realizada em 29 de fevereiro de 2012, sob a presidência do Ex.mo Ministro 
Conselheiro João Oreste Dalazen (Presidente), presentes os Ex.mos Ministros 
Conselheiros Maria Cristina Irigoyen Peduzzi, Renato de Lacerda Paiva, 
Emmanoel Pereira e Lelio Bentes Corrêa, e os Ex.mos Desembargadores 
Conselheiros Marcio Vasques Thibau de Almeida, José Maria Quadros de 
Alencar, Claudia Cardoso de Souza, Maria Helena Mallmann e André Genn de 
Assunção Barros, presente o Excelentíssimo Procurador-Geral do Trabalho, Dr. 
Luiz Antônio Camargo de Melo, e o Excelentíssimo Vice-Presidente da 
ANAMATRA, Juiz Paulo Luiz Schmidt, 
Considerando a competência do Conselho Superior da Justiça do Trabalho 
para expedir normas gerais de procedimento relacionadas à gestão de 
pessoas, no âmbito da Justiça do Trabalho de primeiro e segundo graus, 
conforme dispõe o art. 12, inciso II, do seu Regimento Interno; 
Considerando que a capacidade de o Tribunal gerar resultados depende 
essencialmente das competências, do engajamento e da integração de seus 
servidores expressas pelo desempenho profissional; 
Considerando que os atributos de valor expressos na estratégia nacional da 
Justiça do Trabalho representam as convicções mais profundas de uma 
organização e são demonstrados por meio de comportamentos diários de todos 
os envolvidos; 
Considerando que desenvolver conhecimentos, habilidades e atitudes, 
promover meios para motivar e comprometer os servidores com os objetivos da 
instituição e buscar a melhoria contínua do clima organizacional e da qualidade 
de vida dos colaboradores são essenciais à estratégia dos Tribunais Regionais 
do Trabalho; 
Considerando que dentre as ações definidas para o cumprimento dos objetivos 
estratégicos relacionados ao tema gestão de pessoas no Planejamento 
Estratégico da Justiça do Trabalho para o quadriênio 2010 a 2014 está 
indicado o desenvolvimento e a implantação de sistema de gestão por 
competências; e 
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Considerando o estudo realizado pelo Grupo de Trabalho, instituído pelo Ato 
CSJT.GP.SG.ASGP Nº 141/2010 da Presidência do CSJT, de 6 de outubro de 
2010, com o objetivo de elaborar projeto com vistas à implantação da gestão 
de pessoas por competências na Justiça do Trabalho de primeiro e segundo 
graus, 
R E S O L V E: 
Art. 1º Estabelecer as diretrizes básicas para a implantação do modelo de 
Gestão de Pessoas por Competências na Justiça do Trabalho de primeiro e 
segundo graus, que observará os dispositivos constantes desta Resolução, 
bem como os projetos de implantação constantes dos anexos. (Redação dada 
pela Resolução CSJT n.º 156/2015)  
Art. 2º Para os fins do disposto nesta Resolução considera-se: 
I – Competência: agrupamento de conhecimentos, habilidades e atitudes 
correlacionados, que afeta parte considerável da atividade de alguém e que se 
relaciona com seu desempenho profissional; 
II – gestão de pessoas por competências: gestão do desempenho orientada 
para o desenvolvimento do conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes 
necessários ao exercício das atividades dos servidores, visando ao alcance 
dos objetivos institucionais; 
III – gestão de pessoas: conjunto de práticas gerenciais e institucionais que 
visam a estimular o desenvolvimento de competências, a melhoria do 
desempenho, o engajamento e a integração dos servidores, bem como a 
favorecer o alcance dos resultados institucionais; 
IV – gestor: magistrado ou servidor que entrega resultados à instituição por 
meio de gestão de pessoas, de recursos e de processos de trabalho; 
V – capacitação: processo permanente e deliberado de aprendizagem, com o 
propósito de contribuir para o desenvolvimento de competências; 
VI – aprendizagem organizacional: processo de criação, compartilhamento, 
disseminação e utilização de conhecimento que visa ao desenvolvimento das 
competências; 
VII – matriz de competências: documento que representa o desempenho e o 
comportamento esperados do ocupante de um cargo ou função; 
VIII – clima organizacional: qualidade ou propriedade do ambiente 
organizacional percebida ou experimentada pelos indivíduos que nele atuam e 
que influencia a motivação e o comportamento dessas pessoas; 
IX – gestão do desempenho: processo que envolve atividades de 
planejamento, acompanhamento e avaliação do desempenho, com vistas ao 
aprimoramento do desempenho das pessoas e ao alcance dos resultados 
institucionais; 
X – avaliação por múltiplas fontes: identificação de competências mediante a 
avaliação por fontes variadas, podendo ser por pares, chefias, subordinados ou 
autoavaliação; 
XI – Plano de Desenvolvimento Individual: registro e planejamento das ações 
de capacitação necessárias para suprir a discrepância entre as competências 
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necessárias ao desempenho de determinado cargo ou função e aquelas 
detectadas quando da avaliação do ocupante; 
XII – Programa de Desenvolvimento Gerencial: registro e planejamento das 
ações de capacitação necessárias para suprir a discrepância entre as 
competências necessárias ao desempenho de cargos e funções de natureza 
gerencial e aquelas disponíveis na instituição. 
XIII - cargos e funções de natureza gerencial: cargos em comissão e funções 
comissionadas que, para o exercício de suas atribuições, haja vínculo de 
subordinação e poder de decisão, competindo aos titulares, dentre outros, 
planejar, dirigir, acompanhar e orientar as atividades em busca de um 
resultado. (Incluído pela Resolução CSJT n.º 156/2015) 
Art. 3º São premissas da gestão de pessoas por competências: 
I – todas as pessoas que atuam nos órgãos da Justiça do Trabalho de primeiro 
e segundo graus são corresponsáveis pela implementação do modelo de 
gestão de pessoas por competências; 
II – o bem-estar físico, psíquico e social dos colaboradores e o clima 
organizacional satisfatório são fatores que favorecem o alcance dos resultados 
institucionais; 
III - as práticas de gestão de pessoas primarão pela valorização, capacitação e 
bem-estar dos servidores, e pela transparência, eficiência e impessoalidade na 
condução de suas ações; 
IV – o trabalho em equipe, a aprendizagem organizacional e o 
compartilhamento de conhecimento devem ser estimulados e valorizados; e 
V - as oportunidades de desenvolvimento de competências serão oferecidas a 
todos os servidores. 
Art. 4º As práticas de gestão de pessoas nos órgãos da Justiça do Trabalho de 
primeiro e segundo graus, conduzidas pelas unidades de Gestão de Pessoas 
dos Tribunais, orientar-se-ão pelas seguintes diretrizes: 
I - a gestão do desempenho deverá basear-se na identificação de 
competências, preferencialmente mediante avaliação por múltiplas fontes; 
II - servidores com potencial para o desempenho de atribuições de natureza 
gerencial terão acesso a programas de desenvolvimento de competências de 
liderança e gestão; 
III - a seleção interna de servidores com vistas à alocação ou à ocupação de 
cargos em comissão e funções comissionadas será feita, preferencialmente, 
com base na análise de perfis profissionais e com ampla divulgação do 
processo seletivo; 
IV - todo servidor recém-ingressado ou recém-movimentado receberá o apoio 
necessário para que sua integração ao novo ambiente de trabalho se dê de 
forma harmoniosa; e 
V – a seleção de novos servidores será feita com foco nas competências 
profissionais que atendam às necessidades institucionais, compatíveis com as 
atribuições dos cargos efetivos. 
Art. 5º São responsabilidades do gestor: 



                    PODER JUDICIÁRIO FEDERAL 

                   TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO 
 
 
 
 

16 
 

I - orientar e estimular a geração de conhecimentos e o desenvolvimento 
profissional de sua equipe; 
II - otimizar o aproveitamento das competências dos servidores, 
compatibilizando a disponibilidade de perfis profissionais existentes em sua 
equipe com as atividades desenvolvidas pela sua unidade de trabalho; 
III - garantir a manutenção de um ambiente em que as relações de trabalho se 
embasam na confiança, cordialidade, cooperação e respeito mútuo; 
IV - apoiar o desenvolvimento e a manutenção do bem-estar físico, psíquico e 
social dos membros da equipe; 
V - reconhecer e celebrar com regularidade as realizações da equipe, 
valorizando as contribuições individuais; 
VI - estabelecer gestão transparente e participativa; 
VII - empenhar-se na obtenção de recursos e condições favoráveis ao 
desempenho e desenvolvimento da equipe; e 
VIII - ser exemplo de atuação ética, demonstrando senso de responsabilidade e 
de comprometimento com o desempenho do Tribunal e com o serviço público. 
Art. 6° São responsabilidades do servidor no que se refere à gestão de 
pessoas: 
I - empenhar-se para a concretização da visão de futuro da unidade e da 
instituição; 
II - buscar o aprimoramento de suas competências, com vistas ao desempenho 
proficiente de suas atividades no Tribunal; 
III - contribuir para a promoção de um ambiente de cordialidade, confiança e 
cooperação na equipe; 
IV - zelar pelo seu bem-estar físico, psíquico e social, bem como apoiar os 
demais membros da equipe nessas questões; e Gestor Regional, com a 
finalidade de assegurar a implementação do modelo de Gestão de Pessoas por 
Competências, tendo as seguintes atribuições: 
I - zelar pela observância das diretrizes constantes desta Resolução; 
II – acompanhar e auxiliar a implantação da gestão de pessoas por 
competências; 
III – homologar as matrizes de competências; 
IV – coordenar as avaliações periódicas das práticas de gestão por 
competências e estabelecer diretrizes para melhoria contínua, em consonância 
com o plano estratégico institucional; 
V – acompanhar a implantação e a gestão de sistema informatizado de 
avaliação por competências; e  
VI – outras atribuições inerentes à sua finalidade. 
Parágrafo único. O Comitê a que se refere este artigo será composto por 
gestores que representem as unidades administrativas e judiciárias do Tribunal, 
cabendo a coordenação à área de gestão de pessoas. 
Art. 12. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Brasília, 27 de novembro de 2015. 
Ministro ANTONIO JOSÉ DE BARROS LEVENHAGEN 
Presidente do Conselho Superior da Justiça do Trabalho 
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RESOLUÇÃO CSJT N.º 158, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2015 (DEJT de 

03/12/2015). Aprova o Plano Estratégico de Tecnologia da Informação e 
Comunicação da Justiça do Trabalho (PETIC-JT) para o período de 2015 a 
2020 e dá outras providências. 
O CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO, em sessão ordinária 
hoje realizada, sob a presidência do Ex.mo Ministro Conselheiro Antonio José 
de Barros Levenhagen, presentes os Ex.mos Ministros Conselh..eiros Ives 
Gandra Martins Filho, João Batista Brito Pereira, Dora Maria da Costa, 
Guilherme Augusto Caputo Bastos e Walmir Oliveira da Costa, os Ex.mos 
Desembargadores Conselheiros Carlos Coelho de Miranda Freire, Altino 
Pedrozo dos Santos, Edson Bueno de Souza, Francisco José Pinheiro Cruz, 
Maria das Graças Cabral Viegas Paranhos e a Ex.ma Vice-Procuradora-Geral 
do Trabalho, Dr.a Cristina Aparecida Ribeiro Brasiliano, Considerandoque 
compete ao Conselho Superior da Justiça do Trabalho a supervisão 
administrativa, orçamentária, financeira e patrimonial da Justiça do Trabalho de 
primeiro e segundo graus, como órgão central do sistema, cujas decisões terão 
efeito vinculante (CF, Art. 111-A, §2º, II); 
Considerando a edição dos Acórdãos do TCU nº 1603/2008, 2308/2010, 
2585/2012, 1200/2014 e 3051/2015, todos do Plenário, que recomendam a 
promoção de ações voltadas à normatização e ao aperfeiçoamento dos 
controles e processos de governança, de gestão e de uso da Tecnologia da 
Informação e Comunicação; 
Considerando a necessidade de assegurar a convergência dos recursos 
humanos, administrativos e financeiros empregados pela Justiça do Trabalho 
no que concerne à Tecnologia da Informação e Comunicação; 
Considerando as diretrizes do Planejamento Estratégico do Poder Judiciário 
para o sexênio 2015-2020, aprovado pela Resolução do Conselho Nacional de 
Justiça nº 198, de 16 de junho de 2014; 
Considerando os macros desafios do Poder Judiciário para o sexênio 2015-
2020, em especial o que trata da “Melhoria da infraestrutura e governança de 
TIC”; 
Considerando a edição da Resolução do Conselho Nacional de Justiça nº 182, 
de 17 de outubro de 2013, que dispõe sobre as diretrizes para as contratações 
de Solução de Tecnologia da Informação e Comunicação; 
Considerando a edição da Lei nº 11.419, de 19 de dezembro de 2006, que 
dispõe sobre a informatização do processo judicial; 
Considerando a edição da Resolução do Conselho Nacional de Justiça nº 185, 
de 18 de dezembro de 2013, que institui o Sistema Processo Judicial Eletrônico 
(PJe) como sistema de processamento de informações e prática de atos 
processuais; 
Considerando a edição da resolução do Conselho Superior da Justiça do 
Trabalho n.º 136, de 25 de abril de 2014, que institui o Sistema Processo 
Judicial Eletrônico da Justiça do Trabalho (PJe-JT) como sistema de 
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processamento de informações e prática de atos processuais e estabelece os 
parâmetros para sua implementação e funcionamento; 
Considerando o término da vigência do Plano Estratégico de Tecnologia da 
Informação e Comunicação da Justiça do Trabalho aprovado para o período de 
2010 a 2014, pela Resolução do Conselho Superior da Justiça do Trabalho nº 
69, de 21 de junho de 2010; 
Considerando as propostas apresentadas e discutidas pelos representantes 
dos Tribunais do Trabalho e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho para 
atualização do PlanoEstratégico de Tecnologia da Informação da Justiça do 
Trabalho; e 
Considerando a decisão proferida nos autos do Processo CSJT-AN-24351-
90.2015.5.90.0000, 
R E S O L V E 
Art. 1º Fica aprovado o Plano Estratégico de Tecnologia da Informação e 
Comunicação da Justiça do Trabalho (PETIC-JT), para o período de 2015 a 
2020, nos termos do anexo da presente Resolução. 
Art. 2º A execução do planejamento estratégico deverá ser acompanhada, 
avaliada e ajustada de forma a garantir o alcance dos resultados. 
Parágrafo único. O disposto neste artigo deverá ser realizado pelo Comitê 
Gestor de Tecnologia da Informação da Justiça do Trabalho (CGTICJT) com o 
apoio da Secretaria de Tecnologia de Informação e Comunicação do Conselho 
Superior da Justiça do Trabalho (SETIC). 
Art. 3º O monitoramento dos resultados da execução do Plano Estratégico de 
Tecnologia da Informação e Comunicação da Justiça do Trabalho deverá ser 
acompanhado por meio do Sistema de Gestão Estratégica da Justiça do 
Trabalho. 
Parágrafo único. As unidades do Conselho Superior da Justiça do Trabalho e 
dos Tribunais do Trabalho deverão preencher os dados relativos ao cálculo dos 
indicadores, referentes à sua área de atuação, no Sistema de Gestão 
Estratégica da Justiça do Trabalho, mensalmente ou de acordo com a 
especificidade do indicador, até o 10º dia do mês posterior ao período de 
mensuração. 
Art. 4º Aos Tribunais Regionais do Trabalho caberá o apoio à execução do 
PETIC-JT, incluindo a participação em programas e projetos dele derivados, 
bem como o provimento de quaisquer informações e recursos que se façam 
necessários à sua plena execução. 
Art. 5º Os Tribunais Regionais do Trabalho deverão promover, até março de 
2016, o alinhamento de seus planejamentos estratégicos de tecnologia da 
informação e comunicação ao PETIC-JT. 
Art. 6º A revisão do PETIC-JT será realizada bianualmente ou quando 
necessário. 
Art. 7º 
O Conselho Superior da Justiça do Trabalho divulgará relatório de desempenho 
anual das metas estratégicas até o primeiro trimestre de cada ano. 
Art. 8º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
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Brasília, 27 de novembro de 2015. 
Ministro ANTONIO JOSÉ DE BARROS LEVENHAGEN 
Presidente do Conselho Superior da Justiça do Trabalho 
Anexos 
Anexo 4: Anexo da Resolução CSJT n.º 158/2015 

RESOLUÇÃO CSJT Nº 63, DE 28 DE MAIO DE 2010* *(Republicada em 

cumprimento ao disposto no art. 5° da Resolução CSJT nº 160/2015) 

(DEJT de 15/12/2015). Institui a padronização da estrutura organizacional e de 
pessoal dos órgãos da Justiça do Trabalho de primeiro e segundo graus. 
O CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO, em sessão ordinária 
hoje realizada, sob a Presidência do Ex.mo Conselheiro Milton de Moura 
França, presentes os Ex.mos Conselheiros João Oreste Dalazen, Carlos 
Alberto Reis de Paula, João Batista Brito Pereira, Maria Cristina Irigoyen 
Peduzzi, José Antonio Parente da Silva, Maria Cesarineide de Souza Lima, 
Luís Carlos Cândido Martins Sotero da Silva, Gilmar Cavalieri e Gentil Pio de 
Oliveira e o Ex.mo Juiz Renato Henry Sant’Ana, Vice-Presidente da 
ANAMATRA, conforme disposto na Resolução 001/2005, 
Considerando as sugestões apresentadas pelo Colégio de Presidentes e 
Corregedores de Tribunais Regionais do Trabalho – COLEPRECOR e pela 
Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho - ANAMATRA, 
com vistas ao aprimoramento das disposições contidas na Resolução nº 
53/2008, 
R E S O L V E: 
Seção I 
Das disposições preliminares 
Art. 1º Fica instituída a padronização da estrutura organizacional e de pessoal 
dos órgãos da Justiça do Trabalho de primeiro e segundo graus. 
Parágrafo único. Os parâmetros organizacionais estabelecidos nesta 
Resolução também servirão de limites para a apreciação de projetos de Lei que 
vierem a ser submetidos à aprovação do Conselho Superior da Justiça do 
Trabalho, haja vista sua função de supervisão administrativa e orçamentária, 
respeitando a competência do Tribunal Superior do Trabalho para o respectivo 
encaminhamento de projetos de lei. (Incluído pela Resolução CSJT nº 160, de 
27 de novembro de 2015) 
Art. 2º Na estrutura dos Tribunais Regionais do Trabalho, o número de cargos 
em comissão e funções comissionadas deve corresponder a no máximo 70% 
do quantitativo de cargos efetivos do órgão. (Redação dada pela Resolução 
CSJT nº 118, aprovada em 21 de novembro de 2012) 
§ 1º Os Tribunais Regionais do Trabalho que estiverem acima do percentual 
estipulado no caput deverão proceder aos ajustes necessários ao cumprimento 
desta Resolução, adotando, entre outras alternativas, a transformação ou 
extinção de cargos em comissão e funções comissionadas ou o envio de 
proposta de anteprojeto de lei para criação dos cargos efetivos indispensáveis 
ao seu quadro de pessoal. (Redação dada pela Resolução CSJT nº 83, 
aprovada em 19 de agosto de 2011) 
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§ 2º O Conselho Superior da Justiça do Trabalho indeferirá as propostas de 
criação de novos cargos em comissão e funções comissionadas dos Tribunais 
que não estiverem com a sua estrutura adequada ao percentual estipulado no 
caput. (Incluído pela Resolução CSJT nº 83, aprovada em 19 de agosto de 
2011) 
§ 3º Serão considerados, para fins de verificação da adequação de que tratam 
os parágrafos anteriores, os quantitativos de cargos efetivos, cargos em 
comissão e funções comissionadas contemplados em anteprojetos de lei 
aprovados pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho. (Incluído pela 
Resolução CSJT nº 83, aprovada em 19 de agosto de 2011) 
Art. 3º O Tribunal Regional do Trabalho não poderá contar com mais de 10% 
de sua força de trabalho oriunda de servidores que não pertençam às carreiras 
judiciárias federais. (Redação dada pela Resolução CSJT nº 83, aprovada em 
19 de agosto de 2011)  
Parágrafo único. Os Tribunais Regionais do Trabalho que estiverem acima do 
percentual estipulado no caput não poderão requisitar novos servidores e 
deverão substituir o excedente, paulatinamente, por ocupantes de cargos 
efetivos do próprio órgão. (Incluído pela Resolução CSJT nº 83, aprovada em 
19 de agosto de 2011) 
Seção II 
Dos Gabinetes dos Desembargadores de Tribunal Regional do Trabalho 
(Redação dada pela Resolução CSJT nº 83, aprovada em 19 de agosto de 
2011) 
Art. 4° A estrutura administrativa dos gabinetes dos magistrados de segundo 
grau, relativamente à lotação, às nomenclaturas e aos respectivos níveis de 
retribuição dos cargos em comissão e funções comissionadas, fica 
estabelecida conforme o disposto nos Anexos I e II desta Resolução. (Redação 
dada pela Resolução CSJT nº 83, aprovada em 19 de agosto de 2011) 
§ 1º Integram o quadro de servidores dos gabinetes de magistrados de 
segundo grau todos os servidores neles lotados, incluindo-se os removidos, 
cedidos, em lotação provisória e ocupantes de cargos em comissão sem 
vínculo com a administração. 
§ 2º Os magistrados de segundo grau poderão contar com um servidor que 
exerça o cargo de motorista ou segurança, que ocupará uma das vagas de 
lotação do gabinete previstas no Anexo I desta Resolução ou profissional que 
pertença à empresa prestadora de serviços de transporte, contratada pelo 
Tribunal. (Redação dada pela Resolução CSJT nº 160, de 27 de novembro de 
2015) 
§ 3º A estrutura de que trata o caput poderá ser reavaliada de acordo com as 
alterações na movimentação processual dos gabinetes, apurada nos trêsanos 
anteriores, e mediante a disponibilidade de cargos e funções dos Tribunais 
Regionais do Trabalho e a demonstração da necessidade. (Redação dada pela 
Resolução CSJT nº 160, de 27 de novembro de 2015) 
§ 4º Faculta-se aos Tribunais Regionais do Trabalho reduzir, aglutinar ou 
extinguir as estruturas das Secretarias de órgãos fracionários, transferindo as 
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suas atribuições para secretarias conjuntas responsáveis pela tramitação de 
processos de mais de um órgão fracionário ou para os gabinetes dos 
magistrados de segundo grau. (Incluído pela Resolução CSJT nº 160, de 27 de 
novembro de 2015) 
Art. 5º A alteração da composição de Tribunal Regional do Trabalho somente 
poderá ser proposta quando a média de processos anualmente recebidos por 
magistrado de segundo grau, apurada nos três anos anteriores, for igual ou 
superior a 1.500 (mil e quinhentos), não sendo permitida a utilização de 
projeções para cálculo de número de processos. (Redação dada pela 
Resolução CSJT nº 83, aprovada em 19 de agosto de 2011) 
Parágrafo único. Excluem-se do cálculo de que trata este artigo os magistrados 
investidos em cargos de direção. (Incluído pela Resolução CSJT nº 83, 
aprovada em 19 de agosto de 2011) 
Seção III 
Das Varas do Trabalho 
Art. 6° A estrutura administrativa das Secretarias das Varas do Trabalho, 
relativamente à lotação, às nomenclaturas e aos respectivos níveis de 
retribuição dos cargos em comissão e funções comissionadas, fica 
estabelecida conforme o disposto nos Anexos III e IV desta 
Resolução.(Redação dada pela Resolução CSJT nº 83, aprovada em 19 de 
agosto de 2011) 
§ 1º Integram o quadro de servidores das Varas do Trabalho todos os 
servidores nelas lotados, incluindo-se os removidos, cedidos, em lotação 
provisória e ocupantes de cargos em comissão sem vínculo com a 
administração. 
§ 2ºOs Tribunais Regionais do Trabalho, quando da existência de mais de uma 
Vara do Trabalho na localidade, poderão instalar Foros, devendo provê-los com 
o quantitativo de cargos efetivos, em comissão e funções comissionadas 
necessários para estruturar as unidades de apoio administrativo, distribuição e 
central de mandados, dentre outras, sem prejuízo da lotação das Varas do 
Trabalho de que trata o Anexo III. (Redação dada pela Resolução CSJT nº 83, 
aprovada em 19 de agosto de 2011) 
§ 3º Nos Foros onde houver contadoria centralizada, as funções comissionadas 
destinadas aos calculistas, de que trata o Anexo IV, serão remanejadas para a 
referida unidade. (Incluído pela Resolução CSJT nº 83, aprovada em 19 de 
agosto de 2011) 
§ 4º A estrutura de que trata o caput poderá ser reavaliada de acordo com as 
alterações na movimentação processual das Varas do Trabalho, apurada nos 
três anos anteriores, e mediante a disponibilidade de cargos e funções dos 
Tribunais e a demonstração da necessidade. (Redação dada pela Resolução 
CSJT nº 160, de 27 de novembro de 2015) 
§ 5º Poderão ser contratadas pelo Tribunal empresas de vigilância para 
fornecer serviços de segurança ao Tribunal, Foros e Varas do Trabalho, 
devendo o Tribunal adotar também mecanismos de vigilância tais como 
detectores de metais ou câmaras, que monitorem a 
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entrada e saída de suas instalações. (Incluído pela Resolução CSJT nº 160, de 
27 de novembro de 2015) 
§ 6º Faculta-se aos Tribunais Regionais do Trabalho, mediante aglutinação de 
estruturas, instituir secretarias conjuntas 
responsáveis pela tramitação dos processos de mais de uma Vara do Trabalho, 
mantidos em separado apenas os gabinetes dos magistrados de primeiro grau. 
(Incluído pela Resolução CSJT nº 160, de 27 de novembro de 2015) 
Art. 7° Além do quantitativo de servidores previsto no Anexo III, as Varas do 
Trabalho que não disponham de Central de Mandados e recebam até 1.000 
(mil) processos por ano, poderão contar com até dois servidores ocupantes do 
cargo de Analista Judiciário, área judiciária, especialidade Execução de 
Mandados, e, as que recebam acima de 1.000 (mil) processos poderão contar 
com até três, ressalvadas as situações especiais, a critério do Tribunal, em 
decorrência do movimento processual e da extensão da área abrangida pela 
competência territorial da Vara do Trabalho. 
Parágrafo único. Competirá a cada Tribunal prover suas Centrais de Mandados 
com um quantitativo adequado de servidores ocupantes do cargo de Analista 
Judiciário, área judiciária, especialidade Execução de Mandados, para atender 
à demanda das jurisdições a que dão suporte. (Redação dada pela Resolução 
CSJT nº 77, de 13 de maio de 2011) 
Art. 8°Cabe a cada Tribunal Regional do Trabalho, no âmbito de sua Região, 
mediante ato próprio, alterar e estabelecer a jurisdição das Varas do Trabalho, 
bem como transferir-lhes a sede de um município para outro, de acordo com a 
necessidade de agilização da prestação jurisdicional trabalhista, não podendo 
ser fechadas ou transferidas Varas do Trabalho que receberam média, nos três 
anos anteriores, correspondente a 600 (seiscentos) processos/ano.(Redação 
dada pela Resolução CSJT nº 160, de 27 de novembro de 2015) 
§ 1º O Tribunal Regional do Trabalho, alternativamente, poderá optar pela 
modificação da jurisdição da Vara do Trabalho, na forma prevista no art. 28 da 
Lei nº 10.770/2003, de modo a propiciar a elevação da movimentação 
processual do órgão a patamar superior a 600 (seiscentos) processos anuais. 
(Redação dada pela Resolução CSJT nº 160, de 27 de novembro de 2015) 
§ 2º Nas localidades em que ocorrer a transferência da sede de Vara do 
Trabalho para município de maior movimentação processual, o Tribunal 
Regional do Trabalho, a seu critério, poderá instalar Postos Avançados da 
Justiça do Trabalho (PAJT), cabendo definir a estrutura de funcionamento do 
aludido órgão, de acordo com seu volume processual. 
§ 3º Os Tribunais Regionais do Trabalho poderão instituir ainda a Justiça 
Itinerante, que se constitui em unidades móveis, com o objetivo de prestar 
jurisdição em localidades que não comportam a criação de Postos Avançados 
da Justiça do Trabalho, designando-se magistrados e servidores para o 
atendimento dos jurisdicionados, em datas previamente agendadas. 
Art. 9º A criação de Vara do Trabalho em localidade que ainda não conta com 
uma Unidade da Justiça do Trabalho condiciona-se à existência, na base 
territorial prevista para sua jurisdição, de mais de 24.000 (vinte e quatro mil) 
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trabalhadores ou ao ajuizamento de pelo menos 600 (seiscentas)reclamações 
trabalhistas por ano, apuradas nos três anos anteriores. (Redação dada pela 
Resolução CSJT nº 160, de 27 de novembro de 2015) 
§ 1º Nas localidades que já disponham de Varas do Trabalho, a criação de uma 
nova unidade somente poderá ser proposta quando a média de processos 
anualmente recebidos em cada Vara do Trabalho existente, apurada nos três 
anos anteriores, for igual ou superior a 1.500(mil e quinhentos). 
§ 2º O quantitativo mínimo referido pelo parágrafo primeiro deverá ser reduzido 
a 1.000(mil) processos na média apurada nos três anos anteriores, quando se 
tratar da criação de Vara do Trabalho destinada à especialização em acidentes 
de trabalho. (Redação dada pela Resolução CSJT nº 160, de 27 de novembro 
de 2015) 
§ 3º O quantitativo mínimo referido pelo parágrafo primeiro deverá ser 
aumentado para 2500 (dois mil e quinhentos) processos na média apurada nos 
três anos anteriores, quando se tratar da criação de Vara do Trabalho 
destinada à especialização em execuções fiscais.(Incluído pela Resolução 
CSJT nº 93, aprovada em 23 de março de 2012) 
§ 4º O Conselho Superior da Justiça do Trabalho poderá, excepcionalmente, 
por deliberação de 2/3 de seus integrantes, relativizar os critérios estabelecidos 
pelo caput e pelos parágrafos primeiro a terceiro, quando a análise das 
peculiaridades do caso concreto o exigir, com vistas à interiorização da Justiça 
do Trabalho, à garantia do acesso à Justiça e ao imperativo da ampliação da 
cidadania.(Incluído pela Resolução CSJT nº 93, aprovada em 23 de março de 
2012) 
Art. 9º-A Os Tribunais Regionais do Trabalho, com base nas resoluções que 
regem a matéria, se o entenderem necessário, poderão enviar proposta de 
anteprojeto de lei para a criação de unidades judiciárias, cargos e funções 
comissionadas até 30 de setembro de cada ano. (Incluído pela Resolução 
CSJT nº 160, de 27 de novembro de 2015) 
§ 1º Cada Tribunal Regional do Trabalho poderá encaminhar ao Conselho 
Superior da Justiça do Trabalho uma única proposta a cada dois anos, que 
consolidará todas as demandas que entender necessárias.(Incluído pela 
Resolução CSJT nº 160, de 27 de novembro de 2015) 
§ 2º O Conselho Superior da Justiça do Trabalho apreciará todas as propostas 
no mês de fevereiro de cada ano, a fim de encaminhar ao órgão Especial do 
Tribunal Superior do Trabalho para apreciação e posterior envio ao Conselho 
Nacional de Justiça, no prazo de que trata a Portaria Conjunta nº 1, de 22 de 
dezembro de 2008.(Incluído pela Resolução CSJT nº 160,de 27 de novembro 
de 2015) 
§ 3º O Conselho Superior da Justiça do Trabalho não receberá propostas entre 
o período de outubro a fevereiro.(Incluído pela Resolução CSJT nº 160,de 27 
de novembro de 2015) 
Art. 10. O quantitativo de cargos de juiz do trabalho substituto, em cada 
Região, corresponderá ao número de Varas do 
Trabalho. 
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§ 1º As Varas do Trabalho que recebam quantitativo superior a 1.500 (mil e 
quinhentos) processos por ano contarão com um juiz titular e um juiz substituto. 
(Redação dada pela Resolução CSJT nº 160, de 27 de novembro de 2015) 
§ 2º Na hipótese do parágrafo anterior, as Varas terão em sua lotação dois 
assistentes de juiz, os quais deverão atuar junto aos juízes do trabalho (titular e 
substituto) nos serviços inerentes à própria Vara. (Redação dada pela 
Resolução CSJT nº 114, aprovada em 26 de setembro de 2012) 
Art. 11. Fica autorizada a instituição de Grupos Móveis destinados a auxiliar as 
Varas do Trabalho em que se verifique 
aumento, em caráter excepcional e transitório, na movimentação processual. 
Parágrafo único. O funcionamento dos Grupos Móveis, relativamente à 
composição, atribuições e atuação, será 
regulamentado pelo respectivo Tribunal Regional do Trabalho. 
Seção IV 
Dos Órgãos do Tribunal e das Unidades Administrativas 
Art. 12. As nomenclaturas dos órgãos dos Tribunais Regionais do Trabalho, 
bem como das suas unidades administrativas, deverão obedecer ao disposto 
nos Anexos V, VI e VII desta Resolução. 
Art.13. As unidades administrativas classificam-se em unidades de apoio 
judiciário e unidades de apoio administrativo. 
§ 1º São unidades de apoio judicário aquelas que prestam apoio direto às 
atividades judicantes do Tribunal. 
§ 2º São unidades de apoio administrativo aquelas que prestam apoio indireto 
às atividades judicantes do Tribunal. 
Art. 14. Nos Tribunais Regionais do Trabalho, o quantitativo de servidores 
vinculados às unidades de apoio administrativo corresponderá a no máximo 
30% do total de servidores, incluídos efetivos, removidos, cedidos e ocupantes 
de cargos em comissão sem vínculo com a Administração Pública. 
§ 1º Os Tribunais Regionais do Trabalho que estiverem acima do percentual 
estipulado no caput deverão proceder ao remanejamento de servidores, de 
modo a alcançar a proporção fixada neste artigo. (Redação dada pela 
Resolução CSJT nº 83, aprovada em 19 de agosto de 2011) 
§ 2º O Conselho Superior da Justiça do Trabalho indeferirá as propostas de 
criação de novos cargos para as unidades de apoio administrativo dos 
Tribunais que não estiverem com a sua estrutura adequada ao percentual 
estipulado no caput.(Incluído pela Resolução CSJT nº 83, aprovada em 19 de 
agosto de 2011) 
§ 3º As unidades de apoio administrativo dos Tribunais não poderão contar 
com mais do que 30% do total de cargos em comissão e de funções 
comissionadas disponíveis para todo o quadro de pessoal. (Incluído pela 
Resolução CSJT nº 83, aprovada em 19 de agosto de 2011) 
§ 4ºNa constituição do quadro de pessoal da área de tecnologia da informação 
observar-se-á, preferencialmente a presente norma, e, no que couber, o 
disposto na Resolução CNJ nº 90, de 29 de setembro de 2009. (Incluído pela 
Resolução CSJT nº 160, de 27 de novembro de 2015) 
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Art. 15. As unidades administrativas dos Tribunais Regionais do Trabalho 
observarão a seguinte estrutura hierárquica: 
(Redação dada pela Resolução CSJT nº 83, aprovada em 19 de agosto de 
2011) 
I - Diretoria-Geral, Secretaria-Geral da Presidência e Secretaria-Geral 
Judiciária, cujos titulares serão retribuídos com CJ-4; 
II - Secretarias, cujos titulares serão retribuídos com CJ-3; 
III - Coordenadorias, cujos titulares serão retribuídos com CJ-2; 
IV - Divisões, cujos titulares serão retribuídos com CJ-1; 
V – Núcleos, cujos titulares serão retribuídos com FC-6; e 
VI - Seções, cujos titulares serão retribuídos com FC-5. (Redação dada pela 
Resolução CSJT nº 83, aprovada em 19 de agosto de 2011) 
§ 1º O Tribunal somente poderá contar com uma Secretaria-Geral Judiciária 
quando estiver dividido em mais de duas turmas de julgamento. (Redação dada 
pela Resolução CSJT nº 83, aprovada em 19 de agosto de 2011) 
§ 2ºNa estrutura da Diretoria-Geral e das Secretarias poderão ser criadas 
Assessorias Técnicas. 
§ 3º Em situações excepcionais, os Tribunais poderão não dispor de 
Coordenadorias, Divisões e/ou Núcleos. (Redação dada pela Resolução CSJT 
nº 83, aprovada em 19 de agosto de 2011) 
§ 4º Poderão existir denominações diferentes das previstas nos Anexos V, VI e 
VII desta Resolução em relação às unidades: (Redação dada pela Resolução 
CSJT nº 83, aprovada em 19 de agosto de 2011) 
I - cujas atribuições não guardem pertinência com nenhuma das listadas; ou 
II - referentes às subdivisões daquelas cujas denominações estejam previstas. 
Art. 16. A denominação das escolas que visem à formação e aperfeiçoamento 
de magistrados, vinculadas aos Tribunais Regionais do Trabalho, será definida 
de acordo com os padrões determinados pela Escola Nacional de Formação e 
Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho (ENAMAT). 
Seção V 
Das disposições finais 
Art. 17.Para fins desta Resolução, serão considerados os dados estatísticos 
oficiais constantes do último mês do exercício anterior do sistema e-Gestão. 
(Redação dada pela Resolução CSJT nº 160,de 27 de novembro de 2015) 
Parágrafo único. As informações referentes à movimentação processual dos 
Tribunais Regionais do Trabalho deverão 
considerar a quantidade de ações originárias e recursos vindos da primeira 
instância e, as referentes à movimentação processual das Varas do Trabalho, a 
quantidade de ações que ingressaram, bem como as execuções de títulos 
extrajudiciais. (Redação dada pela Resolução CSJT nº 118, aprovada em 21 
de novembro de 2012) 
Art. 17-A. (Revogado pela Resolução CSJT nº 160,de 27 de novembro de 
2015) 
Parágrafo único.(Revogado pela Resolução CSJT nº 160,de 27 de novembro 
de 2015) 
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Art. 17-B.A movimentação de servidor de Vara do Trabalho para o segundo 
grau ou unidade administrativa só deve ser 
autorizada mediante permuta ou a concomitante reposição do servidor com 
qualificação técnica correspondente àquele servidor que foi movimentado. 
(Incluído pela Resolução CSJT nº 160, de 27 de novembro de 2015) 
Art.18. Os Tribunais Regionais do Trabalho encaminharão ao Conselho 
Superior da Justiça do Trabalho relatório detalhado das medidas 
implementadas até o último dia útil do mês de janeiro de cada ano. (Redação 
dada pela Resolução CSJT nº 160,de 27 de novembro de 2015) 
§ 1º O relatório de que trata o caput, relativo ao ano de 2015, deverá ser 
encaminhado ao Conselho Superior da Justiça do Trabalho até o último dia útil 
de junho do ano de 2016. (Redação dada pela Resolução CSJT nº 160,de 27 
de novembro de 2015) 
§ 2º Os Tribunais que cumprirem integralmente os parâmetros desta 
Resolução, e, ainda assim, contarem com quantitativos remanescentes de 
cargos efetivos, cargos em comissão ou funções comissionadas, poderão 
destiná-los aos Núcleos de Conciliação e Execução ou às Varas do Trabalho, 
com prioridade para auxiliar na fase de execução, com comunicação ao 
Conselho Superior da Justiça do Trabalho. 
(Redação dada pela Resolução CSJT nº 160,de 27 de novembro de 2015) 
§ 3º A Coordenadoria de Controle e Auditoria do Conselho Superior da Justiça 
do Trabalho fiscalizará o cumprimento desta Resolução, especialmente por 
ocasião das auditorias realizadas nos Tribunais Regionais do Trabalho. 
(Redação dada pela Resolução CSJT nº 160,de 27 de novembro de 2015) 
Art. 19. A presente Resolução tem efeito vinculante, nos termos do art. 111-A, 
§ 2º, inciso II, da Constituição Federal. 
Art. 20. Fica revogada a Resolução nº 53/2008, publicada em 10/12/2008. 
Art.21. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Brasília, 27 de novembro 2015. 
Ministro ANTONIO JOSÉ DE BARROS LEVENHAGEN 
Presidente do Conselho Superior da Justiça do Trabalho 

RESOLUÇÃO CSJT N.º 159, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2015 (DEJT de 

18/12/2015).   
O CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO, em sessão ordinária 
hoje realizada, sob a presidência do Ex.mo Ministro Conselheiro Antonio José 
de Barros Levenhagen, presentes os Ex.mos Ministros Conselheiros Ives 
Gandra Martins Filho, João Batista Brito Pereira, Dora Maria da Costa, 
Guilherme Augusto Caputo Bastos e Walmir Oliveira da Costa, os Ex.mos 
Desembargadores Conselheiros Carlos Coelho de Miranda Freire, Altino 
Pedrozo dos Santos, Edson Bueno de Souza, Francisco José Pinheiro Cruz, 
Maria das Graças Cabral Viegas Paranhos e a Ex.ma Vice-Procuradora-Geral 
do Trabalho, Dr.a Cristina Aparecida Ribeiro Brasiliano, Considerando a 
competência do Conselho Superior da Justiça do Trabalho para expedir 
normas gerais de procedimento relacionadas à gestão de pessoas, no âmbito 
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do Judiciário do Trabalho de primeiro e segundo graus, conforme dispõe o art. 
12, inciso II, do seu Regimento Interno; 
Considerando o disposto no Decreto nº 5.707, de 23 de fevereiro de 2006; o 
art. 10 da Lei 11.416, de 15 de dezembro de 2006; o anexo III da Portaria 
Conjunta nº 3, de 31 de maio de 2007; 
Considerando o estudo realizado pelo Grupo de Trabalho instituído pelo Ato nº 
193/CSJT.GP.SG.CGPES, de 24 de junho de 2013; e 
Considerando a decisão proferida nos autos do Processo CSJT-AN-2505-
51.2014.5.90.0000, 
R E S O L V E 
Art. 1º Instituir a Política Nacional de Educação para os servidores do Judiciário 
do Trabalho de primeiro e segundo graus, com o propósito de servir de 
referência para as ações de capacitação, com vistas à formação, atualização e 
aperfeiçoamento contínuo dos seus servidores. 
CAPÍTULO I 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
Art. 2º Para os fins desta Resolução entende-se por: 
I – Ações de capacitação: cursos presenciais, semipresenciais e a distância, 
grupos formais de estudos, treinamentos em serviço, programas de reciclagem, 
seminários, congressos, simpósios e correlatos, desde que contribuam para o 
desenvolvimento do servidor e estejam alinhados às estratégias institucionais 
da Justiça do Trabalho; 
II – Evento: ação de capacitação realizada na modalidade presencial, 
semipresencial ou a distância; 
III – Plano Anual de Capacitação (PAC): instrumento de planejamento de ações 
de capacitação voltado para o desenvolvimento de competências necessárias 
que garantam a eficácia dos resultados almejados pelos Tribunais Regionais 
do Trabalho; e 
IV – Planejamento Estratégico: instrumento de planejamento de iniciativa do 
Poder Judiciário, do Judiciário do Trabalho e dos Tribunais Regionais do 
Trabalho com a definição de suas missões, visões e valores institucionais, além 
dos objetivos e metas a alcançar. 
Art. 3º São princípios da Política Nacional de Educação: 
I – Democratização das oportunidades de capacitação: ações educativas 
oferecidas a todos os servidores do Judiciário do Trabalho de 1º e 2º graus, 
independentemente da área e do local de atuação; 
II – Responsabilidade compartilhada: educação como responsabilidade de 
todos – servidor, gestor, gestão de pessoas e alta administração; 
III – Excelência nos serviços: aprimoramento contínuo da qualidade e eficiência 
dos serviços prestados; 
IV – Valorização do servidor: reconhecimento das competências adquiridas 
pelo servidor para o exercício de atividades de maior grau de responsabilidade 
e complexidade; 
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V – Valorização da instrutoria interna: realização de ações educacionais que 
priorizem a experiência e o conhecimento dos servidores do Judiciário do 
Trabalho; 
VI – Gestão do conhecimento: formação de capital intelectual pela construção, 
armazenamento e compartilhamento de conhecimentos e experiências entre 
servidores; 
VII – Educação integral: educação com o objetivo de desenvolver o ser humano 
em todas as suas dimensões, estimulando o raciocínio, a sensibilidade e a 
visão crítica do ambiente; 
VIII – Inovação e participação: ações de educação que incentivem a inovação e 
a participação do servidor, assegurando a transferência efetiva do aprendizado 
e possibilitando o desenvolvimento de competências num processo de melhoria 
contínua; e 
IX - Alinhamento Estratégico: ações de educação alinhadas aos objetivos 
estratégicos do Poder Judiciário, do Judiciário do Trabalho e dos Tribunais 
Regionais do Trabalho, propiciando ao servidor a compreensão do seu papel 
no alcance de resultados organizacionais. 
Art. 4º São diretrizes da Política Nacional de Educação: 
I – Otimizar os recursos orçamentários disponíveis para a educação 
corporativa, buscando a adoção de formatos, métodos, técnicas e soluções de 
aprendizagem, que assegurem a melhor relação custo-benefício para a 
Administração; 
II – Priorizar ações de instrutoria interna, educação a distância e 
compartilhamento de cursos; e 
III – Avaliar, permanentemente, os resultados advindos das ações de 
capacitação. 
CAPÍTULO II 
DO PLANO ANUAL DE CAPACITAÇÃO E DAS AÇÕES DE CAPACITAÇÃO 
Art. 5º O Plano Anual de Capacitação (PAC) será elaborado com base no 
levantamento das necessidades de treinamento e desenvolvimento, avaliação 
de desempenho e/ou por competência, bem como a partir de outras demandas 
identificadas pelos Tribunais Regionais do Trabalho, em alinhamento com o 
Planejamento Estratégico. 
Art. 6º As ações de capacitação serão destinadas, prioritariamente, aos 
servidores em exercício no Judiciário do Trabalho, podendo ser oferecidas a 
servidores de outros órgãos do Poder Judiciário ou de instituições com os quais 
os Tribunais Regionais do Trabalho tenham firmado acordo de cooperação, 
hipótese em que os participantes deverão seguir os critérios de aproveitamento 
previstos pelo órgão promotor. 
§ 1º Mediante análise e autorização das unidades competentes dos Tribunais 
Regionais do Trabalho, poderão ser oferecidas vagas em eventos internos ou 
na modalidade a distância para estagiários do próprio órgão. 
§ 2º Não poderão participar de ações de capacitação de que trata esta 
Resolução os servidores em gozo de férias, ou usufruindo as licenças previstas 
nos incisos I a VII do artigo 81, detalhadas nos artigos 83, 84, 85, 86, 87, 91 e 
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92, os afastamentos previstos nos artigos 93, 94, 95, 96 e 96-A, assim como as 
licenças dispostas nos artigos 202, 207, 208, 210 e 211, todos da Lei nº 
8.112/90. 
Art. 7º Cada ação de capacitação deve explicitar, no mínimo: 
I - os objetivos propostos; 
II - os resultados pretendidos; 
III - o público-alvo; 
IV - a estimativa de investimento; e 
V – a carga horária prevista. 
Art. 8° As ações de capacitação dirigidas aos servidores dos Tribunais 
Regionais do Trabalho devem contemplar as seguintes 
linhas de atuação: 
I – Ambientação: direcionada ao servidor recém-ingresso nos Tribunais 
Regionais do Trabalho, com o objetivo de favorecer a assimilação da cultura, 
do sistema de valores e dos padrões de conduta esperados; 
II – Cidadania corporativa: desenvolvimento de um conjunto de atitudes e 
comportamentos favoráveis à adequada atuação do servidor no desempenho 
de suas atribuições, por meio de ações de sensibilização e capacitação 
voltadas para o conhecimento e aplicabilidade de conceitos relativos à conduta 
ética e valores institucionais; 
III – Capacitação continuada: voltada para a aquisição, a atualização e o 
aperfeiçoamento das competências necessárias para o melhor desempenho 
das atividades funcionais, alinhadas ao cumprimento da missão institucional, 
em áreas específicas do conhecimento; 
IV – Aperfeiçoamento e Especialização: cursos de pós-graduação nos níveis de 
especialização, de mestrado e de doutorado, visando à ampliação e ao 
aprofundamento de competências em áreas de interesse do órgão; 
V - Desenvolvimento gerencial: voltada para a formação e desenvolvimento de 
lideranças, com a finalidade de assegurar uma linguagem gerencial única, 
focada na gestão estratégica do capital humano e intelectual dos Tribunais 
Regionais do Trabalho; 
VI – Reciclagem Anual para a Atividade de Segurança: voltada para o 
desenvolvimento de conhecimentos e habilidades específicas para servidores 
ocupantes do cargo de Técnico Judiciário, área Administrativa, especialidade 
Segurança; e 
VII– Responsabilidade Socioambiental: voltado para aquisição de 
conhecimentos e atitudes inovadoras, visando a sensibilização e adoção de 
práticas em benefício da sociedade e do meio ambiente. 
§ 1º A certificação do servidor em ações de capacitação oferecidas pelos 
Tribunais Regionais do Trabalho fica condicionada à freqüência mínima de 
75% (setenta e cinco por cento) da carga horária total do evento. 
§ 2º Será exigida a carga horária mínima de 30 horas de aula, em período não 
superior a dois anos, para os ocupantes de cargos ou funções de natureza 
gerenciais. 
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§ 3º Para as ações previstas no inciso VI, deverá ser observado o normativo do 
Conselho Superior da Justiça do Trabalho que trata da matéria. 
Art. 9º A frequência em eventos presenciais de capacitação, oferecidos pelo 
órgão, será considerada como hora trabalhada. 
§ 1º As ações de capacitação deverão ser oferecidas, preferencialmente, 
durante a jornada de trabalho do servidor. 
§ 2º Os servidores inscritos em ações de educação a distância oferecidas pelos 
órgãos do Poder Judiciário podem dedicar uma hora da jornada diária de 
trabalho para participação nas atividades propostas. 
§ 3º As horas de capacitação que excederem a jornada diária não serão 
compensadas nem computadas como horas extraordinárias. 
§ 4º As horas de estudo realizadas pelo servidor fora das dependências do 
Poder Judiciário, na metodologia a distância, não serão computadas como 
horas trabalhadas. 
Art. 10. Os eventos de capacitação de que trataesta Resolução podem ocorrer 
da seguinte forma: 
I – Evento Interno: promovido e organizado pelos Tribunais Regionais do 
Trabalho, empregando instrutoria interna, terceiros contratados, conforme 
legislação vigente, ou por cooperação com instituições públicas, mediante 
acordos ou convênios; e 
II – Evento externo: promovido e organizado por pessoa física ou jurídica 
contratada para este fim ou por cooperação com instituições públicas, mediante 
acordos ou convênios. 
Art. 11. As ações de capacitação de que trata o artigo 8º poderão ser 
viabilizadas mediante: 
I– modalidade presencial, semipresencial ou a distância; 
II – instrutores internos e/ou contratados; 
III– conteudistas internos e/ou contratados; 
IV – tutores internos e/ou contratados; e 
V– convênios e/ou contratos com instituições de ensino, universidades ou 
centros de treinamento, públicos ou privados. 
§ 1º As ações de capacitação dos servidores serão conduzidas, 
preferencialmente, por magistrados e servidores na condição de instrutores 
internos. 
§ 2º A remuneração dos instrutores internos observará a tabela estabelecida 
pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho. 
Art. 12. Serão priorizadas, sempre que possível, a educação a distância, 
observada a especificidade da ação formativa. 
Parágrafo único. Nas ações de educação a distância, os órgãos do Judiciário 
do Trabalho de 1º e 2º graus deverão dar prioridade à utilização de softwares 
livres que atendam a padrões internacionais de interoperabilidade, para reduzir 
custos e permitir o compartilhamento de recursos. 
Art. 13. Cabe ao servidor que participar de evento externo de capacitação: 
I - encaminhar à unidade competente, no prazo de até 30 (trinta) dias úteis do 
término do evento, cópia autenticada do certificado/diploma ou da declaração 
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de participação no curso, podendo essa autenticação ser feita pela chefia 
imediata ou por servidor daquela unidade à vista do original; e 
II - repassar à unidade em que esteja lotado os conhecimentos adquiridos no 
evento. 
Art. 14. A participação de servidor em ações de capacitação de que trata esta 
Resolução não assegura, por si só, a percepção do Adicional de Qualificação, 
sendo necessário, para esse fim, que sejam atendidos os critérios definidos 
nos normativos próprios de cada Tribunal Regional do Trabalho. 
CAPÍTULO III 
DAS AVALIAÇÕES 
Art. 15. As ações de capacitação deverão ser avaliadas pelos Tribunais, 
sempre que possível, com o objetivo de subsidiar novas tomadas de decisões, 
observando-se a especificidade da ação formativa, em quatro níveis: reação, 
aprendizagem, aplicação (impacto) e resultado. 
§ 1º A avaliação de reação tem como objetivo diagnosticar as impressões dos 
servidores sobre as ações formativas com relação a conteúdo, instrutores, 
recursos educacionais, ambiente, instalações e outros. 
§ 2º A avaliação de aprendizagem tem como objetivo examinar se os 
servidores absorveram os conhecimentos e aperfeiçoaram as habilidades e 
atitudes. 
§ 3º A avaliação de aplicação (impacto) tem como objetivo identificar se os 
servidores estão transferindo para a atividade laboral os conhecimentos, as 
habilidades e as atitudes decorrentes da ação formativa. 
§ 4º A avaliação de resultado tem como objetivo analisar se a ação formativa 
contribuiu para o alcance da estratégia. 
CAPÍTULO IV 
DA DESISTÊNCIA E DO RESSARCIMENTO 
Art. 16. A ausência ou desistência injustificada do servidor inscrito em evento 
de capacitação ou sua reprovação, por motivo de frequência ou aproveitamento 
insatisfatório, implicará o ressarcimento, pelo respectivo servidor, do total dos 
investimentos havidos com sua participação. 
Parágrafo único. Consideram-se justificadas as ausências e desistências 
decorrentes das licenças ou dos afastamentos previstos nos artigos 81, I; 97, 
III, “b”; 202; 207; 208; 210 e 211 da Lei 8.112 de 1990, devidamente 
comprovadas, bem como as ausências por necessidade de serviço, 
referendadas pela chefia imediata. 
CAPÍTULO V 
DISPOSIÇÕES FINAIS 
Art. 17. Os Tribunais Regionais do Trabalho adotarão as providências 
necessárias à implantação e ao cumprimento das orientações estabelecidas 
nesta Resolução. 
Art. 18. Será instituído, no âmbito do Conselho Superior da Justiça do Trabalho 
– CSJT, o Centro de Capacitação e Formação de Servidores da Justiça do 
Trabalho, que terá como atribuição a coordenação e a realização de ações de 
capacitação específicas para servidores da Justiça do Trabalho de 1º e 2º 
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graus, mediante cursos que atendam às políticas e estratégias do CSJT e do 
Judiciário do Trabalho. 
Art. 19. A Coordenadoria de Gestão de Pessoas do CSJT deverá apresentar no 
prazo de cento e oitenta dias, a contar da publicação desta Resolução, 
proposta de regulamentação do Centro de Capacitação e Formação de 
Servidores da Justiça do Trabalho. 
Art. 20. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Brasília, 27 de novembro de 2015. 
Ministro ANTONIO JOSÉ DE BARROS LEVENHAGEN 
Presidente do Conselho Superior da Justiça do Trabalho 

P O R T A R I A S  

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1, de 8 de dezembro de 2015 (DOU de 

09/12/2015). Altera a Portaria Interministerial MF/MTPS nº 822, de 30 de 
setembro de 2015. 
OS MINISTROS DE ESTADO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL E DA 
FAZENDA INTERINO, no uso das atribuições que lhes confere o art. 87, inciso 
II, da Constituição Federal e o art. 33 da Lei Complementar no 150, de 1o de 
junho de 2015, resolvem: 
Art. 1o A redação do art. 4o da Portaria Interministerial MF/MTPS no 822, de 30 
de setembro de 2015, passa a vigorar com seguinte redação: 
"Art. 4o O recolhimento das contribuições previstas nos incisos I, II, e III do art. 
34 da Lei Complementar no 150, de 2015, incidentes sobre a gratificação 
natalina a que se referem a Lei no 4.090, de 13 de julho de 1962, e a Lei no 
4.749, de 12 de agosto de 1965, deverá ocorrer até o dia 7 (sete) do mês de 
janeiro do período seguinte ao de apuração, em conformidade com a Lei 
Complementar no 150, de 2015." 
Art. 2o Esta Portaria Conjunta entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando-se as disposições em contrário. 
TARCÍSIO JOSÉ MASSOTE DE GODOY 
Ministro de Estado da Fazenda 
Interino 
MIGUEL ROSSETTO 
Ministro de Estado do Trabalho e Previdência Social 

PORTARIA Nº 207, DE 8 DE DEZEMBRO DE 2015 (DOU de 09/12/2015). 
Altera a Norma Regulamentadora n.º 34 - Condições e Meio Ambiente de 
Trabalho na Indústria da Construção e Reparação Naval. 
O MINISTRO DE ESTADO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL, no uso 
das atribuições que lhe conferem o inciso II do parágrafo único do art. 87 da 
Constituição Federal e os arts. 155 e 200 da Consolidação das Leis do 
Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei n.º 5.452, de 1º de maio de 1943, 
resolve: 
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Art. 1º O item 34.11 - Montagem e Desmontagem de Andaimes - da Norma 
Regulamentadora n.º 34 (Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria 
da Construção e Reparação Naval), aprovada pela Portaria SIT nº 200, de 20 
de janeiro de 2011, D.O.U. de 21/1/2011, passa a vigorar com a seguinte 
redação: 
Item 34.11 Montagem e Desmontagem de Andaimes Medidas de Ordem Geral 
34.11.1 O projeto, dimensionamento, montagem e desmontagem de andaimes 
devem atender, além do disposto nesta NR, às disposições contidas em 
normas técnicas oficiais vigentes ou na ausência dessas normas nas normas 
técnicas internacionais. 
34.11.2 O dimensionamento dos andaimes e de sua estrutura de sustentação e 
fixação deve ser realizado por profissional legalmente habilitado. 
34.11.3 Os andaimes devem ser dimensionados e construídos de modo a 
suportar, com segurança, as cargas de trabalho a que estarão sujeitos. 
34.11.4 A memória de cálculo do projeto dos andaimes deve ser mantida no 
estabelecimento. 
34.11.5 Os andaimes devem ser fixados a estruturas firmes, estaiadas ou 
ancoradas em pontos que apresentem resistência suficiente à ação dos ventos 
e às cargas a serem suportadas. 
34.11.5.1 Poderá ser dispensada a fixação quando a torre do andaime não 
ultrapassar, em altura, três vezes a menor dimensão da base de apoio. 
34.11.6 A estrutura do andaime em balanço deve ser contraventada e 
ancorada para eliminar oscilações. 
34.11.7 Os montantes devem ser firmemente apoiados em sapatas sobre base 
sólida e nivelada capaz de resistir aos esforços solicitantes e às cargas 
transmitidas. 
34.11.8 Somente devem ser utilizados andaimes móveis até seis metros de 
altura, com rodízios providos de travas e apoiados em superfícies planas. 
34.11.9 As áreas ao redor dos andaimes devem ser sinalizadas e protegidas 
contra o impacto de veículos ou equipamentos móveis. 
34.11.10 Quando houver possibilidade de queda em direção à face interna, 
deve ser prevista proteção adequada de guarda-corpo e rodapé. 
34.11.11 As aberturas nos pisos devem ser protegidas com guarda-corpo fixo e 
rodapé. 
34.11.12 A plataforma do andaime deve ser protegida em todo o seu perímetro, 
exceto na face de trabalho, com: 
a) guarda-corpo rígido, fixo e formado por dois tubos metálicos, colocados 
horizontalmente a distâncias do tablado de setenta centímetros e um metro e 
vinte centímetros; 
b) rodapés, junto à prancha, com altura mínima de vinte centímetros. 
34.11.13 Os andaimes com pisos situados a mais de um metro de altura devem 
ser providos de escadas ou rampas.  
Dos Elementos Constitutivos 
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34.11.14 Para a montagem de andaimes, devem ser utilizadas somente peças 
de qualidade comprovada para suportar cargas, em bom estado de 
conservação e limpeza. 
34.11.14.1 As peças devem ser inspecionadas e avaliadas periodicamente, 
consignando os resultados em lista de verificação sob a supervisão de 
profissional legalmente habilitado. 
34.11.15 As peças de contraventamento devem ser fixadas, travadas e 
ajustadas nos montantes por meio de parafusos, abraçadeiras ou por encaixe 
em pinos. 
34.11.16 O piso de trabalho deve ter forração completa, antiderrapante, ser 
nivelado e fixado de modo seguro e resistente, permanecendo desimpedido. 
34.11.16.1 As pranchas de madeira, caso sejam utilizadas, devem ser secas, 
com trinta e oito milímetros de espessura mínima, de qualidade comprovada, 
isentas de nós, rachaduras e outros defeitos que comprometam a sua 
resistência, sendo proibido o uso de pintura que encubra imperfeições. 
34.11.16.2 A fixação das pranchas sobre as travessas deve ser estabelecida 
no projeto e feita por meio de abraçadeira e/ou fio de arame recozido, com 
diâmetro mínimo de dois inteiros e setenta e sete centésimos de milímetro e/ou 
dispositivo mecânico equivalente que assegure a fixação e não sobressaia do 
piso do andaime mais do que 5 (cinco) milímetros (0,005m), sem cantos vivos. 
34.11.17 As emendas das pranchas ou tábuas devem ser por justaposição, 
apoiadas sobre travessas, uma em cada extremidade, com balanço mínimo de 
quinze centímetros e máximo de vinte centímetros.  
34.11.18 É permitida a emenda por sobreposição, desde que: 
a) prevista no projeto do andaime; 
b) em segmentos não lineares de andaimes e/ou limitados por espaço físico, 
validada a sobreposição por profissional de segurança no trabalho ou, na 
inexistência desse, pelo responsável pelo cumprimento desta Norma; 
c) apoiada sobre uma travessa e com pelo menos vinte centímetros para cada 
lado, criando uma sobreposição de, no mínimo, quarenta centímetros, caso em 
que é obrigatória a sinalização adequada do local (indicando a existência do 
ressalto e pintura de uma faixa de alerta no piso), bem como a fixação 
cuidadosa das pontas, de modo a não permitir que fiquem levantadas do piso. 
Dos Andaimes Tubulares 34.11.19 Devem ser usados tubos de aço 
galvanizado, com espessura de parede mínima de três inteiros e cinco 
centésimos de milímetro, ou liga de alumínio, calculados de acordo com o 
projeto. 
34.11.20 Devem ser utilizados somente tubos de comprimento inferior a quatro 
metros e cinquenta centímetros como montantes em torres e andaimes, exceto 
na montagem da base. 
Dos Andaimes Multidirecionais 
34.11.21 A plataforma do andaime multidirecional deve ser protegida em todo o 
seu perímetro, exceto na face de trabalho, com: 
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a) guarda-corpo rígido, fixo e formado por dois tubos metálicos, colocados 
horizontalmente a distância mínima do tablado de cinquenta centímetros e um 
metro; 
b) rodapés, junto ao piso, com altura mínima de quinze centímetros. 
Requisitos para Trabalhos em Andaimes 
34.11.22 É proibido: 
a) a retirada ou bloqueio de dispositivos de segurança do andaime; 
b) o deslocamento de andaimes com trabalhadores e/ou ferramentas sobre os 
mesmos; 
c) o uso de escadas ou outras estruturas para se atingir lugares mais altos, a 
partir do piso de trabalho de andaimes, quando não previsto em projeto. 
34.11.23 Caso seja necessário instalar aparelho de içar material, deve-se 
escolher o ponto de aplicação em conformidade com o projeto, de modo a não 
comprometer a estabilidade e a segurança do andaime. 
Montagem e Desmontagem de Andaimes  
34.11.24 Deve ser emitida PT para montagem, desmontagem e manutenção de 
andaimes. 
34.11.25 A montagem, desmontagem e manutenção devem ser executadas por 
trabalhador capacitado, sob a supervisão e responsabilidade da chefia 
imediata. 
34.11.25.1 O trabalho de montagem e desmontagem deve ser interrompido 
imediatamente em caso de iluminação insuficiente e condições climáticas 
adversas, como chuva, ventos superiores a quarenta quilômetros por hora, 
dentre outras. 
34.11.26 É obrigatório o uso de cinto de segurança do tipo paraquedista, 
dotado de talabarte duplo pelos montadores de andaimes. 
34.11.27 O montador de andaimes deve dispor de ferramentas apropriadas, 
acondicionadas e atadas ao cinto. 
34.11.28 A área deve ser isolada durante os serviços de montagem, 
desmontagem ou manutenção, permitindo-se o acesso somente à equipe 
envolvida nas atividades. 
34.11.29 Os andaimes em processo de montagem, desmontagem ou 
manutenção devem ser sinalizados com placas nas cores vermelha, indicando 
a proibição do uso, ou verde, após sua liberação.  
Liberação para Utilização de Andaimes 
34.11.30 Os andaimes somente devem ser utilizados após serem aprovados 
pelo profissional de segurança e saúde no trabalho ou, na inexistência desse, 
pelo responsável pelo cumprimento desta Norma, conjuntamente com o 
encarregado do serviço. 
34.11.30.1 A aprovação deve ser consignada na "Ficha de Liberação de 
Andaime" que será preenchida, assinada e afixada no andaime. 
Armazenagem 
34.11.31 O material a ser usado na montagem de andaimes deve ser 
armazenado em local iluminado, nivelado, não escorregadio e protegido de 
intempéries. 
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34.11.32 Quando do armazenamento, as pranchas e os tubos devem ser 
estocados por tamanhos, perfeitamente escorados e apoiados sobre estantes 
resistentes, montadas em locais preestabelecidos. 
34.11.33 O material restante deve ser recolhido, transportado e armazenado ao 
término da montagem ou desmontagem do andaime. 
Art. 2º Inserir o item 34.16.13 e seus subitens na Norma Regulamentadora n.º 
34 (Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção e 
Reparação Naval), aprovada pela Portaria SIT nº 200, de 20 de janeiro de 
2011, com a seguinte redação:  
34.16.13 Soluções Alternativas 
34.16.13.1 É facultada às empresas em situações não previstas nesta NR, 
mediante cumprimento dos requisitos previstos nos subitens seguintes, a 
adoção de soluções alternativas referentes às medidas de proteção coletiva, às 
técnicas de trabalho e ao uso de equipamentos, tecnologias e outros 
dispositivos que: 
a) propiciem avanço tecnológico em segurança e saúde dos trabalhadores; 
b) objetivem a implementação de medidas de controle e de sistemas 
preventivos de segurança nos processos, nas condições e no meio ambiente 
de trabalho; 
c) garantam a realização das tarefas e atividades de modo seguro e saudável. 
34.16.13.2 As soluções alternativas devem atender aos seguintes requisitos: 
a) estar sob responsabilidade técnica de profissionais legalmente habilitados; 
b) ser precedida de Análise de Risco - AR e Permissão de Trabalho - PT; 
c) ser descrita em Procedimento de Segurança no Trabalho. 
34.16.13.2.1 A responsabilidade técnica das soluções alternativas é exercida 
pelo engenheiro legalmente habilitado na modalidade envolvida e por 
engenheiro de segurança no trabalho. 
34.16.13.2.2 Além do previsto no subitem 34.4.2, uma cópia da Análise de 
Risco deve ser mantida nas frentes de trabalho. 
34.16.13.2.3 As tarefas executadas mediante a adoção de soluções 
alternativas devem estar previstas em Procedimentos de Segurança no 
Trabalho contendo: 
a) os riscos aos quais os trabalhadores estão expostos;  
b) a descrição dos equipamentos e das medidas de proteção coletiva; 
c) a especificação técnica dos Equipamentos de Proteção Individual - EPI; 
d) instruções quanto ao uso dos Equipamentos de Proteção Coletiva - EPC e 
EPI, conforme as etapas das tarefas; 
e) ações de prevenção a serem observadas durante a execução dos serviços. 
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
MIGUEL ROSSETTO 

PORTARIA Nº 208, DE 8 DE DEZEMEBRO DE 2015 (DOU de 09/12/2015). 
Revoga os itens 18.15.2.2 e 18.15.2.3 e altera o item 18.14.21.11.1 da Norma 
Regulamentadora nº 18 (NR18) - Condições e Meio Ambiente de Trabalho na 
Indústria da Construção. 
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O MINISTRO DE ESTADO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL, no uso 
das atribuições que lhe conferem o inciso II do parágrafo único do art. 87 da 
Constituição Federal e os arts. 155 e 200 da Consolidação das Leis do 
Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei n.º 5.452, de 1º de maio de 1943, 
resolve:  
Art. 1º Revogar os itens 18.15.2.2 e 18.15.2.3 da Norma Regulamentadora nº 
18 - Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção, 
aprovada pela Portaria 3.214/1978. 
Art. 2º Alterar a redação do item 18.14.21.11.1 da Norma Regulamentadora nº 
18 - Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção, 
aprovada pela Portaria 3.214/1978, que passa a vigorar com a seguinte 
redação: 
18.14.21.11.1 Nos elevadores do tipo cremalheira o último elemento da torre do 
elevador deve ser montado com a régua invertida ou sem cremalheira, de 
modo a evitar o tracionamento da cabina. 
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
MIGUEL ROSSETTO 

PORTARIA Nº 211, DE 9 DE DEZEMBRO DE 2015 (DOU de 10/12/2015). 
Altera a Norma Regulamentadora n.º 12 - Segurança no Trabalho em 
Máquinas e Equipamentos. 
O MINISTRO DE ESTADO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL, no uso 
das atribuições que lhe conferem o inciso II do parágrafo único do art. 87 da 
Constituição Federal e os arts. 155 e 200 da Consolidação das Leis do 
Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei n.º 5.452, de 1º de maio de 1943, 
resolve:  
Art. 1º Os itens 12.17, alínea "f", 12.42, alíneas "b" e "c", 12.56.2, 12.122, 
12.126, 12.128, alínea "m", e 12.129 da Norma Regulamentadora n.º 12 (NR-
12) - Segurança no Trabalho em Máquinas e Equipamentos, aprovada pela 
Portaria n.º 3.214/1978, com redação dada pela Portaria n.º 197, de 17 de 
dezembro de 2010, passam a vigorar com as seguintes redações: 
12.17 ......................................... 
................................................... 
f) ser constituídos de materiais que não propaguem o fogo, ou seja, 
autoextinguíveis. 
12.42........................................ 
................................................. 
b) dispositivos de intertravamento: chaves de segurança eletromecânicas, 
magnéticas e eletrônicas codificadas, optoeletrônicas, sensores indutivos de 
segurança e outros dispositivos de segurança que possuem a finalidade de 
impedir o funcionamento de elementos da máquina sob condições específicas; 
c) sensores de segurança: dispositivos detectores de presença mecânicos e 
não mecânicos, que atuam quando uma pessoa ou parte do seu corpo adentra 
a zona de detecção, enviando um sinal para interromper ou impedir o início de 
funções perigosas, como cortinas de luz, detectores de presença 



                    PODER JUDICIÁRIO FEDERAL 

                   TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO 
 
 
 
 

38 
 

optoeletrônicos, laser de múltiplos feixes, barreiras óticas, monitores de área, 
ou scanners, batentes, tapetes e sensores de posição; 
12.56.2 Excetuam-se da obrigação do item 12.56 as máquinas manuais, as 
máquinas autopropelidas e aquelas nas quais o dispositivo de parada de 
emergência não possibilita a redução do risco. 
12.122  Exceto quando houver previsão em outras Normas Regulamentadoras, 
devem ser adotadas as seguintes cores para a sinalização de segurança das 
máquinas e equipamentos:  
a) preferencialmente amarelo: proteções fixas e móveis, exceto quando os 
movimentos perigosos estiverem enclausurados na própria carenagem ou 
estrutura da máquina ou equipamento, ou quando a proteção for fabricada de 
material transparente ou translúcido; 
b) amarelo: componentes mecânicos de retenção, gaiolas de escadas e 
sistemas de proteção contra quedas; 
c) azul: comunicação de paralisação e bloqueio de segurança para 
manutenção. 
12.126 Quando inexistente ou extraviado, o manual de máquinas ou 
equipamentos que apresentem riscos deve ser reconstituído pelo empregador 
ou pessoa por ele designada, sob a responsabilidade de profissional 
qualificado ou legalmente habilitado. 
12.128 .................................. 
............................................. 
m) informações técnicas para subsidiar a elaboração dos procedimentos de 
trabalho e segurança durante todas as fases de utilização; 
12.129 Em caso de manuais reconstituídos, estes devem conter as 
informações previstas nas alíneas "b", "e", "g", "i", "j", "k", 
"m", "n" e "o" do item 12.128, bem como diagramas de sistemas de segurança 
e diagrama unifilar ou trifilar do sistema elétrico, conforme o caso. 
Art. 2º Incluir o item 12.129.1 na Norma Regulamentadora n.º 12 (NR-12) - 
Segurança no Trabalho em Máquinas e Equipamentos, aprovada pela Portaria 
n.º 3214/1978, com redação dada pela Portaria n.º 197, de 17 de dezembro de 
2010, com a seguinte redação: 
12.129.1 No caso de máquinas e equipamentos cujos fabricantes não estão 
mais em atividade, a alínea "j" do item 12.128 poderá ser substituída pelo 
procedimento previsto no item 12.130, contemplados os limites da máquina. 
Art. 3º Incluir os itens 6.13, 6.13.1, 6.13.1.1, 6.13.1.2, 6.14,15.12.1, 16 e 17 no 
Anexo XI - MÁQUINAS E IMPLEMENTOS PARA USO AGRÍCOLA E 
FLORESTAL - da Norma Regulamentadora n.º 12 (NR-12) - Segurança no 
Trabalho em Máquinas e Equipamentos, aprovada pela Portaria n.º 
3.214/1978, com redação dada pela Portaria n.º 197, de 17 de dezembro de 
2010, com as seguintes redações: 
6.13 As mangueiras, as tubulações e os componentes pressurizados de 
máquinas autopropelidas e seus implementos devem estar localizados ou 
protegidos de tal forma que, em uma situação de ruptura, o fluido não seja 
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descarregado diretamente no operador quando este estiver no posto de 
operação. 
6.13.1 Para mangueiras cuja pressão de trabalho seja superior a cinquenta bar, 
o perigo de "chicoteamento" deve ser prevenido por proteções fixas e/ou meios 
de fixação como correntes, cabos ou suportes. 
6.13.1.1 Adicionalmente, a relação entre a pressão de trabalho e a pressão de 
ruptura da mangueira deve ser no mínimo de 3,5. 
6.13.1.2 Alternativamente, para prevenir o "chicoteamento", podem ser 
utilizadas mangueiras e terminais que previnam o rasgamento da mangueira na 
conexão e a desmontagem não intencional, utilizando-se mangueiras, no 
mínimo, com duas tramas de aço e terminais flangeados, conformados ou 
roscados, sendo vetada a utilização de terminais com anel de penetração - 
anilhas - em contato com o elemento flexível. 
6.14 Para máquinas autopropelidas, as superfícies quentes que possam ser 
tocadas sem intenção pelo operador durante a operação normal da máquina 
devem ser protegidas. 
15.12.1 A largura útil de plataformas de inspeção e manutenção de 
plantadeiras deve ser de, no mínimo, 0,3m (trinta centímetros), conforme 
norma ISO 4254-9 ou alteração posterior. 
16. As máquinas autopropelidas e implementos ficam excluídos dos requisitos 
do item 12.122 da parte geral da NR-12, devendo ser adotada a sinalização de 
segurança conforme normas vigentes. 
17. As máquinas autopropelidas e seus implementos devem possuir em local 
visível as informações indeléveis, contendo no mínimo: 
a) razão social, CNPJ e endereço do fabricante ou importador; 
b) informação sobre modelo, potência do motor para os tratores e capacidade 
quando aplicável ao tipo de equipamento (p.ex: equipamento de transporte ou 
elevação de carga); 
c) número de série e ano de fabricação quando não constante no número de 
série. 
Art. 4º Incluir no Quadro II - Exclusões à proteção em partes móveis (subitens 
6.1.1 e 6.6) - do Anexo XI - MÁQUINAS E IMPLEMENTOS PARA USO 
AGRÍCOLA E FLORESTAL - da Norma Regulamentadora n.º 12 (NR-12), na 
coluna 'Descrição da Exclusão', na linha referente a 'Plantadeiras tracionadas', 
a seguinte redação: 
Transmissões acionadas somente quando a máquina estiver em movimento de 
deslocamento, exceto quanto às faces laterais. 
Art. 5º Alterar os itens 15.22, alíneas 'a' e 'b', e 15.22.1, alínea 'f', do Anexo XI - 
MÁQUINAS E IMPLEMENTOS PARA USO AGRÍCOLA E FLORESTAL - da 
Norma Regulamentadora n.º 12 (NR-12) - Segurança no Trabalho em 
Máquinas e Equipamentos, aprovada pela Portaria n.º 3214/1978, com redação 
dada pela Portaria n.º 197, de 17 de dezembro de 2010, que passam a vigorar 
com as seguintes redações: 
15.22. As escadas usadas no acesso ao posto de operação das máquinas 
autopropelidas e implementos devem atender a um dos seguintes requisitos: 
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a) a inclinação a deve ser entre 70º (setenta graus) e 90° (noventa graus) em 
relação à horizontal, conforme Figura 2 deste  
Anexo; ou 
b) no caso de inclinação a menor que 70° (setenta graus), as dimensões dos 
degraus devem atender à equação (2B + G) 700 mm, onde B é a distância 
vertical, em mm, e G a distância horizontal, em mm, entre degraus, 
permanecendo as dimensões restantes conforme  
Figura 2 deste Anexo. 
15.22.1 .......................................... 
....................................................... 
f) dimensões conforme a Figura 2 deste Anexo; 
Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
MIGUEL SOLDATELLI ROSSETTO 

PORTARIA Nº 212, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2015 (DOU de 11/12/2015). 
O MINISTRO DE ESTADO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL, no uso 
de suas atribuições e tendo em vista o disposto na Lei no 8.213, de 24 de julho 
de 1991, e no art. 31 da Lei no 10.741, de 1o de outubro de 2003, resolve: 
Art. 1o Estabelecer que, para o mês de dezembro de 2015, os fatores de 
atualização: 
I - das contribuições vertidas de janeiro de 1967 a junho de 1975, para fins de 
cálculo do pecúlio (dupla cota) correspondente, serão apurados mediante a 
aplicação do índice de reajustamento de 1,001297- Taxa Referencial-TR do 
mês de novembro de 2015; 
II - das contribuições vertidas de julho de 1975 a julho de 1991, para fins de 
cálculo de pecúlio (simples), serão apurados mediante a aplicação do índice de 
reajustamento de 1,004601 – Taxa  Referencial-TR do mês de novembro de 
2015 mais juros; 
III - das contribuições vertidas a partir de agosto de 1991, para fins de cálculo 
de pecúlio (novo), serão apurados mediante a aplicação do índice de 
reajustamento de 1,001297 - Taxa Referencial-TR do mês de novembro de 
2015; e 
IV - dos salários-de-contribuição, para fins de concessão de benefícios no 
âmbito de Acordos Internacionais, serão apurados mediante a aplicação do 
índice de 1,011100. 
Art. 2o A atualização monetária dos salários-de-contribuição para a apuração 
do salário-de-benefício, de que trata o art. 33 do Regulamento da Previdência 
Social - RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048, de 6 de maio de 1999, e a 
atualização monetária das parcelas relativas aos benefícios pagos com atraso, 
de que trata o art. 175 do referido Regulamento, no mês de dezembro, será 
efetuada mediante a aplicação do índice de 1,011100. 
Art. 3o A atualização de que tratam os §§ 2o a 5o do art. 154 do RPS, será 
efetuada com base no mesmo índice a que se refere o art. 2o. 
Art. 4o Se após a atualização monetária dos valores de que tratam os §§ 2o a 
5o do art. 154 e o art. 175 do RPS, os valores devidos forem inferiores ao valor 
original da dívida, deverão ser mantidos os valores originais. 
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Art. 5o As respectivas tabelas com os fatores de atualização, mês a mês, 
encontram-se na rede mundial de computadores, no sítio 
http://www.previdencia.gov.br, página "Legislação". 
Art. 6o O Ministério do Trabalho e Previdência Social, o Instituto Nacional do 
Seguro Social - INSS e a Empresa de Tecnologia e Informações da 
Previdência Social - DATAPREV adotarão as providências necessárias ao 
cumprimento do disposto nesta Portaria. 
Art. 7o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
MIGUEL ROSSETTO 

PORTARIA Nº 8.601, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2015 (DEJT de 14-12-2015). 
A DIRETORA-GERAL DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª 
REGIÃO, no uso de suas atribuições legais e regulamentares e com base no 
artigo 7º da Portaria nº 8.600, de 14-12-2015, RESOLVE: 
Art. 1º Subdelegar competência ao Diretor da Secretaria de Gestão de Pessoas 
para decidir sobre as matérias de interesse dos servidores do Quadro de 
Pessoal do Tribunal, a seguir relacionadas: 
I - concessão das seguintes indenizações, gratificações e adicionais: 
a) gratificação natalina proporcional por ocasião de exoneração; 
b) adicional por tempo de serviço; 
c) adicional pelo exercício de atividades insalubres, perigosas ou penosas; 
d) adicional pela prestação de serviço extraordinário; 
e) adicional noturno. 
II - concessão e interrupção de férias; 
III - indenização relativa a período de férias por ocasião de vacância por 
exoneração do cargo efetivo ou cargo em comissão, por posse em outro cargo 
inacumulável, ou por motivo de aposentadoria; 
IV – incorporação de quintos/décimos pelo exercício de função de Direção, 
Chefia ou Assessoramento; 
V - averbação de vantagem pessoal nominalmente identificada; 
VI - concessão das seguintes licenças, ressalvadas as que tratam os artigos 
84, 86, 87, 91 e 92 da Lei nº 8.112/90; 
a) licença para o serviço militar; 
b) licença-paternidade; 
c) licença à adotante. 
VII - ausências ao serviço em virtude de: 
a) doação de sangue; 
b) alistamento como eleitor; 
c) casamento; 
d) falecimento do cônjuge, companheiro, pais, madrasta ou padrasto, filhos, 
enteados, menor sob guarda ou tutela e irmãos; 
e) júri e outros serviços obrigatórios por lei; 
f) participação em programa de treinamento regularmente instituído, conforme 
dispuser o regulamento. 
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VIII - concessão de horário especial para servidor estudante, portador de 
deficiência física ou que tenha cônjuge, filho ou dependente portador de 
deficiência física; 
IX - concessão de auxílio-natalidade; 
X - concessão de salário família; 
XI - concessão de auxílio-funeral; 
XII - concessão de auxílio-reclusão; 
XIII - concessão de auxílio-alimentação; 
XIV - concessão de auxílio-transporte; 
XV - retificações e alterações de nome; 
XVI - inclusão e exclusão de dependentes para fins de dedução do imposto de 
renda retido na fonte; 
XVII - inclusão e exclusão de titulares e dependentes para fins de assistência 
médico-odontológica; 
XVIII - inclusão e exclusão de dependentes para fins de assistência pré-
escolar. 
Art. 2º Tratando-se de decisão sobre matéria que importe mudança de 
orientação já estabelecida, por alteração dos fatos, da lei ou dos critérios de 
sua interpretação, será submetida, pela autoridade subdelegada, à 
consideração da Diretora-Geral do Tribunal. 
Art. 3º Toda e qualquer decisão a respeito das matérias ora subdelegadas 
poderá, em caso de controvérsia, ser submetida à apreciação da Diretora-Geral 
do Tribunal. 
Art. 4º A presente delegação de atribuições poderá ser, a qualquer tempo, 
revogada, no todo ou em parte, e terá seu termo final de vigência coincidente 
com o término do mandato da Exma. Sra. Presidente do Tribunal. 
Registre-se. Publique-se. 
BÁRBARA BURGARDT CASALETTI 
Diretora-Geral 

PORTARIA Nº 8.602, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2015 (DEJT de 14/12/2015). 
A DIRETORA-GERAL DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª 
REGIÃO, no uso de suas atribuições legais e regulamentares e com base no 
artigo 7º da Portaria nº 8.600, de 14-12-2015, RESOLVE: 
Art. 1º Subdelegar competência à Diretora da Secretaria de Administração para 
decidir sobre a concessão de suprimento de fundos para despesas de pronto 
atendimento. 
Art. 2º A presente delegação de atribuições poderá ser, a qualquer tempo, 
revogada, no todo ou em parte, e terá seu termo final de vigência coincidente 
com o término do mandato da Exma. Sra. Presidente do Tribunal. 
Registre-se. Publique-se. 
BÁRBARA BURGARDT CASALETTI 
Diretora-Geral 

PORTARIA Nº 8.603, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2015 (DEJT de 14/12/2015). 
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A DIRETORA-GERAL DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª 
REGIÃO, no uso de suas atribuições legais e regulamentares e com base no 
artigo 7º da Portaria nº 8.600, de 14-12-2015, RESOLVE: 
Art. 1º Subdelegar competência ao Diretor da Secretaria de Orçamento e 
Finanças para decidir sobre as matérias de interesse dos servidores do Quadro 
de Pessoal do Tribunal, a seguir relacionadas: 
I – indenização de transporte; 
II - antecipação do pagamento de gratificação de natal; 
III - consignações em folha de pagamento. 
Art. 2º Tratando-se de decisão sobre matéria que importe mudança de 
orientação já estabelecida, por alteração dos fatos, da lei ou dos critérios de 
sua interpretação, será submetida, pela autoridade subdelegada, à 
consideração da Diretora-Geral do Tribunal. 
Art. 3º Toda e qualquer decisão a respeito das matérias ora subdelegadas 
poderá, em caso de controvérsia, ser submetida à apreciação da Diretora-Geral 
do Tribunal. 
Art. 4º A presente delegação de atribuições poderá ser, a qualquer tempo, 
revogada, no todo ou em parte, e terá seu termo final de vigência coincidente 
com o término do mandato da Exma. Sra. Presidente do Tribunal. 
Registre-se. Publique-se. 
BÁRBARA BURGARDT CASALETTI 
Diretora-Geral 

PORTARIA Nº 8.604, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2015 (DEJT de 14/12/2015). 
A DIRETORA-GERAL DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª 
REGIÃO, no uso de suas atribuições legais e regulamentares e com base no 
artigo 7º da Portaria nº 8.600, de 14-12-2015, RESOLVE: 
Art. 1º Subdelegar competência ao Coordenador de Saúde para decidir sobre a 
concessão, aos servidores do Quadro de Pessoal do Tribunal, das seguintes 
licenças: 
I – licença por motivo de doença em pessoa da família; 
II – licença para tratamento de saúde; 
III – licença à gestante; 
IV – licença por acidente em serviço. 
Art. 2º Subdelegar, ainda, competência ao Coordenador de Saúde para 
deliberar sobre descanso para amamentação. 
Art. 3º Tratando-se de decisão sobre matéria que importe mudança de 
orientação já estabelecida, por alteração dos fatos, da lei ou dos critérios de 
sua interpretação, será submetida, pela autoridade subdelegada, à 
consideração da Diretora-Geral do Tribunal. 
Art. 4º Toda e qualquer decisão a respeito das matérias ora subdelegadas 
poderá, em caso de controvérsia, ser submetida à apreciação da Diretora-Geral 
do Tribunal. 
Art. 5º A presente delegação de atribuições poderá ser, a qualquer tempo, 
revogada, no todo ou em parte, e terá seu termo final de vigência coincidente 
com o término do mandato da Exma. Sra. Presidente do Tribunal. 
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Registre-se. Publique-se. 
BÁRBARA BURGARDT CASALETTI 
Diretora-Geral 

PORTARIA Nº 8.600, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2015 (DEJT de 14/12/2015). 
Dispõe sobre a delegação de competências à Diretora-Geral 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 regulamentares, 
CONSIDERANDO o disposto na Resolução Administrativa nº 02/1982, que 
aprovou “a delegação de poderes do Exmo. Sr. Presidente ao Diretor- Geral da 
Secretaria e ao Diretor da Secretaria Administrativa, para atos não privativos”, 
RESOLVE: 
Art. 1º Delegar competência à Diretora-Geral do Tribunal para decidir sobre as 
matérias de interesse dos servidores do Quadro de Pessoal do 
Tribunal, a seguir relacionadas: 
I - posse para os servidores nomeados para cargos efetivos e cargos em 
comissão; 
II – designação de substituição para exercício de funções comissionadas dos 
níveis FC-01 a FC-05; 
III - lotação e remoção; 
IV - concessão de prazo de deslocamento para a nova sede; 
V - concessão das seguintes indenizações, gratificações e adicionais: 
a) ajuda de custo; 
b) diárias; 
c) indenização de transporte; 
d) gratificação natalina; 
e) adicional por tempo de serviço; 
f) adicional pelo exercício de atividades insalubres, perigosas ou penosas; 
g) adicional pela prestação de serviço extraordinário; 
h) adicional noturno; 
i) reembolso/ressarcimento de despesas com deslocamento; 
j) ressarcimento de despesas com transporte pessoal, de mobiliário e 
bagagem; 
VI - concessão e interrupção de férias; 
VII - indenização relativa a período de férias por ocasião de vacância por 
exoneração do cargo efetivo ou cargo em comissão, por posse em outro 
cargo inacumulável, ou por motivo de aposentadoria; 
VIII - incorporação de quintos/décimos pelo exercício de função de Direção, 
Chefia ou Assessoramento; 
IX- averbação de vantagem pessoal nominalmente identificada; 
X - reconhecimento e redelimitação de quinquênios e transformação de 
decênio(s) em quinquênios de licença-prêmio por assiduidade; 
XI - concessão das seguintes licenças, ressalvadas as que tratam os artigos 
84, 86, 87, 91 e 92 da Lei nº 8.112/90: 
a) licença por motivo de doença em pessoa da família; 
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b) licença para o serviço militar; 
c) licença para tratamento de saúde; 
d) licença à gestante; 
e) licença-paternidade; 
f) licença à adotante; 
g) licença por acidente em serviço. 
XII - ausências ao serviço em virtude de: 
a) doação de sangue; 
b) alistamento como eleitor; 
c) casamento; 
d) falecimento do cônjuge, companheiro, pais, madrasta ou padrasto, filhos, 
enteados, menor sob guarda ou tutela e irmãos; 
e) júri e outros serviços obrigatórios por lei; 
f) participação em programa de treinamento regularmente instituído, conforme 
dispuser o regulamento. 
XIII - dispensa do cumprimento de ponto para participação de evento de 
interesse público, por até 05 (cinco) dias; 
XIV - concessão de horário especial para servidor estudante, portador de 
deficiência física ou que tenha cônjuge, filho ou dependente portador de 
deficiência física; 
XV - concessão de auxílio-natalidade; 
XVI - concessão de salário-família; 
XVII - concessão de auxílio-funeral; 
XVIII - concessão de auxílio-reclusão; 
XIX - concessão de auxílio-alimentação; 
XX - concessão de auxílio-transporte; 
XXI – descanso para amamentação; 
XXII - averbação de tempo de serviço, de férias, de cursos realizados, de 
portarias de louvor, e de títulos; 
XXIII - retificações e alterações de nome; 
XXIV - consignações em folha de pagamento; 
XXV - descontos por atrasos ou faltas ao serviço; 
XXVI - inclusão e exclusão de dependentes para fins de dedução do imposto 
de renda retido na fonte; 
XXVII - inclusão e exclusão de titulares e dependentes para fins de assistência 
médico-odontológica; 
XXVIII - inclusão e exclusão de dependentes para fins de assistência pré-
escolar; 
XXIX - instauração de sindicância; 
XXX - imposição, aos servidores, das penas disciplinares de advertência e de 
suspensão até 30 dias; 
XXXI - cancelamento de registro de penalidades de advertência e suspensão; 
XXXII - parcelamento de reposições e indenizações ao erário; 
XXXIII - expedição de carteiras de identificação funcional dos servidores. 
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Art. 2º Delegar, ainda, competência à Diretora-Geral do Tribunal para deliberar 
sobre: 
I - arquivamento dos processos e documentos administrativos, bem como o 
desentranhamento de peças, quando solicitado; 
II - baixa e alienação de bens permanentes classificados como antieconômicos 
e irrecuperáveis; 
III - autorização e aprovação de licitações, sua dispensa e inexigibilidade, 
exceto as realizadas na modalidade convite, tomada de preços e concorrência; 
IV - concessão de suprimento de fundos para despesas de pronto atendimento; 
V – adesão a atas de registro de preços gerenciadas por outros órgãos ou 
entidades da Administração Pública Federal; 
VI – designação de servidor para atuar como gestor e fiscal de contrato 
celebrado por este Tribunal. 
Art. 3º A Diretora-Geral fica autorizada a encaminhar diretamente ao Órgão 
Especial processos que tratem de concessão de licenças e férias aos 
magistrados deste Tribunal. 
Art. 4º A Diretora-Geral também está autorizada a deliberar sobre a concessão 
de salário-família, inclusão e exclusão de dependentes para fins de imposto de 
renda retido na fonte, de assistência médico-odontológica e de assistência pré-
escolar dos magistrados do Tribunal. 
Art. 5º Fica, por fim, autorizado à Diretora-Geral remeter ofício encaminhando 
informações referentes a ações judiciais, reclamatórias trabalhistas e outras 
matérias de interesse do Tribunal. 
Art. 6º A decisão que implique mudança de orientação estabelecida em ato da 
Presidente do Tribunal deverá ser submetida previamente à sua deliberação 
expressa. 
Art. 7º Poderá a Diretora-Geral, autorizada pela Presidente do Tribunal, 
subdelegar à Diretora da Secretaria de Administração, ao Diretor da Secretaria 
de Gestão de Pessoas, ao Diretor da Secretaria de Orçamento e Finanças e ao 
Coordenador de Saúde as atribuições que lhe são delegadas nesta Portaria. 
Art. 8º A presente delegação de atribuições poderá ser, a qualquer tempo, 
revogada, no todo ou em parte, e terá seu termo final de vigência coincidente 
com o término do mandato da delegante. 
Registre-se. Publique-se. 
BEATRIZ RENCK 
Presidente do TRT da 4ª Região/RS 

PORTARIA Nº 8.635, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2015 (DEJT de 16/12/2015). 
Dispõe sobre a delegação de competências ao Desembargador Vice-
Presidente 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 o disposto nos arts. 39, incs. VI e XXXIV, e 41, inc. III, do 
Regimento Interno do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, 
RESOLVE: 
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Art. 1° Delegar ao Desembargador Vice-Presidente do Tribunal Regional do 
Trabalho da 4ª Região, JOÃO PEDRO SILVESTRIN, a contar de 14/12/2015, 
sem prejuízo de seu exercício concorrente, competência para: 
I – instruir e conciliar os processos de dissídio coletivo; 
II – apreciar a admissibilidade dos recursos e processar as execuções das 
decisões proferidas pela Seção de Dissídios Coletivos; 
III – exercer a Presidência da Comissão de Concurso para provimento de 
cargos de Juiz do Trabalho Substituto; 
IV – apreciar a admissibilidade dos recursos de revista interpostos das 
decisões das Turmas e dos recursos de agravo de instrumento interpostos 
das decisões proferidas no exame de admissibilidade dos recursos de revista; 
V – realizar a distribuição dos feitos, na forma prevista nos arts. 73 a 75 do 
Regimento Interno do Tribunal; 
VI – apreciar as petições e processar os incidentes nos processos que ainda 
não tenham sido distribuídos ao Relator ou em que o órgão julgador já tenha 
esgotado a sua jurisdição. 
Art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
BEATRIZ RENCK 
Presidente do TRT da 4ª Região/RS 

PORTARIA Nº 8.636, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2015 (DEJT de 16/12/2015). 
Dispõe sobre a delegação de atos ordinatórios ao Secretário-Geral Judiciário 
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, 
RESOLVE: 
Art. 1° Delegar ao Secretário-Geral Judiciário, a contar de 14/12/2015, o 
encaminhamento dos processos judiciais nas seguintes hipóteses: 
I – reiteração de ciência ou intimação da parte mediante edital; 
II – restituição às partes e procuradores das manifestações e documentos 
indevidamente apresentados no Tribunal; 
III – encaminhamento dos autos dos processos às Varas do Trabalho e ao 
Tribunal Superior do Trabalho; 
IV – devolução dos autos dos processos às Varas do Trabalho e ao Tribunal 
Superior do Trabalho e outros Tribunais nos casos de remessa indevida; 
V – intimações para comprovação do recolhimento de custas processuais, 
emolumentos e outros créditos, no prazo de cinco dias; 
VI – abertura de prazo e carga dos autos em casos que não se tratar de prazo 
preclusivo; 
VII – encaminhamento, às respectivas Varas do Trabalho, dos agravos de 
instrumento e dos recursos ordinários e de petição interpostos diretamente no 
Tribunal; 
VIII – abertura de prazo para a parte regularizar a representação processual; 
IX – distribuição ou redistribuição de agravos regimentais interpostos, nos 
casos de afastamentos do Desembargador Relator por qualquer período 
de tempo; 
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X – distribuição ou redistribuição de processos com tramitação preferencial ou 
que trate de medidas urgentes nos casos de Desembargador autorizado a 
afastar-se sem prejuízo da distribuição; 
XI – baixa e remessa dos autos findos ao arquivo; 
XII – devolução à origem de carta precatória devidamente cumprida; 
XIII – devolução dos autos dos processos à origem quando verificada a 
inadequação ou impossibilidade de cadastramento e autuação em face das 
Tabelas Processuais Unificadas ou por limitação do sistema informatizado. 
Art. 2º O Secretário-Geral Judiciário, sempre que verificada a necessidade de 
padronização e agilização de procedimentos cartorários que tenham por 
escopo o seu aperfeiçoamento, submeterá propostas e sugestões à 
Corregedoria Regional, no âmbito de sua competência. 
Art. 3º O Secretário-Geral Judiciário fica autorizado a expedir ofícios 
encaminhando informações sobre ações trabalhistas, em resposta a 
solicitações ou determinações judiciais ou de outras autoridades. 
Art. 4º As determinações e os encaminhamentos do Secretário-Geral 
Judiciário, objeto do presente regramento, são passíveis de revisão, a qualquer 
momento, pela Presidente do Tribunal. 
Art. 5º Os casos omissos serão submetidos à apreciação da Presidente do 
Tribunal. 
Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
BEATRIZ RENCK 
Presidente do TRT da 4ª Região/RS 

PORTARIA Nº 519, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2015 (DOU 16/12/2015). 
O SECRETÁRIO DE INSPEÇÃO DO TRABALHO, no uso das atribuições 
conferidas pelo o art. 14, incisos II, do Anexo I ao Decreto n.º 5.063, de 03 de 
maio de 2004, e em face do disposto no art. 155 da Consolidação das Leis do 
Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto n.º 5.452, de 1º de maio de 1943, 
resolve: 
Art. 1º Prorrogar por 8 (oito) meses os prazos estabelecidos pelos itens 1.6, 
1.6.1 e 1.6.1.1 do Anexo 1 da Portaria SIT n.º 453, de 20 de novembro de 
2014, publicada no DOU de 1º de dezembro de 2014. 
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
PAULO SÉRGIO DE ALMEIDA 

PORTARIA Nº 6.438, DE 06 DE NOVEMBRO DE 2015. (Republicação) 

(Texto compilado com as alterações da Portaria n° 8.699/2015) (DEJT de 

17/12/2015). 
A PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, 
no uso de suas atribuições legais e regimentais, CONSIDERANDO o que 
dispõe a Lei n° 12.288/2010, que instituiu o Estatuto da Igualdade Racial; 
CONSIDERANDO o previsto na Lei n° 12.990/2014, que reservou aos 
candidatos negros 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos para 
provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração 
pública federal, das autarquias, das fundações públicas, das empresas públicas 
e das sociedades de economia mista controladas pela União; 
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CONSIDERANDO a Resolução Administrativa n° 11/2015, que regulamenta a 
reserva de vagas aos candidatos negros nos concursos públicos para 
provimento de cargos efetivos do Quadro de Pessoal do Tribunal Regional do 
Trabalho da 4ª Região; 
CONSIDERANDO a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal nos 
autos da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) n° 
186/DF, que entendeu constitucional a instituição de sistema de reserva de 
vagas com base em critério étnico-racial (cotas) no processo de seleção para 
ingresso em instituição pública de ensino superior; 
CONSIDERANDO o disposto no parágrafo único do art. 2° da Lei n° 
12.990/2014 e no §3° do art. 4° da Resolução Administrativa n° 11/2015 deste 
Tribunal, de que na hipótese de constatação de declaração falsa, o candidato 
será eliminado do concurso e, se houver sido nomeado, ficará sujeito à 
anulação da sua admissão ao serviço ou emprego público, após procedimento 
administrativo em que lhe sejam assegurados o contraditório e a ampla defesa, 
sem prejuízo de outras sanções cabíveis; 
CONSIDERANDO o que consta do expediente administrativo eletrônico nº 
0004851-27.2015.5.04.0000 (PA), 
RESOLVE: 
Art. 1° Instituir instrumentos de controle a serem utilizados na fiscalização do 
componente étnico-racial dos candidatos que se autodeclararem pretos ou 
pardos no ato da inscrição nos concursos públicos para provimento de cargos 
efetivos do Quadro de Pessoal do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região. 
Art. 2° É constituída Comissão Especial a ser nomeada com a finalidade 
exclusiva de analisar a veracidade da declaração a que se refere o art. 2° da 
Lei n° 12.990/2014, tendo as seguintes atribuições: 
I – avaliar e emitir parecer quanto ao enquadramento, ou não, do 
autodeclarado cotista na reserva de vagas destinadas a candidatos pretos ou 
pardos; 
II – analisar e propor soluções à Administração do Tribunal, 
fundamentadamente, acerca dos casos omissos. 
Art. 3° A Comissão Especial será composta por cinco membros titulares e três 
suplentes, todos ocupantes de cargo efetivo do Quadro de Pessoal deste 
Tribunal (nominados no Anexo Único desta Portaria), observada a diversidade 
de cor e gênero: 
Parágrafo único. Para o funcionamento da Comissão Especial, exigir-se-á 
quorum mínimo de três membros, sendo obrigatória a participação de, pelo 
menos, um representante negro (preto ou pardo). 
Art. 4° A avaliação da Comissão Especial quanto à condição de pessoa preta 
ou parda considerará os seguintes aspectos: 
I – autodeclaração firmada pelo candidato no ato de inscrição no concurso 
público; 
II – fenótipo apresentado pelo autodeclarado cotista em foto(s) tirada(s) por 
equipe da Secretaria de Gestão de Pessoas no momento do comparecimento 
para comprovação de requisitos, após a nomeação no cargo público. 
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Parágrafo único. A avaliação fenotípica considerará as características físicas 
da cor da pele e dos aspectos predominantes marcados pelos traços 
negróides. 
Art. 5° Para fins de subsidiar a decisão da Comissão em caso de incerteza 
gerada entre a autodeclaração e a foto apresentada, poderá ser realizada 
entrevista, em data e local previamente divulgados, em que o autodeclarado 
cotista deverá comparecer pessoalmente, portando documento de identificação 
original com foto. 
Art. 6° O autodeclarado cotista será considerado não enquadrado na condição 
de pessoa preta ou parda quando: 
I – não cumprir os requisitos do artigo 4° desta Portaria; 
II – negar-se a comparecer à entrevista, na forma do artigo 5° desta Portaria; 
III – houver unanimidade entre os integrantes da Comissão Especial quanto ao 
não atendimento do quesito cor ou raça. 
Art. 7° O não enquadramento do autodeclarado cotista na condição de pessoa 
preta ou parda não se configura em ato discriminatório de qualquer natureza, 
representando, tão somente, que se enquadrou em alguma das hipóteses 
indicadas no artigo 6° desta Portaria. 
Art. 8° O autodeclarado cotista terá o prazo de até 3 (três) dias úteis após a 
comunicação de seu não enquadramento para apresentar pedido de 
reconsideração, pessoalmente ou por intermédio de procurador legalmente 
constituído, contra a decisão da Comissão Especial. 
Parágrafo único. Não sendo reconsiderada a decisão, o pedido de 
reconsideração será recebido como recurso e encaminhado à Presidência, 
juntamente com parecer conclusivo da Comissão Especial. 
Art. 9º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
CLEUSA REGINA HALFEN 
Presidente do TRT da 4ª Região/RS 
Anexo: Anexo único da Portaria nº 6.438  

PORTARIA Nº 4.252, DE 04 DE AGOSTO DE 2015 (Republicação) (Texto 

compilado com as alterações promovidas pela Portaria nº 8.733/2015) 

(DEJT de 21/12/2015). Institui o teletrabalho no âmbito da Justiça do Trabalho 
da 4[ Região, em caráter permanente e facultativo. 
A PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, 
no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
CONSIDERANDO que a implantação do Processo Judicial Eletrônico na 
Justiça do Trabalho possibilita o trabalho remoto ou à distância; 
CONSIDERANDO as vantagens e benefícios diretos e indiretos advindos do 
teletrabalho para a Administração, para o servidor e para a sociedade; 
CONSIDERANDO a experiência exitosa da Portaria nº 5.791/2013, que instituiu 
o teletrabalho no âmbito deste Tribunal, em caráter experimental; 
CONSIDERANDO o disposto na Resolução CSJT nº 151, de 29 de maio de 
2015, que incorporou a modalidade de teletrabalho às práticas institucionais 
dos órgãos do Judiciário do Trabalho de primeiro e segundo graus, de forma 
facultativa, observada a legislação vigente, 
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RESOLVE: 
Art. 1º Instituir o teletrabalho no âmbito da Justiça do Trabalho da 4ª Região, 
em caráter permanente e facultativo. 
Parágrafo único. O exercício do teletrabalho no âmbito deste Tribunal será 
regido pela Resolução CSJT nº 151, de 29 de maio de 2015, observadas as 
disposições contidas na presente Portaria. 
Art. 2º O acesso remoto de que trata o artigo 16 da Resolução CSJT nº 151, de 
29 de maio de 2015, será garantido mediante a disponibilização do Gabinete 
Virtual aos servidores que tiverem deferido o teletrabalho. 
Art. 3º É instituída a Comissão de Gestão do Teletrabalho, com a finalidade de 
assegurar a utilização adequada dessa modalidade de trabalho, tendo as 
seguintes atribuições: 
I – zelar pela observância das regras constantes da Resolução CSJT nº 
151/2015 e da presente Portaria; 
II – acompanhar o desenvolvimento do teletrabalho no Tribunal, com base em 
indicadores e nos relatórios elaborados pelos gestores das unidades que 
tenham servidores atuando nesse regime; 
III – analisar e propor soluções à Administração do Tribunal, 
fundamentadamente, acerca de eventuais problemas detectados e de casos 
omissos; 
e 
IV – outras atribuições inerentes à sua finalidade. 
Art. 4º A Comissão de Gestão do Teletrabalho será composta por quatro 
membros (nominados no Anexo Único desta Portaria): 
I – o Juiz Auxiliar da Presidência, que a coordenará; 
II – um Diretor de Secretaria de Vara do Trabalho; 
III – um representante da Secretaria de Gestão de Pessoas; 
IV – um representante da Coordenadoria de Saúde. 
Art. 5º Ficam revogadas as Portarias nº 5.791/2013, 2.143/2014, 4.690/2014 e 
5.488/2014, bem como as demais disposições em contrário. 
Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
CLEUSA REGINA HALFEN 
Presidente do TRT da 4ª Região/RS 
ANEXO ÚNICO 
(Anexo alterado pela Portaria nº 8.733/2015) 
ANDRÉA SAINT PASTOUS NOCCHI, Juíza Auxiliar da Presidência – 
Coordenadora; 
NILTON CESAR MOZZAQUATRO, Diretor de Secretaria da 7ª Vara do 
Trabalho de Porto Alegre; 
FERNANDO FREITAS DE SOUZA, Assistente-Chefe da Seção de Legislação 
de Pessoal e Assuntos Disciplinares (Secretaria de Gestão de 
Pessoas); 
JOÃO LUIZ CAVALIERI MACHADO, Assistente-Chefe do Setor de Perícias 
(Coordenadoria de Saúde). 
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PORTARIA Nº 3.764, DE 15 DE JUNHO DE 2012 (Republicação) (Texto 

compilado com as alterações promovidas pelas Portarias nºs 306/2014 e 

8.735/2015) (DEJT de 21/12/2015). Institui o comitê Gestor do Programa de 
Gestão de Pessoas por Competências do TRT da 4ª Região e designa os 
respectivos integrantes. 
A PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, 
no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
CONSIDERANDO a edição da Resolução nº 92 do Conselho Superior da 
Justiça do Trabalho, de 29 de fevereiro de 2012, que dispõe sobre as 
diretrizes básicas para a implantação do modelo de Gestão de Pessoas por 
Competências no âmbito da Justiça do Trabalho de primeiro e 
segundo graus; 
CONSIDERANDO que a citada Resolução prevê, como primeira meta, a 
instituição de Comitê Gestor Regional pelos Tribunais Regionais do 
Trabalho, 
RESOLVE: 
Art. 1º Instituir o Comitê Gestor do Programa de Gestão de Pessoas por 
Competências do TRT da 4ª Região. 
Parágrafo único. São atribuições do Comitê: 
I - zelar pela observância das diretrizes constantes da Resolução nº 92 do 
Conselho Superior da Justiça do Trabalho; 
II – acompanhar e auxiliar a implantação da gestão de pessoas por 
competências; 
III – homologar as matrizes de competências; 
IV – coordenar as avaliações periódicas das práticas de gestão por 
competências e estabelecer diretrizes para melhoria contínua, em consonância 
com o plano estratégico institucional; 
V – acompanhar a implantação e a gestão de sistema informatizado de 
avaliação por competências; 
VI – outras atribuições inerentes à sua finalidade. 
Art. 2º O Comitê Gestor do Programa de Gestão de Pessoas por Competências 
será composto por cinco membros, nominados no Anexo Único da presente 
Portaria, sendo: 
I – o Diretor-Geral; 
II – o Secretário-Geral Judiciário; 
III – o Secretário-Geral da Presidência; 
IV – o Secretário da Corregedoria; 
V – o Diretor da Secretaria de Gestão 
Parágrafo único. A coordenação será exercida pelo Diretor da Secretaria de 
Gestão de Pessoas, conforme previsão do parágrafo único do art. 11 da 
Resolução nº 92 do Conselho Superior da Justiça do Trabalho. 
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
CLEUSA REGINA HALFEN 
Presidente do TRT da 4ª Região/RS 
ANEXO ÚNICO 
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(Alterado pela Portaria n° 8.735/2015) 
BÁRBARA BURGARDT CASALETTI, Diretora-Geral; 
ONÉLIO LUIS SOARES SANTOS, Secretário-Geral Judiciário; 
KÁTIA VIEGAS, Secretária-Geral da Presidência; 
MAURO BALTAR GRILLO, Secretário da Corregedoria; 
PAULO RICARDO BARRETO FERREIRA, Diretor da Secretaria de Gestão de 
Pessoas, Coordenador. 

PORTARIA Nº 1.997, DE 22 DE ABRIL DE 2015 (Republicação) (Texto 

compilado com as alterações promovidas pela Portaria nº 8.726/2015) 

(DEJT de 21/12/2015). Transforma a Comissão de Gestão Ambiental na 
“Comissão de Gestão Socioambiental – COGESO”, e regulamenta sua 
atuação. 
A PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, 
no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
CONSIDERANDO o disposto nos artigos 1º, incisos II, III e IV, 170, inciso VI, e 
225, todos da Constituição Federal de 1988; 
CONSIDERANDO os termos da Recomendação CNJ nº 11/2007, que 
aconselha que os Tribunais adotem políticas públicas destinadas à 
recuperação e à formação de um ambiente ecologicamente equilibrado, por 
meio da criação de comissões ambientais para planejamento, elaboração e 
acompanhamento de medidas e metas anuais; 
CONSIDERANDO os termos da Resolução CNJ nº 198/2014, que dispõe sobre 
o Planejamento e a Gestão Estratégica no âmbito do Poder Judiciário, 
classificando como atributo de valor judiciário a Responsabilidade 
Socioambiental; 
CONSIDERANDO os termos do Ato Conjunto CSJT.TST.GP nº 24/2014, que 
instituiu a Política Nacional de Responsabilidade Socioambiental da Justiça do 
Trabalho – PNRSJT; 
CONSIDERANDO os termos da Resolução CNJ nº 201/2015, que dispõe sobre 
a criação e as competências das unidades ou dos núcleos socioambientais nos 
órgãos e conselhos do Poder Judiciário e a implantação do respectivo Plano de 
Logística Sustentável – PLS-PJ; 
CONSIDERANDO que a promoção da cidadania e da responsabilidade 
socioambiental são objetivos estratégicos da Justiça do Trabalho; 
CONSIDERANDO a permanente necessidade de conscientizar servidores, 
magistrados, partes e advogados acerca das medidas de proteção ao meio 
ambiente, 
RESOLVE: 
Art. 1º Transformar a Comissão de Gestão Ambiental, instituída no âmbito da 
Justiça do Trabalho da 4ª Região por meio da Portaria nº 1.669/2010, na 
“Comissão de Gestão Socioambiental – COGESO”. 
Art. 2º Compete à Comissão de Gestão Socioambiental: 
I – acompanhar e dar suporte à Diretoria-Geral, enquanto investida na 
competência de "Unidade Socioambiental” deste Tribunal, no planejamento das 
ações e na proposição de projetos socioambientais, nos termos do Ato 
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Conjunto CSJT.TST.GP nº 24/2014 e da Portaria nº 1.996/2015 do TRT da 4ª 
Região, e 
II – atuar como gestora do Plano de Logística Sustentável do Poder Judiciário – 
PLS-PJ, no âmbito deste Tribunal, observados os termos da Resolução CNJ nº 
201/2015. 
Art. 3º A Comissão de Gestão Socioambiental será composta por sete 
membros (nominados no Anexo Único desta Portaria): 
I – o Juiz Auxiliar da Presidência, que a coordenará; 
II – o Juiz Auxiliar da Corregedoria Regional, e 
III – cinco servidores. 
Art. 4º Ficam revogadas as Portarias nº 1.669/2010, 301/2014 e 2.938/2014, 
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/RS 
ANEXO ÚNICO 
(Alterado pela Portaria nº 8.726/2015) 
— ANDRÉA SAINT PASTOUS NOCCHI, Juíza Auxiliar da Presidência 
(Coordenadora); 
— CLOCEMAR LEMES SILVA, Juiz Auxiliar da Corregedoria Regional; 
— BÁRBARA BURGARDT CASALETTI, Diretora-Geral; 
— CAROLINA DA SILVA FERREIRA, Assessora-Chefe da Assessoria de 
Gestão Estratégica, Dados Estatísticos e Apoio às Ações Institucionais; 
— DENISE UMANN LADEIRA, Assistente-Chefe da Seção de Afastamentos e 
Tempo de Serviço; 
— FABIANA DA SILVA PERDOMO, Assistente-Chefe da Seção de 
Capacitação; 
— JOSIANE BEATRIZ SCHERER, lotada na Seção de Liquidação. 

PORTARIA Nº 8.755, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2015 (DEJT de 21/12/2015). 
Institui  o Comitê Gestor Regional do Sistma 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: 
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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; 
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 
- EDER GIOVANE SCHERER, representante da Secretaria de Orçamento e 
Finanças (Coordenador); 
- CLAUDIA DUARTE RAFFO, representante da Secretaria de Orçamento e 
Finanças; 
- ALEXANDRE GOMES NUNES, 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 Comumicações. 
PORTARIA Nº 1.462, DE 19 DE MARÇO DE 2014 (Republicação) (Texto 
compilado com as alterações promovidas pela Portaria nº 8.727/2015) 
(DEJT de 21/12/215). 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, 
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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 
(alterado pela Portaria nº 8.727/2015) 
Desembargador Luiz Alberto de Vargas – coordenador 
Desembargador João Paulo Lucena 
Juíza Eny Ondina Costa da Silva – Juíza Diretora do Foro de Porto Alegre 
Bárbara Burgardt Casaletti – Diretora-Geral 
Paulo Ricardo Barreto Ferreira – Diretor da Secretaria de Gestão de Pessoas. 

PORTARIA Nº 6.113, DE 18 DE SETEMBRO DE 2012 (Republicação) (Texto 

compilado com as alterações promovidas pelas Portarias nºs 1.688/2014 e 

8.887/2015) (DEJT de 22/12/2015). Regulamenta, no âmbito da Justiça do 
Trabalho da 4ª Região, o Adicional de Qualificação – AQ, instituído pela Lei nº 
11.416, de 15 de dezembro de 2006. 
A PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, 
no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
CONSIDERANDO o disposto na Lei nº 11.416, de 15 de dezembro de 2006, 
que criou o adicional de qualificação; 
CONSIDERANDO o que prevê a Portaria Conjunta nº 01, de 7 de março de 
2007, do Presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de 
Justiça e dos Presidentes dos Tribunais Superiores, do Conselho da Justiça 
Federal, do Conselho Superior da Justiça do Trabalho e do Tribunal de Justiça 
do Distrito Federal e Territórios; 
CONSIDERANDO a previsão contida na Portaria nº 1.582, de 15 de março de 
2012, do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, 
RESOLVE: 
Seção I 
Das Disposições Gerais 
Art. 1º O Adicional de Qualificação, instituído pela Lei nº 11.416, de 15 de 
dezembro de 2006, destina-se aos servidores da Justiça do Trabalho da 4ª 
Região, nas respectivas áreas de interesse, em razão dos conhecimentos 
adicionais adquiridos em ações de treinamento e cursos de pós graduação, em 
sentido amplo ou estrito, observando-se os critérios e procedimentos 
estabelecidos nesta Portaria. 
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§ 1º É vedada a concessão do Adicional de Qualificação quando o curso ou a 
ação de treinamento especificados em edital de concurso público constituírem 
requisito para ingresso no cargo de provimento efetivo. 
§ 2º A concessão do Adicional não implica direito do servidor a exercer 
atividades vinculadas ao curso ou à ação de treinamento quando diversas das 
atribuições de seu cargo efetivo. 
Art. 2º O Adicional de Qualificação somente é devido aos servidores ocupantes 
de cargos de provimento efetivo das Carreiras de Analista Art. 3º O servidor 
cedido não perceberá o Adicional durante o afastamento, salvo na hipótese de 
cessão para órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário da União e da 
administração pública direta do Poder Executivo Federal, na condição de 
optante pela remuneração do cargo efetivo. 
Art. 4º O Adicional de Qualificação incidirá sobre o vencimento básico do 
servidor, nos seguintes percentuais: 
I - 12,5% (doze vírgula cinco por cento), em se tratando de título de Doutor; 
II - 10% (dez por cento), em se tratando de título de Mestre; 
III - 7,5% (sete vírgula cinco por cento), em se tratando de certificado de 
Especialização; 
IV - 1% (um por cento) para o conjunto de ações de treinamento que totalize 
pelo menos 120 (cento e vinte) horas, observado o limite de 3% (três por 
cento). 
§ 1º Em nenhuma hipótese o servidor perceberá cumulativamente mais de um 
percentual dentre os previstos nos incisos I a III deste artigo. 
§ 2º O Adicional de Qualificação previsto nos incisos I a III deste artigo será 
devido a partir da data da apresentação do título, diploma ou certificado. 
§ 3º O Adicional decorrente de ações de treinamento previsto no inciso IV 
poderá ser percebido cumulativamente com um daqueles previstos nos incisos 
I a III, mas nunca pelo mesmo fato gerador. 
§ 4º Os coeficientes relativos às ações de treinamento previstas no inciso IV 
deste artigo serão aplicados pelo prazo de 4 (quatro) anos, a contar da data de 
conclusão da última ação que totalizou o mínimo de 120 (cento e vinte) horas. 
Art. 5º A análise da correlação entre as áreas dos cursos averbados pelos 
servidores e as atribuições do cargo efetivo ou atividades do cargo em 
comissão ou da função comissionada para fins de concessão do Adicional de 
Qualificação será realizada pela Secretaria de Gestão de Pessoas, de acordo 
com a tabela constante do Anexo I, integrante desta Portaria. 
Seção II 
Das Áreas de Interesse 
Art. 6º Para fins de concessão do Adicional de Qualificação, definem-se como 
áreas de interesse aquelas necessárias ao cumprimento da missão institucional 
da Justiça do Trabalho da 4ª Região relacionadas aos serviços de 
processamento de feitos; execução de mandados; análise e pesquisa de 
legislação, doutrina e jurisprudência nos vários ramos do Direito; estudo e 
pesquisa do sistema judiciário brasileiro; organização e funcionamento dos 
ofícios judiciais e as inovações tecnológicas introduzidas; elaboração de 
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pareceres jurídicos; redação; gestão estratégica, de pessoas, de processos, e 
da informação; material e patrimônio; licitações e contratos; orçamento e 
finanças; controle interno; segurança; transporte; tecnologia da informação; 
comunicação; saúde; engenharia e arquitetura, gestão ambiental, bem como 
aquelas que venham a surgir no interesse do serviço. 
Seção III 
Do Adicional de Qualificação decorrente de Cursos de Pós-Graduação 
Art. 7º O Adicional de Qualificação decorrente de cursos de especialização, de 
mestrado ou de doutorado é devido aos ocupantes dos cargos de provimento 
efetivo das carreiras de Analista Judiciário, de Técnico Judiciário e de Auxiliar 
Judiciário, observadas as áreas de interesse em conjunto com as atribuições 
do cargo efetivo ou com as atividades desempenhadas pelo servidor quando 
no exercício do cargo em comissão ou da função comissionada. 
Art. 8º A percepção do Adicional de Qualificação decorrente de cursos de pós-
graduação fica condicionada à verificação, pela Secretaria de Gestão de 
Pessoas, do reconhecimento do curso e da instituição de ensino pelo Ministério 
da Educação, na forma da legislação específica. 
§ 1º Não serão aceitas declarações ou certidões de conclusão de cursos. 
§ 2º Os certificados ou diplomas deverão ser expedidos por universidades; 
para os expedidos por instituições não-universitárias deverá constar o 
respectivo registro em universidade indicada pelo Conselho Nacional de 
Educação. 
Art. 9º. Somente serão aceitos cursos de especialização com duração de, no 
mínimo, 360 (trezentas e sessenta) horas. 
Seção IV 
Do Adicional de Qualificação decorrente de Ações de Treinamento 
Art. 10. É devido Adicional de Qualificação ao servidor ocupante de cargo 
efetivo que comprovadamente houver concluído conjunto de ações de 
treinamento, desde que vinculado às áreas de interesse em conjunto com as 
atribuições do cargo efetivo ou com as atividades desempenhadas pelo 
servidor quando no exercício do cargo em comissão ou da função 
comissionada. 
Art. 11. Consideram-se ações de treinamento aquelas que promovem, de forma 
sistemática, por metodologia presencial ou à distância, o desenvolvimento de 
competências para o cumprimento da missão institucional, custeadas ou não 
pela Administração. 
§ 1º Observados os requisitos do caput do art. 10, serão válidas as ações de 
treinamento custeadas pela Administração para fins de percepção do Adicional 
de que trata esta Seção, para todos os servidores inscritos que obtiverem 
aprovação no respectivo curso, exceto as ações relacionadas no § 5º deste 
artigo. 
§ 2º Serão aceitas ações de treinamento não custeadas pela Administração, 
inclusive as realizadas antes do ingresso do servidor no cargo, quando 
contemplarem uma carga horária de, no mínimo, 8 (oito) horas de aula, e 
tiverem sido ministradas por instituição ou profissional reconhecidos no 
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mercado, desde que previstas no Programa Permanente de Capacitação de 
que trata o art. 10 da Lei nº 11.416/2006. 
§ 3º Consideram-se reconhecidos no mercado a instituição ou o profissional 
que comprovar atendimento a um dos seguintes requisitos: 
a) constituir-se em entidade educacional das esferas públicas, de quaisquer 
níveis de ensino; 
b) vincular-se, na condição de docente ou coordenador, à instituição de ensino 
regular de qualquer nível educacional; 
c) ministrar cursos ofertados regularmente à sociedade em geral, como pessoa 
física ou jurídica, comprovando essa condição com documento hábil ou 
anúncio de publicidade. 
§ 4º Para fins de verificação da compatibilidade do evento descrito no § 2º com 
o Programa Permanente de Capacitação, o servidor poderá fazer consulta 
prévia à Secretaria de Gestão de Pessoas, com a antecedência mínima de 15 
(quinze) dias úteis do seu início. 
§ 5º Não se enquadram na definição de ações de treinamento, para fins da 
concessão do Adicional: 
I - as especificadas no § 1º do art. 1º desta Portaria; 
II - as que deram origem à percepção do adicional constante dos incisos I a III 
do art. 4º desta Portaria; 
III - reuniões de trabalho e participação em comissões ou similares; 
IV - elaboração de monografia ou artigo científico destinado à conclusão de 
cursos de nível superior ou de especialização, de dissertação para mestrado e 
de tese para doutorado; 
V - participação em programa de reciclagem anual dos ocupantes do cargo da 
Carreira de Analista Judiciário - Área Administrativa e da Carreira de Técnico 
Judiciário - Área Administrativa, cujas atribuições estejam relacionadas às 
funções de segurança, para fins de percepção da Gratificação de Atividade de 
Segurança - GAS, a que alude o § 3º do art. 17 da Lei nº 11.416/ 2006; 
VI - conclusão de curso de nível superior ou de pós-graduação. 
VII - estágio curricular ou extracurricular; 
VIII - aulas magnas; 
IX - ações de Programa de Qualidade de Vida; 
X - treinamento em serviço. 
Art. 12. O Adicional de Qualificação corresponde a 1% (um por cento), 
incidente sobre o vencimento básico do cargo efetivo do servidor, para cada 
conjunto de ações de treinamento que totalize o mínimo de 120 (cento e vinte) 
horas, podendo ser acumulado até o máximo de 3% (três por cento), conforme 
o número de horas implementadas. 
§ 1º Cada percentual de 1% (um por cento) do Adicional de Qualificação será 
devido pelo período de 4 (quatro) anos, a contar da conclusão da última ação 
que permitir o implemento das 120 (cento e vinte) horas, cabendo à Secretaria 
de Gestão de Pessoas efetuar o controle das datas base. 
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§ 2º As horas excedentes da última ação que permitir o implemento das 120 
(cento e vinte) horas não serão consideradas como resíduo para a concessão 
do percentual subsequente. 
§ 3º O conjunto de ações de treinamento concluído após o implemento do 
percentual máximo de 3% (três por cento) observará o seguinte: 
I - as ações de treinamento serão registradas à medida que concluídas; 
II - a concessão de novo percentual produzirá efeitos financeiros a partir do dia 
seguinte à decadência do primeiro percentual da anterior concessão, limitada 
ao período que restar para completar 4 (quatro) anos da conclusão da última 
desse conjunto de ações. 
Art. 13. Em nenhuma hipótese o Adicional de Qualificação em razão de ações 
de treinamento integra, como parcela própria, os proventos de aposentadoria e 
as pensões. 
Seção V 
Da Comissão do Adicional de Qualificação 
Art. 14. Compete à Comissão de Adicional de Qualificação-AQ analisar as 
questões que tratam do Adicional de Qualificação no âmbito da Justiça do 
Trabalho da 4ª Região e das dúvidas e/ou omissões relativas aos atos 
normativos aplicáveis à matéria e, quando instada, elaborar parecer. (alterado 
pela Portaria n° 1.688/2014) 
Parágrafo único. A Comissão será composta por 5 membros (nominados no 
Anexo II desta Portaria), sendo: 
I – dois representantes da Secretaria de Gestão de Pessoas, um deles o 
Coordenador; 
II – um representante da Presidência; 
III – um representante da Diretoria-Geral; 
IV – um representante da Escola Judicial. 
Seção VI 
Dos Procedimentos para a Concessão do Adicional de Qualificação 
Art. 15. A comprovação dos cursos de pós-graduação far-se-á mediante 
apresentação de cópia do certificado ou do diploma respectivo; e, das ações de 
treinamento, por cópia do certificado ou da declaração de conclusão do evento 
contendo a identificação da entidade promotora e do aluno, o nome, a carga 
horária e a data de conclusão do curso ou ação de treinamento. 
§ 1º No caso das ações de treinamento, inexistindo a data de conclusão do 
curso no certificado, esta poderá ser considerada como a data de expedição do 
respectivo certificado. 
§ 2º Em qualquer caso, a cópia apresentada deverá estar autenticada, 
podendo a autenticação, à vista do original, ser feita por outro servidor do 
órgão, que se identificará com sua assinatura e o carimbo de seu nome e cargo 
ou função, e aporá data. 
§ 3º A apresentação de certificados, diplomas e declarações em desacordo 
com a legislação ou os termos desta Portaria implicará indeferimento do pedido 
de concessão do Adicional. 
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§ 4º Na ocorrência do indeferimento previsto no parágrafo anterior, o 
interessado poderá promover a correção e protocolizar novo requerimento, 
considerando-se essa nova data como a de registro para fins de percepção do 
Adicional. 
Art. 16. A Secretaria de Gestão de Pessoas proporá a concessão do Adicional 
de Qualificação mediante exame dos certificados, diplomas ou declarações 
apresentadas, observando as normas desta Portaria, e providenciará o 
imediato registro, encaminhando mensalmente Processo Administrativo à 
Diretoria-Geral, que, após análise, proporá a validação dos atos à Presidência 
do Tribunal. 
Art. 17. A Secretaria de Gestão de Pessoas arquivará cópia dos certificados ou 
declarações das ações de treinamento promovidas pelo Tribunal, procedendo 
ao registro dos dados necessários à concessão do Adicional de Qualificação. 
Art. 18. Na apuração da carga horária de ação de treinamento custeada pelo 
Tribunal, quando o certificado ou a declaração não a apresentar, a Secretaria 
de Gestão de Pessoas utilizará como referência os dados do processo 
administrativo respectivo. 
Parágrafo único. Inexistindo a informação, deverão ser consideradas 4 (quatro) 
horas por turno de realização da ação de treinamento. 
Seção VII 
Das Disposições Finais e Transitórias 
Art. 19. O Adicional de Qualificação integrará a remuneração contributiva 
utilizada para cálculo dos proventos de aposentadoria, nos termos do § 3º do 
art. 40 da Constituição Federal. 
Art. 20. Os percentuais do Adicional de Qualificação incidirão sobre os valores 
constantes do Anexo IX da Lei nº 11.416/2006, observado, quanto aos efeitos 
financeiros, o disposto no artigo 4º, caput e § 2º e artigo 12, caput e § 1º. 
Art. 21. O fato de a especialidade do cargo de provimento efetivo estar em 
processo de extinção não impede a percepção do Adicional de Qualificação. 
Art. 22. A Secretaria de Gestão de Pessoas disponibilizará em sistema próprio, 
para fins de acompanhamento, relação individual de ações de treinamento e de 
cursos de pós-graduação registrados nos assentamentos funcionais do 
servidor. 
Art. 23. As decisões relativas à concessão de Adicional de Qualificação serão 
publicadas em Boletim de Serviço. 
Art. 24. O servidor poderá interpor recurso da decisão, dirigido à autoridade 
superior, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da publicação. 
Parágrafo único. No caso de provimento do recurso, a data de registro será a 
da protocolização do pedido originário. 
Art. 25. Os casos omissos serão resolvidos pela Presidência do Tribunal, 
mediante encaminhamento da Diretoria-Geral. 
Art. 26. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se 
as disposições em contrário. 
CLEUSA REGINA HALFEN 
Presidente do TRT da 4ª Região/RS 
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ANEXO II 
(Integrantes da Comissão de Adicional de Qualificação) 
(Incluído pela Portaria n° 1.688/2014 e alterado pela Portaria n° 8.887/2015) 
–PAULO RICARDO BARRETO FERREIRA, Diretor da Secretaria de Gestão de 
Pessoas (Coordenador da Comissão); 
– LÚCIA THOMÉ DE OLIVEIRA, Coordenadora da Coordenadoria de 
Informações Funcionais; 
– EDUARDO MUNARI PRETO, Assessor-Chefe da Assessoria Jurídica da 
Presidência; 
– ANE DENISE BAPTISTA, representante da Escola Judicial; 
– SORAIA BOHN, representante da Diretoria-Geral. 

PORTARIA Nº 8.651, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2015 (DEJT de 22/12/2015). 
Institui Comissão para proceder à Tomada de Constas anual da Assistente-
Chefe da Seção de almoxarifado do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª 
Região, relativamente ao exercício de 2015. 
A PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, 
no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
CONSIDERANDO o disposto nos artigos 78 e 96 da Lei nº 4.320/1964, a qual 
estatui Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos 
orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito 
Federal; 
CONSIDERANDO o que consta no processo nº 0007946-65.2015.5.04.0000 
(PA), 
RESOLVE: 
Art. 1º Instituir Comissão para proceder à Tomada de Contas anual da 
Assistente-Chefe da Seção de Almoxarifado do Tribunal Regional do Trabalho 
da 4ª Região, servidora Aline Maia Bittencourt, relativamente ao exercício 
2015, integrada pelos seguintes membros: 
I – CARLA ROSANA LOPES NUNES (coordenadora); 
II – FABIANO DUTRA IANKOWSKI; 
III – CELI DE OLIVEIRA CÂNDIDO. 
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
BEATRIZ RENCK 
Presidente do TRT da 4ª Região/RS 

PORTARIA Nº 269, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2015 (DOU de 30/12/2015). 
Aprova instruções para a declaração da Relação anual de Informações Sociais 
– RAIS ano-base 2015. 
O MINISTRO DE ESTADO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL, no uso 
da atribuição que lhe confere o inciso II do parágrafo único do art. 87 da 
Constituição e tendo em vista o disposto no art. 24 da Lei nº 7.998, de 11 de 
janeiro 1990, resolve: 
Art. 1º Aprovar as instruções para a declaração da Relação Anual de 
Informações Sociais - RAIS, instituída pelo Decreto nº 76.900, de 23 de 
dezembro de 1975, bem como o anexo Manual de Orientação da RAIS, 
relativos ao ano-base 2015. 
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Art. 2º Estão obrigados a declarar a RAIS: 
I - empregadores urbanos e rurais, conforme definido no art. 2º da 
Consolidação das Leis do Trabalho - CLT e no art. 3º da Lei nº 5.889, de 8 de 
junho de 1973, respectivamente; 
II - filiais, agências, sucursais, representações ou quaisquer outras formas de 
entidades vinculadas à pessoa jurídica domiciliada no exterior; 
III - autônomos ou profissionais liberais que tenham mantido empregados no 
ano-base; 
IV - órgãos e entidades da administração direta, autárquica e fundacional dos 
governos federal, estadual, do Distrito Federal e municipal; 
V - conselhos profissionais, criados por lei, com atribuições de fiscalização do 
exercício profissional, e as entidades paraestatais; 
VI - condomínios e sociedades civis; e 
VII - cartórios extrajudiciais e consórcios de empresas. 
§1º O estabelecimento inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - 
CNPJ que não manteve empregados ou que permaneceu inativo no ano-base 
está obrigado a entregar a RAIS - RAIS NEGATIVA - preenchendo apenas os 
dados a ele pertinentes. 
§2º A exigência de apresentação da RAIS NEGATIVA a que se refere o §1º 
deste artigo não se aplica ao Microempreendedor Individual de que trata o art. 
18-A, §1º da Lei Complementar nº 123/2006. 
Art. 3º O empregador, ou aquele legalmente responsável pela prestação das 
informações, deverá relacionar na RAIS de cada estabelecimento, os vínculos 
laborais havidos ou em curso no ano-base e não apenas os existentes em 31 
de dezembro, abrangendo: 
I - empregados urbanos e rurais, contratados por prazo indeterminado ou 
determinado; 
II - trabalhadores temporários regidos pela Lei nº 6.019, de 3 de janeiro de 
1974; 
III - diretores sem vínculo empregatício para os quais o estabelecimento tenha 
optado pelo recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS; 
IV - servidores da administração pública direta ou indireta federal, estadual, do 
Distrito Federal ou municipal, bem como das fundações supervisionadas; 
V - servidores públicos não-efetivos, demissíveis ad nutum ou admitidos por 
meio de legislação especial, não regidos pela CLT; 
VI - empregados dos cartórios extrajudiciais; 
VII - trabalhadores avulsos, aqueles que prestam serviços de natureza urbana 
ou rural a diversas empresas, sem vínculo empregatício, com a intermediação 
obrigatória do órgão gestor de mão-de-obra,  nos termos da Lei nº 8.630, de 25 
de fevereiro de 1993, ou do sindicato da categoria; 
VIII - trabalhadores com contrato de trabalho por prazo determinado, regidos 
pela Lei nº 9.601, de 21 de janeiro de 1998; 
IX - aprendiz contratado nos termos do art. 428 da CLT, regulamentado pelo 
Decreto nº 5.598, de 1º de dezembro de 2005; 
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X - trabalhadores com contrato de trabalho por tempo determinado, regidos 
pela Lei nº 8.745, de 9 de dezembro de 1993; 
XI - trabalhadores regidos pelo Estatuto do Trabalhador Rural, Lei nº 5.889, de 
8 de junho de 1973; 
XII - trabalhadores com contrato de trabalho por prazo determinado, regidos 
por Lei Estadual; 
XIII - trabalhadores com contrato de trabalho por prazo determinado, regidos 
por Lei Municipal; 
XIV - servidores e trabalhadores licenciados; 
XV - servidores públicos cedidos e requisitados; e 
XVI - dirigentes sindicais. 
Parágrafo único. Os empregadores deverão, ainda, informar na RAIS: 
I - os quantitativos de arrecadação das contribuições sindicais previstas no art. 
579 da CLT, devidas aos sindicatos das respectivas categorias econômicas e 
profissionais ou das profissões liberais e as respectivas entidades sindicais 
beneficiárias; 
II - a entidade sindical a qual se encontram filiados; e 
III - os empregados que tiveram desconto de contribuição associativa, com a 
identificação da entidade sindical beneficiária. 
Art. 4º As informações exigidas para o preenchimento da RAIS encontram-se 
no Manual de Orientação da RAIS, edição 2015, disponível na Internet nos 
endereços http://portal.mte.gov.br/index.php/rais e http://www.rais.gov.br. 
§ 1º As declarações deverão ser fornecidas por meio da Internet - mediante 
utilização do programa gerador de arquivos da RAIS - GDRAIS2015 que 
poderá ser obtido em um dos endereços eletrônicos de que trata o caput deste 
artigo. 
§ 2º Os estabelecimentos ou entidades que não tiveram vínculos laborais no 
ano-base poderão fazer a declaração acessando a opção - RAIS NEGATIVA - 
on-line - disponível nos endereços eletrônicos de que trata o caput deste artigo. 
§ 3º A entrega da RAIS é isenta de tarifa. 
Art. 5º É obrigatória a utilização de certificado digital válido padrão ICP Brasil 
para a transmissão da declaração da RAIS por todos os estabelecimentos que 
possuem a partir de 11 vínculos, exceto para a transmissão da RAIS Negativa 
e para os estabelecimentos que possuem menos de 11 vínculos. 
Parágrafo único - As declarações poderão ser transmitidas com o certificado 
digital de pessoa jurídica, emitido em nome do estabelecimento, ou com 
certificado digital do responsável pela entrega da declaração, sendo que este 
pode ser um CPF ou um CNPJ. 
Art. 6º O prazo para a entrega da declaração da RAIS iniciasse no dia 19 de 
janeiro de 2016 e encerra-se no dia 18 de março de 2016. 
§ 1º O prazo de que trata o caput deste artigo não será prorrogado. 
§ 2º Vencido o prazo de que trata o caput deste artigo, a declaração da RAIS 
2015 e as declarações de exercícios anteriores gravadas no GDRAIS 
Genérico, disponível nos endereços eletrônicos de que trata o caput do art. 4º, 
deverão ser transmitidas por meio da Internet. 

http://portal.mte.gov.br/index
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§ 3º Havendo inconsistências no arquivo da declaração da RAIS que impeçam 
o processamento das informações, o estabelecimento deverá reencaminhar 
cópia do arquivo. 
§ 4º As retificações de informações e as exclusões de arquivos poderão 
ocorrer, sem multa, até o último dia do prazo estabelecido no caput deste 
artigo. 
Art. 7º O Recibo de Entrega deverá ser impresso cinco dias úteis após a 
entrega da declaração, utilizando os endereços eletrônicos 
(http://portal.mte.gov.br/index.php/rais e http://www.rais.gov.br) – opção 
"Impressão de Recibo". 
Art. 8º O estabelecimento é obrigado a manter arquivados, durante cinco anos, 
à disposição do trabalhador e da Fiscalização do Trabalho, os seguintes 
documentos comprobatórios do cumprimento das obrigações relativas ao 
Ministério do Trabalho e Previdência Social - MTPS: 
I - o relatório impresso ou a cópia dos arquivos; e 
II - o Recibo de Entrega da RAIS. 
Art. 9º O empregador que não entregar a RAIS no prazo previsto no caput do 
art. 6º, omitir informações ou prestar declaração falsa ou inexata, ficará sujeito 
à multa prevista no art. 25 da Lei nº 7.998, de 11 de janeiro de 1990, 
regulamentada pela Portaria/MTE nº 14, de 10 de fevereiro de 2006, publicada 
no Diário Oficial da União de 13 de fevereiro de 2006, alterada pela 
Portaria/MTE nº 688, de 24 de abril de 2009, publicada no Diário Oficial da 
União de 27 de abril de 2009. 
Art. 10. A RAIS de exercícios anteriores deverá ser declarada com a utilização 
do aplicativo GDRAIS Genérico e os valores das remunerações deverão ser 
apresentados na moeda vigente no respectivo ano-base. 
Parágrafo único. É obrigatória a utilização de certificado digital válido padrão 
ICP Brasil para a transmissão da declaração da RAIS de exercícios anteriores, 
exceto para a transmissão da RAIS Negativa. 
Art.11. A cópia da declaração da RAIS, de qualquer ano base, poderá ser 
solicitada pelo estabelecimento declarante à Coordenação-Geral de 
Estatísticas do Trabalho, do Ministério do Trabalho e Previdência Social, em 
Brasília-DF, ou aos seus órgãos regionais. 
Art. 12. Esta Portaria entra em vigor no dia 19 de janeiro de 2016 
Art. 13. Revoga-se a Portaria nº 10, de 9 de janeiro de 2015, publicada no DOU 
de 12 de janeiro de 2015, Seção 1, página 35. 
MIGUEL ROSSETTO 
Anexos: I, II e III da PORTARIA Nº 269 

A T O S 

ATO CSJT.GP.SG Nº 322/2015 (DEJT de 1º/12/2015) Altera a Resolução 
CSJT n.° 86, de 25 de novembro de 2011, que dispõe sobre os procedimentos 
administrativos a serem adotados em caso de paralisação do serviço por 
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motivo de greve no âmbito do Conselho Superior e da Justiça do Trabalho de 
primeiro e segundo graus. 
O PRESIDENTE DO CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO, 
no uso da atribuição conferida pelo art. 10, inciso XIX, do Regimento Interno do 
CSJT,  
Considerando o Enunciado Administrativo n.º 15, de 25 de agosto de 2015, do 
Conselho Nacional de Justiça, 
R E S O L V E, ad referendum: 
Art. 1° A Resolução CSJT n.° 86, de 25 de novembro de 2011, passa a vigorar 
acrescida do art. 4º-A e do artigo 3º com a seguinte redação: 
“Art. 3º .......................................... 
IV – compensado mediante reposição das horas não trabalhadas e/ou por 
reposição de produtividade.” 
................................................... 
“Art. 4º-A Na hipótese de compensação por reposição de produtividade, caberá 
às chefias das unidades apresentar à autoridade superior de sua área de 
atuação o plano de compensação da unidade visando promover a rápida 
normalidade dos serviços. 
Parágrafo único. Após a compensação, a chefia imediata comunicará ao setor 
competente da área de Gestão de Pessoas o exaurimento das horas em débito 
dos servidores que as cumprirem para fins dos registros necessários.” 
Art. 2º Este Ato entra em vigor na data de sua publicação. 
Brasília, 30 de novembro de 2015. 
Ministro ANTONIO JOSÉ DE BARROS LEVENHAGEN 
Presidente do Conselho Superior da Justiça do Trabalho 

ATO CSJT.GP.SG Nº 332/2015 (DEJT de 03 e 04/12/2015). Aprova o Plano 
Anual de Auditoria do Conselho Superior da Justiça do Trabalho para o 
exercício 2016. 
O PRESIDENTE DO CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO, 
no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 10, XVI, do Regimento 
Interno do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, Considerando a 
competência constitucional do Conselho Superior da Justiça do Trabalho de 
exercer a supervisão administrativa, orçamentária, financeira e patrimonial da 
Justiça do Trabalho de primeiro e segundo graus; 
Considerando as competências regulamentares da Coordenadoria de Controle 
e Auditoria do Conselho Superior da Justiça do Trabalho de realizar auditorias 
nos sistemas contábil, orçamentário, operacional, administrativo, financeiro e 
patrimonial, com vistas a verificar a legalidade, legitimidade e economicidade 
dos atos de gestão dos responsáveis; 
Considerando as disposições normativas da Resolução CNJ n.º 171, de 1º de 
março de 2013, que dispõe sobre técnicas de auditoria, inspeção administrativa 
e fiscalização nas unidades jurisdicionais vinculadas ao Conselho Nacional de 
Justiça; 
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Considerando a publicação do Plano de Auditoria de Longo Prazo do Conselho 
Superior da Justiça do Trabalho para o quadriênio 2014/2017, consoante o Ato 
CSJT.GP.SG n.º 228/2014, 
RESOLVE 
Art. 1ºO Conselho Superior da Justiça do Trabalho, por meio da Coordenadoria 
de Controle e Auditoria, realizará no exercício de 2016, as auditorias previstas 
neste Ato. 
Parágrafo único. Incluem-se, no Plano Anual de Auditoria, as auditorias e 
outras ações de controle, tais como fiscalizações, inspeções, levantamentos, 
monitoramentos, emissão de parecer técnico e demais avaliações do sistema 
de controle interno. 
Art. 2ºAs auditorias terão como foco a análise e avaliação de dados, sistemas, 
atos e procedimentos referentes à atuação administrativa dos Tribunais 
Regionais do Trabalho e das unidades administrativas que compõem a 
Secretaria-Geral do CSJT, conforme o caso, tendo-se por parâmetros as 
normas constitucionais e a legislação aplicável, bem assim a interpretação que 
lhes são dadas pelo Conselho Nacional de Justiça, pelo Conselho Superior da 
Justiça do Trabalho e pelo Tribunal de Contas da União, no exercício do 
controle administrativo, e a jurisprudência decorrente da atividade jurisdicional. 
Art. 3ºAs auditorias previstas neste Ato classificam-se em: 
I - auditorias in loco - por meio das quais os órgãos da Justiça do Trabalho de 
1º e 2º graus recebem a visita de auditores do CSJT, com o objetivo de avaliar 
áreas da gestão administrativa previamente selecionadas segundo critérios de 
materialidade, criticidade, relevância e oportunidade; 
II - auditorias sistêmicas – por meio das quais se examina, de forma detalhada, 
o tratamento conferido a determinado tema pelos órgãos da Justiça do 
Trabalho de 1º e 2º graus e pelas unidades administrativas do CSJT, quando 
for o caso, tendo-se por subsídios dados e informações disponíveis em 
sistemas administrativos e/ou disponibilizados pelos órgãos e unidades 
auditados; 
III – ações coordenadas de auditoria – por meio das quais se realizam 
levantamentos e avaliações referentes à gestão administrativa dos Tribunais 
Regionais do Trabalho a partir de um trabalho de integração com as Unidades 
de Controle Interno, conforme programa de auditoria previamente elaborado 
pela CCAUD/CSJT; 
IV – emissão de parecer técnico – análise realizada para avaliar a adequação 
dos projetos de obra dos órgãos da Justiça do Trabalho de 1º e 2º graus aos 
requisitos da Resolução CSJT n.º 70/2010; e 
V - monitoramento de acórdãos – verificação do cumprimento das deliberações 
exaradas pelo CSJT em razão de auditorias e outras ações de controle 
realizadas pela CCAUD/CSJT, bem como de pareceres técnicos de obra por 
ela elaborados. 
Art. 4º As auditorias previstas para 2016, com a descrição dos seus temas e 
das datas de realização, constam do anexo deste Ato, classificadas conforme 
as espécies enumeradas no art. 3º. 
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Art. 5º A Coordenadoria de Controle e Auditoria publicará, no portal eletrônico 
do CSJT, quadros com o detalhamento das auditorias e ações de controle, nos 
quais constarão a identificação, a classificação, os atributos, os objetivos, o 
período e o local de realização. 
Art. 6ºEste Ato entra em vigor na data de sua publicação. 
Brasília, 30 de novembro de 2015. 
Ministro ANTONIO JOSÉ DE BARROS LEVENHAGEN 
Presidente do Conselho Superior da Justiça do Trabalho 

ATO GDGSET.GP.Nº 608, DE 3 DE NOVEMBRO DE 2015 (DEJT de 

11/12/2015). 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, no uso de suas 
atribuições legais e regimentais, 
R E S O L V E 
Art. 1º O horário do expediente do Tribunal nos períodos abaixo discriminados 
é fixado nos seguintes termos: 
I – de 21 de dezembro de 2015 a 6 de janeiro de 2016, será das 14 às 18 
horas; 
II – de 7 a 29 de janeiro de 2016, será das 13 às 18 horas. 
Parágrafo único. No período constante no inciso I, o atendimento na Secretaria-
Geral Judiciária, Coordenadoria de Processos Eletrônicos, 
Coordenadoria de Cadastramento Processual e Coordenadoria de 
Classificação, Autuação e Distribuição de Processos será em regime de 
plantão. 
Art. 2º Durante o recesso forense e o mês de janeiro de 2016, responderão 
pela Presidência do Tribunal os seguintes Ministros: 
- Ex.mo Sr. Presidente ANTONIO JOSÉ DE BARROS LEVENHAGEN: 20 de 
dezembro de 2015 a 20 de janeiro de 2016 e a partir de 30 de janeiro de 2016. 
- Ex.mo Sr. Vice-Presidente IVES GANDRA DA SILVA MARTINS FILHO: 21 a 
29 de janeiro de 2016. 
Art. 3º Este Ato entra em vigor na data de sua publicação. 
Ministro ANTONIO JOSÉ DE BARROS LEVENHAGEN 
Presidente do Tribunal Superior do Trabalho 

ATO Nº 714/SEGJUD.GP, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2015 (DEJT de 

16/12/2015). Determina o cancelamento da distribuição do saldo remanescente 
de agravos de instrumentos distribuídos aos Ex.mos Desembargadores do 
Trabalho durante o período de vigência do Acordo de Cooperação Técnica nº 
001/2014. 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, no uso das 
atribuições legais e regimentais, ad eferendum do Órgão Especial, 
considerando o Acordo de Cooperação Técnica nº 001/2014, firmado entre o 
Tribunal Superior do Trabalho e os Tribunais Regionais do Trabalho, com 
objetivo de convocar, excepcional e temporariamente, Desembargadores do 
Trabalho para atuar nas turmas do TST e conferir maior eficiência, eficácia e 
efetividade à prestação jurisdicional, considerando os termos da Resolução 
Administrativa nº 1662, de 5 de maio de 2014, que referendou a convocação 
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temporária dos Excelentíssimos Desembargadores do Trabalho, considerando 
o disposto na Cláusula Primeira do segundo Termo Aditivo ao Acordo de 
Cooperação Técnica nº 001/2014, que estabeleceu a vigência do referido 
acordo até 18 de dezembro de 2014, 

RESOLVE 

Art. 1º Determinar o cancelamento da distribuição do saldo remanescente de 
agravos de instrumentos distribuídos aos 
Excelentíssimos Desembargadores do Trabalho, na conformidade do Acordo 
de Cooperação Técnica nº 001/2014. 

Parágrafo único. O saldo remanescente a que se refere o caput será 
distribuído, mediante sorteio, entre os Ministros que compõem o Tribunal. 

Art. 2º Os agravos, os agravos regimentais e os embargos de declaração 
porventura interpostos, bem como os recursos de revista provenientes dos 
agravos de instrumento providos pelos Desembargadores Convocados, serão 
redistribuídos entre os integrantes do respectivo Colegiado, observada a 
publicidade e a devida compensação. 

Art. 3º Este Ato entra em vigor na data de sua publicação. 
Ministro ANTONIO JOSÉ DE BARROS LEVENHAGEN 
Presidente do Tribunal Superior do Trabalho 

ATO CSJT.GP.SG.CGPES Nº 356/2015 (DEJT de 28-12-2015) 
O PRESIDENTE DO CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO, 
no uso das atribuições contidas no art. 6º, § 2º, da Resolução nº 47, de 
28/03/2008, 
RESOLVE: 
Art. 1º Fica acrescido ao rol dos cargos constantes do Anexo II da Resolução 
CSJT nº 47, de 28 de março de 2008, o cargo de Analista Judiciário, Área de 
Apoio Especializado, Especialidade Saúde Bucal. 
Art. 2º Ficam incluídos no Anexo Único do Ato CSJT.GP.SE.ASGP nº 
193/2008, de 9 de outubro de 2008, a descrição das atribuições e os requisitos 
para ingresso no cargo de que trata o artigo anterior, constantes do Anexo 
Único deste Ato. 
Art. 3º Republiquem-se o Anexo II da Resolução CSJT nº 47/2008 e o Anexo 
Único do Ato nº 193/2008 – CSJT.GP.SE.ASGP, com as alterações 
introduzidas pelo presente Ato. 
Art. 4º Este Ato entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. 
Brasília, 18 de dezembro de 2015. 
Ministro ANTONIO JOSÉ DE BARROS LEVENHAGEN 
Presidente do Conselho Superior da Justiça do Trabalho 
Anexo:  ANEXO ÚNICO DO ATO CSJT.GP.SG.CGPES Nº 356/2015   
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E D I T A I S  

EDITAL SECOR Nº 58/2015 (DEJT de 10/12/2015). A CORREGEDORA DO 
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, no uso de suas 
atribuições legais e regimentais, e tendo em vista o que consta no Art. 3º, § 1º, 
do Provimento Conjunto nº 1/2014, da Presidência e da Corregedoria Regional, 
FAZ SABER aos Juízes do Trabalho Substitutos do Tribunal Regional do 
Trabalho da 4ª Região o que segue: 
I – Encontra-se vaga, para fins de lotação de Juiz do Trabalho Substituto, a 11ª 
Circunscrição – 11ª Vara do Trabalho de Porto Alegre. 
II – A vacância decorre da promoção da Juíza do Trabalho Substituta Bárbara 
Schönhofen Garcia a Juíza Titular de Vara do Trabalho. 
III – As inscrições para a referida vaga deverão ser efetivadas a partir da 
publicação do presente edital no Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho, 
ficando estabelecido o prazo de 05 (cinco) dias para a manifestação dos 
interessados. 
Porto Alegre, 09 de dezembro de 2015. 
BEATRIZ RENCK 
Corregedora Regional 

EDITAL GP Nº 016/2015 (DEJT de 17/12/2015). A PRESIDENTE DO 
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, no uso de suas 
atribuições legais e regimentais, torna público o EDITAL DE ABERTURA DE 
PROCESSO DE REMOÇÃO para o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª 
Região, no cargo de Juiz do Trabalho Substituto. 
I - O processo destina-se ao provimento de 05 (cinco) cargos vagos no âmbito 
deste Tribunal. 
II - O requerimento de inscrição deverá ser formulado à Presidência deste 
Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da publicação do presente 
Edital no Diário Oficial da União, considerando-se, para efeito de contagem do 
prazo, a data de protocolo neste TRT ou da postagem na Empresa de Correios 
e Telégrafos, endereçando-o à Secretaria Geral da Presidência, com endereço 
na Avenida Praia de Belas, n. 1.100, 11º andar, Bairro Praia de Belas, Porto 
Alegre, Rio Grande do Sul, CEP 90110-903, ou pelo malote digital da 
Presidência. 
III - O requerimento de inscrição deverá ser instruído com certidão expedida 
pelo Tribunal de origem, a qual deverá conter as seguintes informações: 
a) o pedido de remoção no Tribunal de origem; 
b) a ausência de processo disciplinar; 
c) a não retenção injustificada de autos em seu poder além do prazo legal. 
IV – A ausência de quaisquer das informações elencadas no item anterior 
acarretará o indeferimento da inscrição. 
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V – Se o número de juízes vitalícios inscritos for inferior ao número de cargos 
vagos (item I), poderão ser analisados os requerimentos de juízes em 
vitaliciamento. 
VI – Publique-se no Diário Oficial da União e no Diário Eletrônico da Justiça do 
Trabalho. 
Porto Alegre, 15 de dezembro de 2015. 
BEATRIZ RENCK 
Presidente do TRT da 4ª Região/RS 

PROVIMENTOS 

PROVIMENTO Nº 247, de 10 de dezembro de 2015 (DEJT de 11/12/2015). 

Aprova o Regulamento Interno da Corregedoria Regional do Tribunal 
Regional do Trabalho da 4ª Região e revoga os Provimentos da Corregedoria 
Regional nº 234, de 13 de dezembro de 2010; nº 242, de 19 de abril de 2013, e 
nº 245, de 19 de agosto de 2013. 
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 atualizar as normas relativas à estrutura 
funcional e organizacional da Corregedoria Regional, de sua Secretaria, de 
suas Assessorias e de seus serviços auxiliares; 
CONSIDERANDO a conveniência de disciplinar as rotinas e os procedimentos 
no âmbito da Secretaria da Corregedoria Regional, assim como os atos 
relativos à função correcional; 
CONSIDERANDO o que consta do expediente administrativo nº 0006413-
71.2015.5.04.0000 (PA), autuado com vista ao acompanhamento dos estudos 
para apresentação da proposta de edição do Regulamento Interno da 
Corregedoria Regional do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, 
R E S O L V E: 
Aprovar o Regulamento Interno da Corregedoria Regional do Tribunal Regional 
do Trabalho da 4ª Região na forma que segue. 
REGULAMENTO INTERNO DA CORREGEDORIA REGIONAL DO 
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO 
SUMÁRIO 
TÍTULO I 
DA CORREGEDORIA REGIONAL 
TÍTULO II 
DA SECRETARIA DA CORREGEDORIA REGIONAL 
CAPÍTULO I 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
CAPÍTULO II 
DAS ASSESSORIAS 
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Seção I 
Das Disposições Gerais 
Seção II 
Da Assessoria Administrativa 
Seção III 
Da Assessoria Jurídica 
Seção IV 
Da Assessoria Técnico-Operacional 
CAPÍTULO III 
DO GABINETE EXTRAORDINÁRIO 
CAPÍTULO IV 
DO SERVIÇO DE APOIO TEMPORÁRIO – SAT 
TÍTULO III 
DA VICE-CORREGEDORIA REGIONAL 
TÍTULO IV 
DAS ROTINAS E DOS PROCEDIMENTOS DA SECRETARIA DA 
CORREGEDORIA REGIONAL 
CAPÍTULO ÚNICO 
DO REGISTRO E DA CLASSIFICAÇÃO DOS EXPEDIENTES 
Seção I 
Das Disposições Gerais 
Seção II 
Da Correição Parcial (CORPAR) 
Seção III 
Do Pedido de Providências (PP) 
Seção IV 
Da Reclamação Disciplinar (RCLDISC) 
Seção V 
Do Conflito Negativo de Atribuições 
TÍTULO V 
DAS INSPEÇÕES CORRECIONAIS 
TÍTULO VI 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
ANEXO I 
ORGANOGRAMA DA CORREGEDORIA REGIONAL 
REGULAMENTO INTERNO DA CORREGEDORIA REGIONAL DO 
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO 
TÍTULO I 
DA CORREGEDORIA REGIONAL 
Art. 1º À Corregedoria Regional, como Órgão do Tribunal Regional do Trabalho 
da 4ª Região, incumbe exercer correição permanente nas unidades judiciárias 
de primeiro grau, bem como fiscalizar e orientar a realização das atividades 
jurisdicionais e administrativas dos Juízes do Trabalho e dos servidores, 
visando à correção e à celeridade do exercício da prestação jurisdicional. 
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Art. 2º O Corregedor Regional e o Vice-Corregedor Regional serão eleitos 
dentre os Desembargadores do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região 
para mandato de 2 (dois) anos, na forma estabelecida pelo Regimento Interno 
do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região. 
§ 1º As competências do Corregedor Regional e do Vice-Corregedor Regional 
são aquelas previstas no Regimento Interno do Tribunal Regional do Trabalho 
da 4ª Região. 
§ 2º O Corregedor Regional poderá propor ao Órgão Especial a convocação de 
Juiz Titular de Vara do Trabalho para o exercício de funções de auxílio por ele 
delegadas, por prazo previamente definido. 
TÍTULO II 
DA SECRETARIA DA CORREGEDORIA REGIONAL 
CAPÍTULO I 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
Art. 3º À Secretaria da Corregedoria Regional incumbe prestar apoio jurídico e 
administrativo ao Corregedor Regional, executando os serviços segundo as 
normas deste Regulamento Interno e as determinações do Corregedor 
Regional. 
Art. 4º A Secretaria da Corregedoria Regional é integrada pelas Assessorias 
Administrativa, Jurídica e Técnico-Operacional, todas sob coordenação do 
Secretário da Corregedoria. 
Parágrafo único. Integra, ainda, a Secretaria da Corregedoria Regional o 
Gabinete do Desembargador eleito Corregedor Regional, durante sua 
investidura, o qual definirá as atribuições dos servidores nele lotados. 
Art. 5º Os Cargos em Comissão e as Funções Comissionadas vinculadas à 
Secretaria da Corregedoria Regional serão distribuídos entre as Assessorias de 
acordo com o organograma constante do Anexo I deste Regulamento Interno. 
Parágrafo único. O Cargo em Comissão de Assessor de Desembargador do 
Gabinete do Corregedor Regional eleito será destinado à Assessoria Jurídica. 
CAPÍTULO II 
DAS ASSESSORIAS 
Seção I 
Das Disposições Gerais 
Art. 6º Às Assessorias competem as atribuições previstas neste Regulamento 
Interno, sem prejuízo de outras que vierem a ser designadas pelo Corregedor 
Regional ou pelo Secretário da Corregedoria. 
Parágrafo único. Caberá às Assessorias as seguintes funções, observadas as 
áreas de atuação respectivas: 
I - gerir, acompanhar e informar sobre o cumprimento das metas de 
responsabilidade da Corregedoria Regional estabelecidas no Plano Estratégico 
do Poder Judiciário, elaborado pelo Conselho Nacional de Justiça; no Plano 
Estratégico da Justiça do Trabalho, elaborado pelo Conselho Superior da 
Justiça do Trabalho, e no Plano Estratégico do Tribunal Regional do Trabalho 
da 4ª Região;  
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II - prestar informações e apoio à Comissão de Vitaliciamento do Tribunal 
Regional do Trabalho da 4ª Região; 
III - responder pelo plantão permanente da Corregedoria Regional; 
IV - publicar no sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região 
e/ou na aba da Corregedoria Regional no Portal VOX as informações de 
responsabilidade da Corregedoria Regional. 
Seção II 
Da Assessoria Administrativa 
Art. 7º À Assessoria Administrativa compete: 
I – receber, protocolizar e processar todos os requerimentos e expedientes 
encaminhados à Corregedoria Regional; 
II - prestar informações e expedir certidões; 
III - minutar ofícios, correspondências e despachos de rotina; 
IV - receber, protocolizar, encaminhar e arquivar expedientes de Correições 
Parciais (CORPAR), Reclamações Disciplinares (RCLDISC), Pedidos de 
Providências (PP), conflitos negativos de atribuições, atos normativos 
expedidos pelos juízes de primeiro grau, pedidos de unificação cadastral de 
partes nos sistemas processuais de primeiro grau e pedidos de afastamentos 
da jurisdição formulados pelos magistrados de primeiro grau; 
V - receber, autuar, instruir e encaminhar os Processos Administrativos 
Eletrônicos (PAs) referentes às matérias de competência da Corregedoria 
Regional; 
VI - manter atualizadas as informações sobre o local de residência dos Juízes 
Titulares de Vara do Trabalho, sobre o exercício do magistério pelos juízes de 
primeiro grau e sobre o desenvolvimento de atividades incompatíveis com o 
exercício da magistratura; 
VII - registrar e manter atualizadas as ocorrências e menções elogiosas dos 
juízes de primeiro grau; 
VIII - instruir os expedientes: 
a) de designação de juiz para o exercício da Direção do Foro; 
b) de requerimento de aposentadoria de magistrado; 
c) de autorização para Juízes Titulares de Vara do Trabalho residirem fora 
da Comarca; 
d) de remoção e de permuta de Juiz do Trabalho; 
e) de promoção para os cargos de Juiz do Trabalho Titular de Vara do 
Trabalho e de Desembargador do Trabalho. 
IX - manter atualizadas na Secretaria da Corregedoria Regional as escalas 
completas de plantão permanente das unidades judiciárias de primeiro grau e 
publicar no sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região os 
telefones celulares do plantão judiciário do primeiro grau; 
X - manter os registros da redistribuição de processos para fins de prolação de 
decisão; 
XI - reunir os dados relativos à Corregedoria Regional e ao primeiro grau de 
jurisdição solicitados pelo Tribunal Superior do Trabalho para fins de correição 
periódica ordinária;  



                    PODER JUDICIÁRIO FEDERAL 

                   TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO 
 
 
 
 

75 
 

XII – controlar os prazos e proceder à publicação e às intimações em 
expedientes e processos em trâmite na Corregedoria Regional; 
XIII - acompanhar os prazos estabelecidos nos regimes de juiz auxiliar 
instituídos nas unidades judiciárias; 
XIV – organizar o cronograma do Serviço de Apoio Temporário – SAT e o 
auxílio prestado aos juízes por meio dos servidores vinculados ao Gabinete 
Extraordinário; 
XV - elaborar o relatório anual da Corregedoria Regional, com o suporte técnico 
das Assessorias Jurídica e Técnico-Operacional; 
XVI - organizar a agenda do Corregedor Regional; 
XVII - prestar atendimento às partes e aos advogados, bem como aos juízes e 
aos servidores, sobre assuntos correcionais e atos processuais; 
XVIII - preparar a pauta dos expedientes e de processos da Corregedoria 
Regional de competência do Órgão Especial e do Tribunal Pleno. 

Seção III 

Da Assessoria Jurídica 

Art. 8º À Assessoria Jurídica compete: 
I - emitir pareceres e minutar decisões nos expedientes e processos 
administrativos de competência da Corregedoria Regional, nas Correições 
Parciais (CORPAR), nas Reclamações Disciplinares (RCLDISC), nos Pedidos 
de Providências (PP), nos conflitos de atribuições, nos processos 
administrativos disciplinares de competência da Corregedoria Regional e em 
solicitações diversas; 
II - minutar Provimentos e Portarias sobre matéria de competência jurisdicional 
ou administrativa da Corregedoria Regional ou pertinentes às atividades das 
unidades judiciárias do primeiro grau; 
III - minutar orientações destinadas ao aperfeiçoamento dos serviços judiciários 
do primeiro grau; 
IV - elaborar o calendário das correições ordinárias ou extraordinárias a serem 
realizadas pelo Corregedor Regional, redigir os editais de correição e controlar 
os respectivos prazos de envio às unidades judiciárias para publicização; 
V - instaurar e acompanhar o andamento dos Processos Administrativos 
Eletrônicos (PAs) referentes a cada inspeção correcional; 
VI – publicar e manter atualizados no sítio eletrônico do Tribunal Regional do 
Trabalho da 4ª Região os calendários de correição da Corregedoria Regional e 
da Vice-Corregedoria Regional; 
VII - consultar dados dos magistrados e servidores lotados nas unidades 
judiciárias inspecionadas, assim como coletar e sistematizar dados estatísticos 
de processos e atinentes ao cumprimento das metas estabelecidas para o 
Poder Judiciário e para a Justiça do Trabalho; 
VIII - examinar o andamento dos processos nos sistemas informatizados do 
primeiro grau, bem como os autos de processos físicos sorteados por 
amostragem para fins correcionais, registrando as irregularidades porventura 
existentes; 
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IX - elaborar o relatório prévio da correição, com análise das rotinas adotadas 
na unidade judiciária inspecionada, concluí-lo após a visita correcional e 
publicá-lo no sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região. 
X – monitorar o cumprimento das determinações expressas no relatório de 
inspeção correcional pelas respectivas unidades judiciárias até seu integral 
atendimento, quando será determinado o arquivamento do Processo 
Administrativo Eletrônico (PA) correspondente; 
XI - encaminhar à Seção de Publicações e Registros os relatórios de inspeção 
correcional para publicação no Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho - DEJT; 
XII - determinar a permanência de acompanhamento correcional em unidades 
judiciárias cuja inspeção apontar necessidade de monitoramento de práticas de 
gestão e/ou entraves na tramitação processual afetos à competência da 
Corregedoria Regional; 
XIII - elaborar o relatório anual das correições para apresentação ao Órgão 
Especial na sessão ordinária do mês de novembro de cada ano. 
Seção IV 
Da Assessoria Técnico-Operacional 
Art. 9º À Assessoria Técnico-Operacional compete: 
I - fornecer dados às demais Assessorias para a instrução de expedientes e 
das correições; 
II - prestar informações à Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho e à 
Subsecretaria de Estatística do Tribunal Superior do Trabalho relativamente 
aos sistemas informatizados e aos dados do primeiro grau; 
III - responder às solicitações da Ouvidoria referentes aos sistemas 
informatizados em funcionamento no primeiro grau; 
IV - analisar e enviar à Assessoria de Gestão Estratégica, Dados Estatísticos e 
Apoio às Ações Institucionais os dados de primeiro grau relativos às metas 
prioritárias do Poder Judiciário e ao informativo Justiça em Números para 
posterior informação ao Tribunal Superior do Trabalho e ao Conselho Nacional 
de Justiça; 
V - elaborar o Informativo Mensal da Corregedoria – IMC; 
VI - compilar dados e elaborar relatórios de produção e de pendências de 
magistrados, bem como os relativos às metas a que se refere o art. 6º, I, deste 
Regulamento Interno, dentre outros; 
VII - prestar apoio e orientação às unidades judiciárias quanto aos 
procedimentos a serem adotados para a adequada utilização e alimentação 
dos sistemas informatizados do primeiro grau (InFOR e PJe-JT) e quanto a 
questões relativas aos dados estatísticos; 
VIII - encaminhar à Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicações - 
Setic as regras de negócios do sistema e-Gestão do primeiro grau  adaptadas 
aos sistemas informatizados; 
IX - definir as alterações necessárias aos sistemas informatizados do primeiro 
grau, com repasse à Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicações 
- Setic para o respectivo desenvolvimento; 



                    PODER JUDICIÁRIO FEDERAL 

                   TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO 
 
 
 
 

77 
 

X - encaminhar e acompanhar diariamente as publicações de todas as 
unidades judiciárias do primeiro grau no Diário Eletrônico da Justiça do 
Trabalho (inFOR – DEJT); 
XI - cadastrar os servidores do primeiro grau para efetuarem publicações no 
Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho - DEJT;  
XII – processar as solicitações de alteração nos dados cadastrais de partes nos 
feitos que tramitam no Sistema Processo Judicial Eletrônico da Justiça do 
Trabalho - PJe-JT e proceder à unificação dos respectivos registros;  
XIII – cadastrar no Sistema Processo Judicial Eletrônico da Justiça do Trabalho 
- PJe-JT, até o final do primeiro semestre de cada ano, os feriados do ano 
subsequente;  
XIV - administrar os convênios gerenciados pela Corregedoria Regional, 
efetuar o cadastramento de magistrados e servidores, gerar senhas, realizar 
consultas e reportar eventuais problemas noticiados pelos usuários.  
CAPÍTULO III 
DO GABINETE EXTRAORDINÁRIO 
Art. 10. O Gabinete Extraordinário é vinculado à Secretaria da Corregedoria 
Regional e será composto, preferencialmente, pelos assistentes dos juízes que 
se encontrarem afastados da jurisdição no primeiro grau. 
Parágrafo único. Os assistentes ficarão à disposição do Gabinete 
Extraordinário a partir do momento em que os juízes a que estiverem 
vinculados tenham solucionado seu resíduo de sentenças ou em casos 
excepcionais, por decisão do Corregedor Regional. 
Art. 11. O Corregedor Regional definirá quais os juízes receberão o auxílio do 
Gabinete Extraordinário, a forma 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 mediante solicitação fundamentada 
do magistrado ou de ofício pelo Corregedor Regional, nos seguintes casos: 
a) em razão de licença-maternidade ou licença-saúde prolongada do assistente 
vinculado ao magistrado; 
b) quando houver elevado número de processos com sentença a prolatar, sem 
que haja plenas condições de solução dessa pendência com a estrutura 
disponível ao magistrado;  
c) em razão de demanda extraordinária de trabalho do magistrado;  
d) em razão de situação excepcional, imprevista ou superveniente, 
devidamente justificada.  
Art. 12. O Corregedor Regional poderá designar juiz para coordenar as 
atividades do Gabinete Extraordinário.  
Art. 13. O Corregedor Regional poderá determinar a redistribuição dos 
processos do juiz destinatário para outro magistrado proferir a decisão, em 
casos excepcionais.   
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 se comprometerá a 
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empenhar o máximo de esforço possível para manter redução gradual do 
resíduo de sentenças a prolatar.  
CAPÍTULO IV 
DO SERVIÇO DE APOIO TEMPORÁRIO – SAT  
Art. 15. O Serviço de Apoio Temporário – SAT atuará em colaboração com as 
unidades judiciárias do primeiro grau que apresentarem atrasos nos 
andamentos processuais ou na ocorrência de eventos excepcionais e 
transitórios, cujo aumento significativo na movimentação processual justifique 
uma ação específica.  
Parágrafo único. A atuação do Serviço de Apoio Temporário – SAT terá como 
finalidade auxiliar na regularização das atividades das Secretarias das 
unidades judiciárias do primeiro grau.  
Art. 16. O requerimento para atuação do Serviço de Apoio Temporário – SAT 
será encaminhado pelo Diretor de Secretaria da Vara do Trabalho à 
Corregedoria Regional, com a anuência do juiz que estiver no exercício da 
titularidade da unidade judiciária, mediante preenchimento do formulário 
constante da aba da Corregedoria Regional no Portal VOX, o qual será 
avaliado pelo Corregedor Regional. 
Art. 17. O Corregedor Regional poderá determinar de ofício a atuação do 
Serviço de Apoio Temporário – SAT.  
Art. 18. O Serviço de Apoio Temporário – SAT será gerido pela Secretaria da 
Corregedoria Regional e será formado por, no mínimo, 1 (uma) equipe, 
composta por servidores lotados na Secretaria da Corregedoria Regional. 
Parágrafo único. As equipes contarão com um Coordenador, que controlará a 
jornada de trabalho e a produção diária de seus integrantes, manterá contato 
com Juízes e Diretores de Secretaria e elaborará relatório das atividades 
desenvolvidas. 
Art. 19. A permanência do Serviço de Apoio Temporário – SAT na unidade 
judiciária será de até 1 (um) mês, a critério do Corregedor Regional, podendo 
ser prorrogada caso não atingida a finalidade de sua atuação. 
Parágrafo único. Findo o período a que se refere o caput, a unidade judiciária 
somente receberá novamente a colaboração do Serviço de Apoio Temporário – 
SAT após o atendimento das demais unidades judiciárias que obtiverem 
deferimento do pedido de atuação do Serviço. 
Art. 20. No prazo de 5 (cinco) dias, a contar do encerramento de cada período 
de atuação do Serviço de Apoio Temporário – SAT, o Diretor de Secretaria da 
unidade judiciária beneficiada enviará relatório para o endereço eletrônico 
<corregedoria@trt4.jus.br>, conforme o modelo disponível na aba da 
Corregedoria Regional no Portal VOX. 
Art. 21. O trabalho a ser executado pelos servidores vinculados ao Serviço de 
Apoio Temporário – SAT não inclui o atendimento às partes e aos advogados e 
as atividades inerentes à função de Secretário de Audiências. 
Art. 22. Caberá à Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicações - 
Setic habilitar e prover os meios necessários para a utilização do sistema de 
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acompanhamento processual pelos integrantes do Serviço de Apoio 
Temporário – SAT em cada uma das Secretarias das unidades judiciárias 
atendidas. 
Parágrafo único. Dada a mobilidade das atividades que serão desempenhadas 
pelas equipes, a Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicações - 
Setic disponibilizará um notebook para cada um dos integrantes do Serviço de 
Apoio Temporário – SAT. 
Art. 23. A Secretaria de Apoio Administrativo – Seapa providenciará o 
transporte de ida e de volta para os integrantes do Serviço de Apoio 
Temporário – SAT, quando a atuação se der em unidades judiciárias não 
localizadas na Capital do Estado. 
Parágrafo único. Em casos excepcionais, a critério da Diretoria-Geral, será 
autorizada a permanência do motorista na localidade de destino. 
Art. 24. Encerrados os trabalhos, o Coordenador do Serviço de Apoio 
Temporário – SAT elaborará relatório circunstanciado no prazo de 10 (dez) 
dias, a respeito das atividades desempenhadas na unidade judiciária, conforme 
o modelo disponível na aba da Corregedoria Regional no Portal VOX, e o 
submeterá ao Corregedor Regional. 
TÍTULO III 
DA VICE-CORREGEDORIA REGIONAL 
Art. 25. A Vice-Corregedoria Regional será integrada pelos servidores lotados 
no Gabinete do Desembargador eleito Vice-Corregedor Regional, durante sua 
investidura. 
Art. 26. Ao Gabinete da Vice-Corregedoria Regional incumbe assessorar o 
Vice-Corregedor Regional na execução das atividades de sua competência 
previstas no Regimento Interno do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região 
e naquelas objeto de delegação pelo Corregedor Regional mediante Portaria a 
ser expedida a cada novo exercício, observando, no que couber, as 
disposições constantes deste Regulamento Interno. 
TÍTULO IV 
DAS ROTINAS E DOS PROCEDIMENTOS 
DA SECRETARIA DA CORREGEDORIA REGIONAL 
CAPÍTULO ÚNICO 
DO REGISTRO E DA CLASSIFICAÇÃO DOS EXPEDIENTES 
Seção I 
Das Disposições Gerais 
Art. 27. Serão protocolizados no Sistema Protocolo Eletrônico (PE) todos os 
documentos recebidos pela Corregedoria Regional, em específico: 
I - as correspondências, os requerimentos e os ofícios; 
II - os conflitos negativos de atribuição entre juízes de primeiro grau; 
III - os requerimentos relativos aos serviços judiciários de primeiro grau e à 
atuação de magistrados ou servidores. 
Parágrafo único. Os expedientes do inciso II serão processados no próprio 
Sistema Protocolo Eletrônico (PE). 
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Art. 28. Serão cadastrados e processados no Sistema de Processos 
Administrativos Eletrônicos – ADMEletrônico: 
I – os expedientes para registro dos atos normativos expedidos pelos juízes de 
primeiro grau; 
II - os expedientes relativos às inspeções correcionais das unidades judiciárias 
de primeiro grau; 
III - as solicitações de afastamento de magistrados para frequência a cursos e 
outros eventos; 
IV - os expedientes para promoção de magistrado ao cargo de Desembargador 
do Trabalho, para eleição dos Diretores de Foro da Capital e do Interior e para 
a eleição dos juízes de primeiro grau que comporão as Comissões de 
Jurisprudência e de Informática a que se refere o § 3º do art. 213 do Regimento 
Interno do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região; 
V - os expedientes de vitaliciamento individualizados após a posse do Juiz do 
Trabalho Substituto; 
VI – os demais expedientes que versem sobre matéria de competência da 
Corregedoria Regional e que não tenham classe processual própria. 
Art. 29. A Correição Parcial (CORPAR), a Reclamação Disciplinar (RCLDISC) e 
o Pedido de Providências (PP) serão cadastrados observando se as classes 
processuais previstas nas Tabelas Processuais Unificadas do Poder Judiciário 
implementadas pela Resolução CNJ nº 46/2007 e tramitarão em sistema 
processual próprio.  
Art. 30. Serão publicados no sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho 
da 4ª Região e/ou na aba da Corregedoria Regional no Portal VOX e, quando 
for o caso ou a critério do Corregedor Regional, no Boletim de Serviço da 
Secretaria de Gestão de Pessoas do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª 
Região e/ou no Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho - DEJT: 
I - as Recomendações, as Portarias e os Provimentos expedidos pelo 
Corregedor Regional; 
II - a alteração dos dados cadastrais de partes em processos que tramitam no 
Sistema Processo Judicial Eletrônico da Justiça do Trabalho – PJe-JT,  
III - os atos normativos expedidos pelos juízes de primeiro grau. 
Art. 31. O Corregedor Regional poderá atribuir sigilo ou restringir o acesso aos 
autos dos expedientes que tramitam na Corregedoria Regional aos 
interessados e a seus procuradores, em observância às peculiaridades do caso 
concreto, nos termos da Constituição Federal e das leis em vigor.  
Art. 32. As intimações dar-se-ão preferencialmente por meio eletrônico, e, 
quando o caso, serão publicadas no Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho – 
DEJT. 
Seção II 
Da Correição Parcial (CORPAR) 
Art. 33. Serão autuados como Correição Parcial (CORPAR) os expedientes 
assim nominados que visarem à revisão de ato praticado por juiz de primeiro 
grau que configure abuso, erro de procedimento ou ato atentatório à boa ordem 
processual. 



                    PODER JUDICIÁRIO FEDERAL 

                   TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO 
 
 
 
 

81 
 

Seção III 
Do Pedido de Providências (PP) 
Art. 34. Serão cadastrados como Pedido de Providências (PP) os 
requerimentos relacionados à jurisdição de primeiro grau, dentre eles os 
pedidos de prolação de sentença e os relativos a excesso de prazo na 
tramitação do processo. 
Seção IV 
Da Reclamação Disciplinar (RCLDISC) 
Art. 35. Serão autuados como Reclamação Disciplinar (RCLDISC) os 
procedimentos com finalidade de promover a apuração de irregularidades 
praticadas por juízes de primeiro grau e que, em tese, possam configurar falta 
ou infração disciplinar1. 
Seção V 
Do Conflito Negativo de Atribuições 
Art. 36. O conflito negativo de atribuições ocorre quando há divergência entre 
os magistrados quanto a sua vinculação ao processo. 
§ 1º Em processos físicos, o magistrado que suscitar o conflito encaminhará os 
autos à Corregedoria Regional. 
§ 2º Nos processos que tramitam no sistema PJe-JT, o magistrado que suscitar 
o conflito encaminhará o inteiro teor do processo em arquivo tipo “.pdf” 
(Portable Document Format) para o endereço eletrônico 
<corregedoria@trt4.jus.br>. 
§ 3º A certidão da Secretaria da Corregedoria Regional contendo o número do 
protocolo (PE) e a decisão do Corregedor Regional serão encaminhadas aos 
juízes envolvidos e juntadas aos autos do respectivo processo. 
TÍTULO V 
DAS INSPEÇÕES CORRECIONAIS 
Art. 37. A correição ordinária nas unidades judiciárias de primeiro grau será 
realizada pelo menos uma vez por ano, sempre que possível, com a presença 
do Corregedor Regional ou do Vice-Corregedor Regional, e tem como objetivos 
fiscalizar e orientar as unidades judiciárias e os serviços judiciários a fim de 
tornar a prestação jurisdicional mais eficiente e eficaz. 
Parágrafo único. A correição ordinária observará os seguintes procedimentos, 
além de outros específicos que se entendam necessários, a critério do 
Corregedor Regional: 
I - levantamento dos recursos humanos e da estrutura física da unidade 
judiciária no período correcionado; 
II - análise de informações constantes dos sistemas informatizados quanto aos 
dados estatísticos e ao cumprimento de metas estabelecidas para o Poder 
Judiciário e para a Justiça do Trabalho, em específico; 
III - análise da gestão e das estratégias adotadas pelos gestores das unidades 
inspecionadas para o alcance dos objetivos e das metas estabelecidas, assim 
como para o aproveitamento dos recursos humanos; 
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IV - exame de processos judiciais e análise de procedimentos, com verificação 
da regularidade no lançamento dos trâmites processuais nos sistemas 
informatizados e observância das atribuições legais; 
V - análise da observância, pela unidade judiciária, do regramento imposto nas 
normas processuais, na Consolidação Normativa da Corregedoria Regional do 
Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, na Consolidação dos Provimentos 
da Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho, no que for pertinente, e nas 
normas internas do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região; 
VI - fiscalização do uso, por juízes e servidores, de convênios e acordos de 
cooperação técnica que o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região tenha 
firmado ou aderido. 
Art. 38. As correições serão designadas mediante expedição de edital 
encaminhado à unidade judiciária a ser correcionada, com antecedência 
mínima de 10 (dez) dias, cientificando-se, conforme o caso, os Juízes e o 
Diretor de Secretaria da Vara do Trabalho, o Assistente-Chefe do Posto 
Avançado da Justiça do Trabalho, o Diretor do Foro Trabalhista, os 
Coordenadores das Coordenadorias de Controle da Direção do Foro e o 
Coordenador da Central de Mandados de Porto Alegre. 
§ 1º Do edital constará a modalidade de correição, a data e a autoridade que 
realizará a inspeção, o horário de atendimento às partes, aos advogados, aos 
peritos e aos demais interessados, bem como as providências que deverão ser 
adotadas para o desenvolvimento dos trabalhos. 
§ 2º A inspeção correcional deverá ser prévia e amplamente divulgada por 
meio da afixação do respectivo edital em local visível na unidade judiciária e 
mediante ciência, por ofício, à Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil 
da localidade e ao Ministério Público do Trabalho. 
§ 3º As providências a que se refere o § 2º serão cumpridas pela própria 
unidade judiciária inspecionada. 
Art. 39. Os processos físicos solicitados para análise prévia serão 
encaminhados à Corregedoria Regional ou à Vice-Corregedoria Regional no 
prazo assinado, e receberão o visto do Corregedor Regional ou do Vice- 
Corregedor Regional. 
Parágrafo único. Durante o período em que os processos referidos no caput 
permanecerem na Corregedoria Regional ou na Vice-Corregedoria Regional,  
os prazos porventura em curso ficarão suspensos, o que deverá ser certificado  
pela unidade judiciária inspecionada quando do retorno dos autos à origem. 
Art. 40. Os processos eletrônicos serão examinados diretamente sistema PJe-
JT, previamente e na data da inspeção. 
Art. 41. Os juízes e servidores das unidades judiciárias inspecionadas 
acompanharão a inspeção, prestando apoio e fornecendo as informações 
solicitadas. 
Art. 42. O relatório circunstanciado da inspeção correcional será elaborado com 
o detalhamento de toda a atividade correcional desenvolvida e conterá as 
recomendações e as determinações necessárias. 
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§ 1º O relatório será assinado no máximo 30 (trinta) dias após o término da 
correição. 
§ 2º O relatório será disponibilizado no sítio eletrônico do Tribunal Regional do 
Trabalho da 4ª Região e publicado no Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho 
– DEJT. 
§ 3º 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. 43. O calendário das correições ordinárias será elaborado anualmente e 
disponibilizado no sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª 
Região até o dia 15 de março de cada ano. 
Parágrafo único. Quando alterado o calendário das correições ordinárias, as 
novas datas serão disponibilizadas no sítio eletrônico do Tribunal Regional do 
Trabalho da 4ª Região. 
Art. 44. Cada inspeção correcional ensejará a formação individual de autos de 
Procedimento Administrativo Eletrônico (PA). 
Art. 45. A correição extraordinária ocorrerá quando constatadas situações 
especiais que a justifiquem. 
§ 1º A correição extraordinária poderá ser designada em tempo inferior ao 
prazo mencionado no art. 38, caput, deste Regulamento Interno, a critério do 
Corregedor Regional. 
§ 2º Constará do edital designatório de correição extraordinária a menção aos 
fatos determinantes da correição ou as circunstâncias que apontarem sua 
necessidade, bem como as providências que se fizerem necessárias. 
§ 3º Os procedimentos previstos para a correição ordinária se aplicam à 
correição extraordinária, no que couberem. 
TÍTULO VI 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
Art. 46. Os casos omissos serão resolvidos pelo Corregedor Regional. 
Art. 47. Este Regulamento Interno entra em vigor a partir de 1º de março de 
2016. 
Art. 48. Revogam-se os atos normativos que seguem: 
I - Provimento nº 234, de 13 de dezembro de 2010, que “revoga os artigos 3º e 
4º do Provimento nº 215/2003 e regula os registros de expedientes no âmbito 
da Secretaria da Corregedoria”, 
II - Provimento nº 242, de 19 de abril de 2013, que “regulamenta as atividades 
exercidas pelo Serviço de Apoio Temporário – SAT nas Varas do Trabalho do 
Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região e dá outras providências”, e 
II - Provimento nº 245, de 19 de agosto de 2013, que “regulamenta a estrutura 
organizacional da Corregedoria Regional e das suas Assessorias”. 
Porto Alegre, 10 de dezembro de 2015. 
BEATRIZ RENCK, 
Corregedora Regional. 
Anexo 1: Organograma 
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PROVIMENTO CONJUNTO Nº 10, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2015 (DEJT de 

21/12/2015). Revoga os Provimentos Conjuntos da Presidência e da 
Corregedoria Regional do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região nº 
08/2011, nº 04/2014 e nº 12/2014. 
A PRESIDENTE e a CORREGEDORA REGIONAL DO TRIBUNAL REGIONAL 
DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, no uso de suas atribuições legais 
e regimentais, 
CONSIDERANDO a edição do Provimento da Corregedoria Regional nº 
247/2015, que aprova o Regulamento Interno da Corregedoria Regional do 
Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, publicado no Diário Eletrônico da 
Justiça do Trabalho - DEJT de 14.12.2015, com vigência a partir de 1º.3.2016 
(PA nº 0006413-71.2015.5.04.0000); 
CONSIDERANDO a atualização, pelo Regulamento Interno mencionado, de 
normas que se encontram regulamentadas por Provimentos Conjuntos da 
Presidência e da Corregedoria Regional do Tribunal Regional do Trabalho da 
4ª Região, 
RESOLVEM: 
Art. 1º Revogar os Provimentos Conjuntos da Presidência e da Corregedoria 
Regional do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região a seguir relacionados: 
I - Provimento nº 08, de 08 de agosto de 2011, que "cria o gabinete de apoio 
aos juízes que estão com elevado número de processos com sentenças a 
prolatar"; 
II - Provimento Conjunto nº 04, de 18 de março de 2014, que "altera e disciplina 
a estrutura do Gabinete Extraordinário criado pelo Provimento nº 08/2011", e 
III - Provimento Conjunto nº 12, de 13 de outubro de 2014, que “regulamenta as 
inspeções correcionais no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª 
Região e dá outras providências”. 
Art. 2º Este Provimento Conjunto entra em vigor a partir de 1º de março de 
2016. 
BEATRIZ RENCK 
Presidente do TRT da 4ª Região/RS 
MARIA DA GRAÇA RIBEIRO CENTENO 
Corregedora do TRT da 4ª Região/RS 
 
 

INSTRUÇÕES NORMATIVAS 

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 83, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2015 (DOU de 

21/12/2015) 
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: 
Lei nº 10.779, de 25 de novembro de 2003; 
Decreto nº 3.048, de 6 de maio de 1999; 
Decreto nº 8.424, de 31 de março de 2015; e 
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Medida Provisória nº 665, de 30 de dezembro de 2014, convertida na 
Lei nº 13.135, de 17 de junho de 2015. 
A PRESIDENTA DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, no 
uso da competência que lhe confere o Decreto nº 7.556, de 24 de agosto de 
2011, e considerando a necessidade de atualizar os procedimentos relativos ao 
Seguro-Desemprego devido aos pescadores profissionais artesanais durante 
os períodos de defeso, resolve: 
Art. 1º Ficam estabelecidos procedimentos para a concessão do Seguro-
Desemprego do Pescador Profissional Artesanal – SDPA que exerça sua 
atividade profissional ininterruptamente, de forma artesanal, individualmente ou 
em regime de economia familiar, durante o período de defeso da atividade 
pesqueira para a preservação da espécie, conforme disposto na Lei nº 10.779, 
de 25 de novembro de 2003. 
§ 1º Considera-se ininterrupta a atividade exercida durante o período 
compreendido entre o término do defeso anterior e o início do defeso em curso, 
ou nos doze meses imediatamente anteriores ao início do defeso em curso, o 
que for menor. 
§ 2º A percepção de auxílio-doença, auxílio-doença por acidente de trabalho ou 
salário-maternidade, durante o período mencionado no § 1º do caput, não 
impede o recebimento do SDPA. 
§ 3º Entende-se como regime de economia familiar o trabalho dos membros da 
mesma família, indispensável à própria subsistência e exercido em condições 
de mútua dependência e colaboração, sem a utilização de empregados, 
conforme disposto no § 7º do art. 11 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991. 
§ 4º Entende-se como período de defeso, para fins de concessão do benefício, 
a paralisação temporária da atividade pesqueira para preservação da espécie, 
nos termos e prazos fixados pelos órgãos competentes, conforme § 2º do art. 
1º da Lei nº 10.779, de 2003.  
§ 5º O benefício SDPA será devido ao pescador profissional artesanal inscrito 
no Registro Geral da Atividade Pesqueira - RGP, com licença de pesca 
concedida nos termos da legislação e que não disponha de fonte de renda 
diversa da decorrente da atividade pesqueira artesanal da espécie abrangida 
pelo defeso. 
§ 6º A concessão do benefício SDPA não será extensível aos trabalhadores de 
apoio à pesca artesanal, nos termos do art. 2º, inciso VIII, do Decreto nº 8.425, 
de 31 de março de 2015. 
§ 7º As portarias de instituição de defeso podem conter mais de um período de 
proibição para a mesma espécie, sendo devido o SDPA em todos os períodos. 
§ 8º O pescador profissional artesanal não fará jus a mais de um SDPA no 
mesmo ano decorrente de defesos relativos a espécies distintas. 
Art. 2º O SDPA é direito pessoal e intransferível. 
CAPÍTULO I 
DO REQUERIMENTO 
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Art. 3º O requerimento do SDPA será, preferencialmente, protocolizado por 
meio dos canais remotos, que poderão agendar a entrega de documentos em 
uma Unidade de Atendimento da Previdência Social. 
§ 1º O requerimento do SDPA deverá ser feito individualmente e a 
documentação apresentada deverá se referir ao próprio requerente, não 
podendo ser utilizados documentos dos demais membros do grupo familiar. 
§ 2º Serão informadas ao requerente as pendências impeditivas à conclusão 
da habilitação, bem como o órgão ou agente responsável pela sua resolução. 
§ 3º Deverá ser utilizado no requerimento o mesmo Número de Inscrição do 
Trabalhador - NIT constante no requerimento anterior, caso haja. 
§ 4º O prazo para o requerimento iniciar-se-á trinta dias antes da data de início 
do defeso e terminará no último dia do referido período. 
§ 5º O requerimento do SDPA poderá ser processado em qualquer Agência da 
Previdência Social - APS, independentemente do domicílio do requerente. 
CAPÍTULO II 
DA COMPROVAÇÃO E DA CONCESSÃO 
Art. 4º Terá direito ao SDPA o pescador que preencher os seguintes requisitos: 
I - ter registro ativo no RGP, emitido com antecedência mínima de um ano, 
contado da data de requerimento do benefício, conforme disposto no inciso I do 
§ 2º do art. 2º da Lei nº 10.779, de 2003; 
II - possuir a condição de segurado especial unicamente na categoria de 
pescador profissional artesanal; 
III - ter realizado o pagamento da contribuição previdenciária, nos termos da Lei 
nº 8.212, de 24 de julho de 1991, nos doze meses imediatamente anteriores ao 
requerimento do benefício ou desde o último período de defeso até o 
requerimento do benefício, o que for menor;  
IV - não estar em gozo de nenhum benefício de prestação continuada da 
Assistência Social ou da Previdência Social, exceto auxílio-acidente e pensão 
por morte limitados a um salário-mínimo, respeitando-se a cota individual; e 
V - não dispor de qualquer fonte de renda diversa da decorrente da atividade 
pesqueira referente às espécies objeto do defeso. 
§ 1º Desde que atendidos os demais requisitos previstos neste artigo, o 
benefício de SDPA será concedido ao pescador profissional artesanal, ainda 
que a família seja beneficiária de programa de transferência de renda com 
condicionalidades, nos termos dos §§ 8º e 9º do art. 2º da Lei nº 10.779, de 
2003. 
§ 2º A limitação de um salário-mínimo constante no inciso IV do caput não se 
aplica caso a categoria de filiação do benefício seja a de segurado especial. 
Art. 5º A condição de segurado especial do pescador artesanal será verificada 
automaticamente por meio do sistema de habilitação do SDPA, com 
fundamento nos arts. 329-A e 329-B, ambos do Decreto nº 3.048, de 6 de maio 
de 1999. 
Art. 6º Para análise do benefício nas Unidades de Atendimento, deverá ser 
apresentado: 
I - documento de identificação oficial; 
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II - número de inscrição no Cadastro de Pessoa Física - CPF; 
III - número do RGP ativo, com licença de pesca na categoria de pescador 
profissional artesanal; 
IV - cópia do documento fiscal de venda do pescado à empresa adquirente, 
consumidora ou consignatária da produção, em que conste, além do registro da 
operação realizada, o valor da respectiva contribuição previdenciária de que 
trata o § 7º do art. 30 da Lei nº 8.212, de 1991, ou comprovante do 
recolhimento da contribuição previdenciária, caso tenha comercializado sua 
produção a pessoa física, conforme art. 25 da Lei nº 8.212, de 1991; 
V - comprovante de residência em municípios abrangidos pela Portaria que 
declarou o defeso ou nos limítrofes; e  
VI - os seguintes documentos, conforme o caso, para defesos restritos à pesca 
embarcada: 
a) Certificado de Registro de Embarcação, emitido pelo Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA, em que conste a autorização 
para captura da espécie objeto do defeso; 
b) para as embarcações com propulsão a motor, cópia do Título de Inscrição 
de Embarcação registrado na Marinha do Brasil; 
c) Caderneta de Inscrição e Registro - CIR, emitida pela Diretoria de Portos e 
Costas da Marinha do Brasil - DPC, em que conste a categoria do titular como 
Pescador Profissional; e 
d) rol de equipagem da embarcação, emitida pela DPC, em que conste o 
pescador no rol de tripulantes. 
§ 1º Serão encaminhadas pelo MAPA as informações que demonstrem o 
exercício ininterrupto da atividade de pesca, com a indicação das localidades 
em que foi exercida e das espécies capturadas, bem como os municípios 
abrangidos pelo defeso ao qual o pescador está vinculado. 
§ 2º Os documentos listados nos incisos II a VI do caput serão dispensados 
caso as informações constem em bases governamentais disponibilizadas ao 
INSS por outros órgãos, nos termos do art. 2º do Decreto nº 6.932, de 11 de 
agosto de 2009. 
§ 3º As informações referidas no inciso III do caput serão disponibilizadas pelo 
MAPA por meio de concessão do SDPA, sendo dispensada a apresentação de 
documentação física em caso de RGP ativo. 
§ 4º Nos termos do inciso IV do caput, quanto à apresentação de Guia da 
Previdência Social - GPS para comprovação da comercialização da produção 
pesqueira a pessoa física, deve-se observar que: 
I - este pagamento é realizado sobre a matrícula do Cadastro Específico do 
INSS - CEI; 
II - o penúltimo dígito da matrícula CEI constante na GPS deve ser o algarismo 
8 (oito), relativo ao CEI para a contribuição rural; 
III - o pagamento deve ter sido realizado com o código 2704, correspondente 
ao recolhimento sobre a comercialização da produção rural; 
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IV - a competência recolhida deve estar contida no período compreendido entre 
o término do defeso anterior e o requerimento, ou nos doze meses 
imediatamente anteriores ao requerimento do benefício, o que for menor; 
V - caso seja apresentada GPS referente à competência contida no período do 
defeso, por tratar-se de comercialização de espécies coletadas antes deste 
período, deverá ser apresentado documento do Instituto Brasileiro do Meio 
Ambiente e dos Recursos Naturais - IBAMA, ou de outro órgão fiscalizador 
ambiental competente, atestando que se trata de comercialização autorizada 
de estoque; 
VI - caso seja apresentada GPS referente à competência contida no período do 
defeso, mas que não corresponda à comercialização de estoque autorizada, o 
benefício será devido somente se houve erro na competência informada na 
GPS, caso em que o pescador deverá ser orientado, por carta de exigências, a 
solicitar sua retificação junto à Receita Federal do Brasil - RFB;  
VII - é possível o pagamento agregado de mais de uma competência quando 
estas não alcançarem valor mínimo instituído em ato da RFB, sendo suficiente 
a apresentação de apenas uma GPS paga para comprovar o período descrito 
no inciso IV do § 4º do caput, sem necessidade de discriminação das 
competências agregadas na GPS; 
VIII - a apresentação da GPS é dispensada caso seja constatado o pagamento 
por meio de informação disponibilizada em base governamental; e 
IX - a GPS será aceita mesmo que paga em atraso. 
§ 5º Nos termos do inciso IV do caput, quando a comercialização for realizada 
a pessoa jurídica, deverá ser apresentado pelo menos um documento fiscal 
para comprovar o período. 
§ 6º As pendências de habilitação serão notificadas pelo Sistema, e divididas 
em três categorias: 
I - Notificação de Acerto de Divergência de Informação: indica a necessidade 
de confirmação da titularidade do número do Programa de Integração Social - 
PIS informado; 
II - Notificação de Acerto de Dados Cadastrais: indica pendências 
possivelmente sanáveis mediante atualização de cadastro pelo INSS ou por 
outros órgãos; ou 
III - Notificação de Recurso: indica o indeferimento do pedido, cabendo 
verificação da condição apontada pelo Sistema. 
Art. 7º Caso faltem documentos essenciais à análise do direito ou haja 
necessidade de retificação de alguma informação, o  servidor deverá emitir 
carta de exigências, conforme Anexo II desta Instrução Normativa - IN, 
observando o prazo disposto no art. 678 da Instrução Normativa nº 
77/PRES/INSS, de 21 de janeiro de 2015. 
§ 1º A exigência emitida nos termos do caput deverá ser cumprida na unidade 
onde foi formalizado o processo. 
§ 2º A exigência de atualização dos dados do RGP será sanada com a 
atualização deste registro junto ao MAPA, sendo dispensado novo 
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comparecimento do requerente à APS, uma vez que o Sistema concederá o 
benefício automaticamente. 
Art. 8º Não sendo reconhecido o direito ao benefício e não havendo mais 
exigências possíveis, a informação do indeferimento deverá ser disponibilizada 
ao requerente, conforme Anexo I desta IN. 
Parágrafo único. Caso o servidor tome conhecimento de outros fatos que 
descaracterizem os requisitos à concessão do benefício, deverá consigná-los 
de maneira fundamentada na carta de indeferimento. 
CAPÍTULO III 
DO PAGAMENTO E DA MANUTENÇÃO 
Art. 9º Quando da concessão do benefício, o crédito será gerado e 
disponibilizado automaticamente à Caixa Econômica Federal, podendo ser 
realizado o saque em qualquer unidade da referida instituição financeira. 
§ 1º A efetivação do pagamento será feita pelo Ministério do Trabalho e 
Previdência Social - MTPS, valendo-se de informações disponibilizadas pelo 
INSS. 
§ 2º O pagamento do benefício será devido desde o início do período de 
defeso, independentemente da data de requerimento. 
§ 3º Compete às Unidades de Atendimento a inclusão de informações para 
geração ou reprocessamento de créditos. 
§ 4º Nos casos em que seja verificado, no ato do requerimento do benefício, o 
recebimento indevido de SDPA concedido anteriormente, deverão ser 
restituídas as parcelas recebidas indevidamente pelo segurado, mediante Guia 
de Recolhimento da União - GRU ou compensação nas parcelas do novo 
benefício, observando-se o disposto no art. 18. 
§ 5º A Central de Teleatendimento 135 prestará informações sobre o 
pagamento aos pescadores e pendências de seus requerimentos. 
Art. 10. O benefício será cessado quando constatadas pelo INSS ou 
informadas pelo órgão ou entidade pública competente quaisquer das 
seguintes situações: 
I - início de atividade remunerada ou percepção de outra renda incompatível 
com o benefício; 
II - desrespeito ao período de defeso ou às proibições estabelecidas em 
normas de defeso; 
III - obtenção de renda proveniente da pesca de espécies alternativas não 
contempladas no ato que fixar o período de defeso; 
IV - suspensão do período de defeso; 
V - morte do beneficiário; 
VI - início de percepção de renda proveniente de benefício previdenciário ou 
assistencial de natureza continuada, exceto auxílioacidente e pensão por 
morte, nos termos do art. 4º, inciso IV; 
VII - prestação de declaração falsa; ou 
VIII - comprovação de fraude. 
CAPÍTULO IV 
DO RECURSO E DA REVISÃO 
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Art. 11. Nos casos de indeferimento ou cessação do benefício, o requerente 
poderá interpor recurso endereçado ao Conselho de Recursos da Previdência 
Social - CRPS, aplicando-se o disposto no Regulamento da Previdência Social, 
aprovado pelo Decreto nº 3.048, de 1999, e no Regimento Interno do CRPS. 
Parágrafo único. O prazo para interposição de recurso ou para o oferecimento 
de contrarrazões é de trinta dias, contados de forma contínua da ciência da 
decisão e da interposição do recurso, respectivamente, excluindo-se da 
contagem o dia do início e incluindo-se o do vencimento. 
Art. 12. Nos casos de requerimento de revisão deverá ser aplicado o disposto 
no Regulamento da Previdência Social e na Instrução Normativa nº 
77/PRES/INSS, de 2015. 
CAPÍTULO V 
DA FORMALIZAÇÃO E DO ARQUIVAMENTO 
Art. 13. Os processos administrativos do SDPA serão formalizados a partir do 
comparecimento, com assinatura do requerimento e apresentação de 
documentos para comprovação do direito ao benefício, nos termos do capítulo 
XIV da Instrução Normativa nº 77/PRES/INSS, de 2015. 
Art. 14. Todo processo administrativo do SDPA formalizado deverá receber 
Número Único de Protocolo - NUP. 
Art. 15. O arquivamento dos processos administrativos do SDPA será realizado 
por ordem de número do requerimento. 
CAPÍTULO VI 
DO MONITORAMENTO OPERACIONAL DE BENEFÍ- 
CIOS 
Art. 16. O Monitoramento Operacional de Benefícios – MOB da Gerência-
Executiva realizará a apuração dos indícios de irregularidades previstos no art. 
10, devendo ser cessado o benefício, quando for o caso, após adotados os 
procedimentos previstos no Manual do Monitoramento Operacional de 
Benefícios - Apuração de Indícios de Irregularidades. 
Art. 17. O processo de apuração de irregularidade no SDPA que ensejar 
cobrança administrativa deverá ser encaminhado para a Secretaria de Políticas 
Públicas de Emprego - SPPE do MTPS, para que esta realize a devida 
cobrança perante o interessado. 
Parágrafo único. Somente nos casos em que o interessado manifeste o desejo 
de ressarcir as importâncias recebidas indevidamente no curso da apuração, o 
pedido de ressarcimento ao erário deverá ser expresso e será emitida GRU, 
devendo o processo de apuração ser encaminhado à SPPE do MTPS, quando 
da sua conclusão. 
CAPÍTULO VII 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
Art. 18. Conforme disposto no Decreto nº 8.424, de 31 de março de 2015, o 
INSS deverá habilitar e processar apenas os SDPA referentes aos períodos de 
defeso iniciados a partir de 1º de abril de 2015. 
§ 1º Aos períodos de defeso iniciados até 31 de março de 2015, aplica-se o 
disposto na legislação anterior, inclusive quanto aos prazos, procedimentos e 
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recursos e à competência do atual MTPS para as atividades de recebimento e 
processamento dos requerimentos, habilitação dos beneficiários e apuração de 
irregularidades. 
§ 2º Nos termos do art. 5º da Lei nº 13.134, de 16 de junho de 2015, é 
assegurada a concessão do seguro-desemprego relativo a períodos de defeso 
iniciados entre 1º de abril de 2015 e 31 de agosto de 2015 nos mesmos termos 
e condições da legislação vigente anteriormente à edição da Medida Provisória 
nº 665, de 30 de dezembro de 2014. 
Art. 19. Revoga-se a Instrução Normativa nº 79/PRES/INSS, de 1º de abril de 
2015, publicada no Diário Oficial da União nº 63, de 2 de abril de 2015, Seção 
1, págs. 63/64. 
Art. 20. Ficam convalidados os atos praticados regularmente sob a vigência da 
Instrução Normativa nº 79/PRES/INSS, de 2015. 
Art. 21. Os Anexos desta Instrução Normativa serão publicados em Boletim de 
Serviço e suas atualizações e posteriores alterações poderão ser procedidas 
mediante Despacho Decisório Conjunto expedido pelos Diretores de 
Atendimento e de Benefícios. 
Art. 22. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação, 
devendo ser aplicada a todos os processos pendentes de análise e decisão. 
ELISETE BERCHIOL DA SILVA IWAI 


