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D E C R E T O S  

 

DECRETO Nº 8.513, DE 3 DE SETEMBRO DE 2015 (DEJT de 04/09/2015). 
Dispõe sobre a antecipação do abono anual devido aos segurados e 
dependentes da Previdência Social no ano de 2015. 
A PRESIDENTA DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 
84, caput, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 40 da 
Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991,  
D E C R E T A: 
Art. 1o No ano de 2015, o pagamento do abono anual de que trata o art. 40 da 
Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, será efetuado em duas parcelas: 
I - a primeira parcela corresponderá a até cinquenta por cento do valor do 
benefício correspondente ao mês de setembro e será paga juntamente com os 
benefícios correspondentes a esse mês; e  
II - a segunda parcela corresponderá à diferença entre o valor total do abono 
anual e o valor da parcela antecipada e será paga juntamente com os 
benefícios correspondentes ao mês de novembro. 
Art. 2o Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
Brasília, 3 de setembro de 2015; 194º da Independência e 127º da República. 
DILMA ROUSSEFF 
Joaquim Vieira Ferreira Levy 
Carlos Eduardo Gabas 
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R E S O L U Ç Õ E S  

 

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 28/2015 (DEJT de 02, 03 e 04/09/2015). 
CERTIFICO que o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, no uso de suas 
atribuições legais e regimentais, em sessão extraordinária e plenária, realizada 
nesta data, RESOLVEU, por maioria de votos, vencidos os Exmos. 
Desembargadores Ana Luiza Heineck Kruse, Ricardo Carvalho Fraga, Luiz 
Alberto de Vargas, Beatriz Renck, Maria Cristina Schaan Ferreira, Cláudio 
Antônio Cassou Barbosa, Carmen Izabel Centena Gonzalez, Alexandre Corrêa 
da Cruz, Marçal Henri dos Santos Figueiredo, Ricardo Hofmeister de Almeida 
Martins Costa, Maria Helena Lisot, Tânia Regina Silva Reckziegel, Gilberto 
Souza dos Santos e Brígida Joaquina Charão Barcelos Toschi, aprovar a 
edição da Súmula nº 71, com a seguinte redação:  
"TRABALHADOR BANCÁRIO. TRANSPORTE DE VALORES. ADICIONAL DE 
RISCO DE VIDA PREVISTO EM NORMA COLETIVA DA CATEGORIA DOS 
VIGILANTES. O trabalhador bancário que faça o transporte de valores sem se 
enquadrar na hipótese de que trata o art. 3º, II, da Lei n.º 7.102/83, não tem 
direito ao adicional de risco de vida previsto em normas coletivas da categoria 
dos vigilantes." 
Julgados Precedentes: 
RO 0001276-27.2011.5.04.0331 - 9ª Turma 
RO 0000914-04.2010.5.04.0511 - 1ª Turma 
RO 0001020-31.2012.5.04.0402 - 2ª Turma 
RO 0001183-27.2013.5.04.0741 - 4ª Turma 
RO 0000686-17.2012.5.04.0751 – 5ª Turma 
Tomaram parte na sessão os Exmos. Desembargadores Juraci Galvão Júnior, 
Rosane Serafini Casa Nova, João Alfredo Borges Antunes de Miranda, Ana 
Luiza Heineck Kruse, Berenice Messias Corrêa, Tânia Rosa Maciel de Oliveira, 
Ana Rosa Pereira Zago Sagrilo, Ricardo Carvalho Fraga, Flávia Lorena 
Pacheco, João Pedro Silvestrin, Luiz Alberto de Vargas, Beatriz Renck, Maria 
Cristina Schaan Ferreira, Cláudio Antônio Cassou Barbosa, Carmen Izabel 
Centena Gonzalez, Vânia Maria Cunha Mattos, Denise Pacheco, Alexandre 
Corrêa da Cruz, Clóvis Fernando Schuch Santos, Maria da Graça Ribeiro 
Centeno, Marçal Henri dos Santos Figueiredo, Rejane Souza Pedra, Wilson 
Carvalho Dias, Ricardo Hofmeister de Almeida Martins Costa, Francisco Rossal 
de Araújo, Marcelo Gonçalves de Oliveira, Maria Helena Lisot, Lucia 
Ehrenbrink, Maria Madalena Telesca, Herbert Paulo Beck, Tânia Regina Silva 
Reckziegel, Marcelo José Ferlin D´Ambroso, Gilberto Souza dos Santos, André 
Reverbel Fernandes, João Paulo Lucena, Fernando Luiz de Moura Cassal, 
Brígida Joaquina Charão Barcelos Toschi e Karina Saraiva Cunha, sob a 
Presidência da Exma. Desembargadora Cleusa Regina Halfen, Presidente 
deste Tribunal. Presente pelo Ministério Público do Trabalho o Dr. Fabiano Holz 
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Beserra. Dou fé. Porto Alegre, 28 de agosto de 2015. Cláudia Regina Schröder, 
Secretária do Tribunal Pleno, do Órgão Especial e da SDC. 

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 29/2015 (DEJT de 02, 03 e 04/09/2015). 
CERTIFICO que o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, no uso de suas 
atribuições legais e regimentais, em sessão extraordinária e plenária, realizada 
nesta data, RESOLVEU, por maioria de votos, vencidos os Exmos. 
Desembargadores Juraci Galvão Júnior, Rosane Serafini Casa Nova, Berenice 
Messias Corrêa, Vânia Cunha Mattos, Lucia Ehrenbrink, Fernando Luiz de 
Moura Cassal e Karina Saraiva Cunha, aprovar a edição da Súmula nº 72, com 
a seguinte redação: 
"EMPRESA WALMART BRASIL. POLÍTICA DE ORIENTAÇÃO PARA 
MELHORIA. DISPENSA DE EMPREGADO. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. 
A norma interna denominada ‘Política de Orientação para Melhoria’, instituída 
pela empregadora e vigente em todo ou em parte do contrato de trabalho, 
adere a este como condição mais benéfica para o trabalhador, sendo, assim, 
de observância obrigatória para legitimar a dispensa sem justa causa, sob pena 
de nulidade do ato e reintegração no emprego." 
Julgados Precedentes: 
RO 0000887-77.2012.5.04.0017 - 5ª Turma 
RO 0020074-07.2013.5.04.0027 - 7ª Turma 
RO 0000236-48.2014.5.04.0252 - 10ª Turma 
RO 0021329-93.2014.5.04.0017 - 10ª Turma 
RO 0020129-09.2013.5.04.0010 – 11ª Turma 
RO 0000121-04.2013.5.04.0271 – 11ª Turma 
Tomaram parte na sessão os Exmos. Desembargadores Juraci Galvão Júnior, 
Rosane Serafini Casa Nova, João Alfredo Borges Antunes de Miranda, Ana 
Luiza Heineck Kruse, Berenice Messias Corrêa, Tânia Rosa Maciel de Oliveira, 
Ana Rosa Pereira Zago Sagrilo, Ricardo Carvalho Fraga, Flávia Lorena 
Pacheco, João Pedro Silvestrin, Luiz Alberto de Vargas, Beatriz Renck, Maria 
Cristina Schaan Ferreira, Cláudio Antônio Cassou Barbosa, Carmen Izabel 
Centena Gonzalez, Vânia Maria Cunha Mattos, Denise Pacheco, Alexandre 
Corrêa da Cruz, Clóvis Fernando Schuch Santos, Maria da Graça Ribeiro 
Centeno, Marçal Henri dos Santos Figueiredo, Rejane Souza Pedra, Wilson 
Carvalho Dias, Ricardo Hofmeister de Almeida Martins Costa, Francisco Rossal 
de Araújo, Marcelo Gonçalves de Oliveira, Maria Helena Lisot, Lucia 
Ehrenbrink, Maria Madalena Telesca, Herbert Paulo Beck, Tânia Regina Silva 
Reckziegel, Marcelo José Ferlin D´Ambroso, Gilberto Souza dos Santos, André 
Reverbel Fernandes, João Paulo Lucena, Fernando Luiz de Moura Cassal, 
Brígida Joaquina Charão Barcelos Toschi e Karina Saraiva Cunha, sob a 
Presidência da Exma.Desembargadora Cleusa Regina Halfen, Presidente 
deste Tribunal. Presente pelo Ministério Público do Trabalho o Dr. Fabiano Holz 
Beserra. Dou fé. Porto Alegre, 28 de agosto de 2015. Cláudia Regina Schröder, 
Secretária do Tribunal Pleno, do Órgão Especial e da SDC. 

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 30/2015 (DEJT de 02, 03 e 04/09/2015). 
CERTIFICO que o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, no uso de suas 
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atribuições legais e regimentais, em sessão extraordinária e plenária, realizada 
nesta data, RESOLVEU, por maioria de votos, vencidos os Exmos. 
Desembargadores Ana Luiza Heineck Kruse, Ricardo Carvalho Fraga, Maria 
Cristina Schaan Ferreira, Cláudio Antônio Cassou Barbosa, Alexandre Corrêa 
da Cruz, Maria Madalena Telesca, Tânia Regina Silva Reckziegel, Gilberto 
Souza dos Santos, André Reverbel Fernandes e Brígida Joaquina Charão 

Barcelos Toschi, aprovar a edição da Súmula nº 73, com a seguinte redação: 
"HORAS EXTRAS. CRITÉRIO DE DEDUÇÃO. As horas extras pagas no curso 
do contrato de trabalho podem ser deduzidas daquelas objeto de condenação 
judicial pelo critério global de apuração, sem limitação ao mês de competência, 
e o critério deve ser definido na fase de conhecimento do processo." 
Julgados Precedentes: 
RO 0000376-54.2013.5.04.0111 - 1ª Turma 
RO 0000898-88.2012.5.04.0411 - 4ª Turma 
RO 0001357-56.2012.5.04.0002 - 5ª Turma 
RO 0001205-91.2012.5.04.0233 - 7ª Turma 
Tomaram parte na sessão os Exmos. Desembargadores Juraci Galvão Júnior, 
Rosane Serafini Casa Nova, João Alfredo Borges Antunes de Miranda, Ana 
Luiza Heineck Kruse, Berenice Messias Corrêa, Tânia Rosa Maciel de Oliveira, 
Ana Rosa Pereira Zago Sagrilo, Ricardo Carvalho Fraga, Flávia Lorena 
Pacheco, João Pedro Silvestrin, Luiz Alberto de Vargas, Beatriz Renck, Maria 
Cristina Schaan Ferreira, Cláudio Antônio Cassou Barbosa, Carmen Izabel 
Centena Gonzalez, Vânia Maria Cunha Mattos, Denise Pacheco, Alexandre 
Corrêa da Cruz, Clóvis Fernando Schuch Santos, Maria da Graça Ribeiro 
Centeno, Marçal Henri dos Santos Figueiredo, Rejane Souza Pedra, Wilson 
Carvalho Dias, Ricardo Hofmeister de Almeida Martins Costa, Francisco Rossal 
de Araújo, Marcelo Gonçalves de Oliveira, Maria Helena Lisot, Lucia 
Ehrenbrink, Maria Madalena Telesca, Herbert Paulo Beck, Tânia Regina Silva 
Reckziegel, Marcelo José Ferlin D´Ambroso, Gilberto Souza dos Santos, André 
Reverbel Fernandes, João Paulo Lucena, Fernando Luiz de Moura Cassal, 
Brígida Joaquina Charão Barcelos Toschi e Karina Saraiva Cunha, sob a 
Presidência da Exma. Desembargadora Cleusa Regina Halfen, Presidente 
deste Tribunal. Presente pelo Ministério Público do Trabalho o Dr. Fabiano Holz 
Beserra. Dou fé. Porto Alegre, 28 de agosto de 2015. Cláudia Regina Schröder, 
Secretária do Tribunal Pleno, do Órgão Especial e da SDC. 

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 31/2015. (DEJT de 02, 03 e 04/09/2015). 
CERTIFICO que o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, no uso de suas 
atribuições legais e regimentais, em sessão extraordinária e plenária, realizada 
nesta data, RESOLVEU, por maioria de votos, vencidos os Exmos. 
Desembargadores Ricardo Carvalho Fraga, Cláudio Antônio Cassou Barbosa, 
Clóvis Fernando Schuch Santos, Francisco Rossal de Araújo, Maria Madalena 
Telesca, André Reverbel Fernandes, Fernando Luiz de Moura Cassal e Brígida 
Joaquina Charão Barcelos Toschi, aprovar a edição da Súmula nº 74, com a 
seguinte redação: 
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"GENERAL MOTORS. REPOUSO SEMANAL REMUNERADO. INTEGRAÇÃO 
DO PERCENTUAL DE 16,66% AO SALÁRIO DO EMPREGADO HORISTA 
POR FORÇA DE NORMA COLETIVA. A inclusão do valor dos repousos 
remunerados ao salário do empregado horista da General Motors, em 
percentual fixo de 16,66%, definido por meio de negociação coletiva, não é 
ilegal e não configura salário complessivo." 
Julgados Precedentes: 
RO 0001686-51.2012.5.04.0234 – 1ª Turma 
RO 0000810-62.2013.5.04.0234 – 4ª Turma 
RO 0000889-18.2011.5.04.0232 – 7ª Turma 
RO 0001010-09.2012.5.04.0233 – 11ª Turma 
Tomaram parte na sessão os Exmos. Desembargadores Juraci Galvão Júnior, 
Rosane Serafini Casa Nova, João Alfredo Borges Antunes de Miranda, Ana 
Luiza Heineck Kruse, Berenice Messias Corrêa, Tânia Rosa Maciel de Oliveira, 
Ana Rosa Pereira Zago Sagrilo, Ricardo Carvalho Fraga, Flávia Lorena 
Pacheco, João Pedro Silvestrin, Luiz Alberto de Vargas, Beatriz Renck, Maria 
Cristina Schaan Ferreira, Cláudio Antônio Cassou Barbosa, Carmen Izabel 
Centena Gonzalez, Vânia Maria Cunha Mattos, Denise Pacheco, Alexandre 
Corrêa da Cruz, Clóvis Fernando Schuch Santos, Maria da Graça Ribeiro 
Centeno, Marçal Henri dos Santos Figueiredo, Rejane Souza Pedra, Wilson 
Carvalho Dias, Ricardo Hofmeister de Almeida Martins Costa, Francisco Rossal 
de Araújo, Marcelo Gonçalves de Oliveira, Maria Helena Lisot, Lucia 
Ehrenbrink, Maria Madalena Telesca, Herbert Paulo Beck, Tânia Regina Silva 
Reckziegel, Marcelo José Ferlin D´Ambroso, Gilberto Souza dos Santos, André 
Reverbel Fernandes, João Paulo Lucena, Fernando Luiz de Moura Cassal, 
Brígida Joaquina Charão Barcelos Toschi e Karina Saraiva Cunha, sob a 
Presidência da Exma. Desembargadora Cleusa Regina Halfen, Presidente 
deste Tribunal. Presente pelo Ministério Público do Trabalho o Dr. Fabiano Holz 
Beserra. Dou fé. Porto Alegre, 28 de agosto de 2015. Cláudia Regina Schröder, 
Secretária do Tribunal Pleno, do Órgão Especial e da SDC. 

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 32/2015. (DEJT de 02, 03 e 04/09/2015). 
CERTIFICO que o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, no uso de suas 
atribuições legais e regimentais, em sessão extraordinária e plenária, realizada 
nesta data, RESOLVEU, por maioria de votos, vencidos os Exmos. 
Desembargadores Juraci Galvão Júnior, Ana Luiza Heineck Kruse, João Pedro 
Silvestrin, Denise Pacheco, Francisco Rossal de Araújo, Tânia Regina Silva 
Reckziegel e Karina Saraiva Cunha, aprovar a edição da Súmula nº 75, com a 
seguinte redação:  
"MULTA DO ARTIGO 475-J DO CPC. A multa de que trata o artigo 475-J do 
CPC é compatível com o processo do trabalho, e a definição quanto à sua 
aplicação efetiva deve ocorrer na fase de cumprimento da sentença." 
Julgados Precedentes: 
RO 0001401-97.2011.5.04.0006 - 1ª Turma 
RO 0001096-94.2013.5.04.0701 - 4ª Turma 
RO 0000209-77.2012.5.04.0012 - 11ª Turma 
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Tomaram parte na sessão os Exmos. Desembargadores Juraci Galvão Júnior, 
Rosane Serafini Casa Nova, João Alfredo Borges Antunes de Miranda, Ana 
Luiza Heineck Kruse, Berenice Messias Corrêa, Tânia Rosa Maciel de Oliveira, 
Ana Rosa Pereira Zago Sagrilo, Ricardo Carvalho Fraga, Flávia Lorena 
Pacheco, João Pedro Silvestrin, Luiz Alberto de Vargas, Beatriz Renck, Maria 
Cristina Schaan Ferreira, Cláudio Antônio Cassou Barbosa, Carmen Izabel 
Centena Gonzalez, Vânia Maria Cunha Mattos, Denise Pacheco, Alexandre 
Corrêa da Cruz, Clóvis Fernando Schuch Santos, Maria da Graça Ribeiro 
Centeno, Marçal Henri dos Santos Figueiredo, Rejane Souza Pedra, Wilson 
Carvalho Dias, Ricardo Hofmeister de Almeida Martins Costa, Francisco Rossal 
de Araújo, Marcelo Gonçalves de Oliveira, Maria Helena Lisot, Lucia 
Ehrenbrink, Maria Madalena Telesca, Herbert Paulo Beck, Tânia Regina Silva 
Reckziegel, Marcelo José Ferlin D´Ambroso, Gilberto Souza dos Santos, André 
Reverbel Fernandes, João Paulo Lucena, Fernando Luiz de Moura Cassal, 
Brígida Joaquina Charão Barcelos Toschi e Karina Saraiva Cunha, sob a 
Presidência da Exma. Desembargadora Cleusa Regina Halfen, Presidente 
deste Tribunal. 
Presente pelo Ministério Público do Trabalho o Dr. Fabiano Holz Beserra. Dou 
fé. Porto Alegre, 28 de agosto de 2015. Cláudia Regina Schröder, Secretária do 
Tribunal Pleno, do Órgão Especial e da SDC. 

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 33/2015 (DEJT de 02, 03 e 04/09/2015). 
CERTIFICO que o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, no uso de suas 
atribuições legais e regimentais, em sessão extraordinária e plenária, realizada 
nesta data, RESOLVEU, por maioria de votos, vencidos os Exmos. 
Desembargadores Tânia Rosa Maciel de Oliveira, Ricardo Carvalho Fraga, Luiz 
Alberto de Vargas, Beatriz Renck, Maria Cristina Schaan Ferreira, Cláudio 
Antônio Cassou Barbosa, Alexandre Corrêa da Cruz, Marçal Henri dos Santos 
Figueiredo, Ricardo Hofmeister de Almeida Martins Costa, Maria Helena Lisot, 
Tânia Regina Silva Reckziegel, Marcelo José Ferlin D’Ambroso e Brígida 
Joaquina Charão Barcelos Toschi, aprovar a edição da Súmula nº 76, com a 
seguinte redação:  
"ADICIONAIS DE INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE. ACUMULAÇÃO. 
IMPOSSIBILIDADE. O pagamento cumulativo dos adicionais de insalubridade 
e periculosidade encontra óbice no artigo 193, § 2º, da CLT, o qual faculta ao 
empregado o direito de optar pelo adicional mais favorável. Inexistência de 
violação aos incisos XXII e XXIII, do artigo 7º, da Constituição." 
Julgados Precedentes: 
RO 0000847-85.2013.5.04.0203 - 1ª Turma 
RO 0020021-43.2014.5.04.0010 - 4ª Turma 
RO 0000907-19.2013.5.04.0701 - 5ª Turma 
RO 0000601-62.2013.5.04.0018 - 6ª Turma 
RO 0020085-02.2013.5.04.0006 - 7ª Turma 
RO 00001643-84.2012.5.04.0341 - 8ª Turma 
Tomaram parte na sessão os Exmos. Desembargadores Juraci Galvão Júnior, 
Rosane Serafini Casa Nova, João Alfredo Borges Antunes de Miranda, Ana 
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Luiza Heineck Kruse, Berenice Messias Corrêa, Tânia Rosa Maciel de Oliveira, 
Ana Rosa Pereira Zago Sagrilo, Ricardo Carvalho Fraga, Flávia Lorena 
Pacheco, João Pedro Silvestrin, Luiz Alberto de Vargas, Beatriz Renck, Maria 
Cristina Schaan Ferreira, Cláudio Antônio Cassou Barbosa, Carmen Izabel 
Centena Gonzalez, Vânia Maria Cunha Mattos, Denise Pacheco, Alexandre 
Corrêa da Cruz, Clóvis Fernando Schuch Santos, Maria da Graça Ribeiro 
Centeno, Marçal Henri dos Santos Figueiredo, Rejane Souza Pedra, Wilson 
Carvalho Dias, Ricardo Hofmeister de Almeida Martins Costa, Francisco Rossal 
de Araújo, Marcelo Gonçalves de Oliveira, Maria Helena Lisot, Lucia 
Ehrenbrink, Maria Madalena Telesca, Herbert Paulo Beck, Tânia Regina Silva 
Reckziegel, Marcelo José Ferlin D´Ambroso, Gilberto Souza dos Santos, André 
Reverbel Fernandes, João Paulo Lucena, Fernando Luiz de Moura Cassal, 
Brígida Joaquina Charão Barcelos Toschi e Karina Saraiva Cunha, sob a 
Presidência da Exma.  Desembargadora Cleusa Regina Halfen, Presidente 
deste Tribunal. Presente pelo Ministério Público do Trabalho o Dr. Fabiano Holz 
Beserra. Dou fé. Porto Alegre, 28 de agosto de 2015. Cláudia Regina Schröder, 
Secretária do Tribunal Pleno, do Órgão Especial e da SDC. 

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 34/2015 (DEJT de 02, 03 e 04/09/2015). 
CERTIFICO que o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, no uso de suas 
atribuições legais e regimentais, em sessão extraordinária e plenária, realizada 
nesta data, RESOLVEU, por maioria de votos, vencido o Exmo. 
Desembargador Luiz Alberto de Vargas, aprovar a edição da Súmula nº 77, 
com a seguinte redação: 
"FÉRIAS. FRACIONAMENTO. REGULARIDADE. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. 
O fracionamento das férias, em períodos não inferiores a 10 (dez) dias, é 
válido, ainda que não demonstrada a excepcionalidade a que alude o artigo 
134, § 1º, da CLT." 
Julgados Precedentes: 
RO 0000127-36.2013.5.04.0004 - 11ª Turma 
RO 0001093-63.2012.5.04.0382 - 1ª Turma 
RO 0001176-19.2011.5.04.0381 - 4ª Turma 
RO 0000079-70.2014.5.04.0383 - 8ª Turma 
Tomaram parte na sessão os Exmos. Desembargadores Juraci Galvão Júnior, 
Rosane Serafini Casa Nova, João Alfredo Borges Antunes de Miranda, Ana 
Luiza Heineck Kruse, Berenice Messias Corrêa, Tânia Rosa Maciel de Oliveira, 
Ana Rosa Pereira Zago Sagrilo, Ricardo Carvalho Fraga, Flávia Lorena 
Pacheco, João Pedro Silvestrin, Luiz Alberto de Vargas, Beatriz Renck, Maria 
Cristina Schaan Ferreira, Cláudio Antônio Cassou Barbosa, Carmen Izabel 
Centena Gonzalez, Vânia Maria Cunha Mattos, Denise Pacheco, Alexandre 
Corrêa da Cruz, Clóvis Fernando Schuch Santos, Maria da Graça Ribeiro 
Centeno, Marçal Henri dos Santos Figueiredo, Rejane Souza Pedra, Wilson 
Carvalho Dias, Ricardo Hofmeister de Almeida Martins Costa, Francisco Rossal 
de Araújo, Marcelo Gonçalves de Oliveira, Maria Helena Lisot, Lucia 
Ehrenbrink, Maria Madalena Telesca, Herbert Paulo Beck, Tânia Regina Silva 
Reckziegel, Marcelo José Ferlin D´Ambroso, Gilberto Souza dos Santos, André 
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Reverbel Fernandes, João Paulo Lucena, Fernando Luiz de Moura Cassal, 
Brígida Joaquina Charão Barcelos Toschi e Karina Saraiva Cunha, sob a 
Presidência da Exma. Desembargadora Cleusa Regina Halfen, Presidente 
deste Tribunal. Presente pelo Ministério Público do Trabalho o Dr. Fabiano Holz 
Beserra. Dou fé. Porto Alegre, 28 de agosto de 2015. Cláudia Regina Schröder, 
Secretária do Tribunal Pleno, do Órgão Especial e da SDC. 

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 35/2015 (DEJT de 02, 03 e 04/09/2015). 
CERTIFICO que o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, no uso de suas 
atribuições legais e regimentais, em sessão extraordinária e plenária, realizada 
nesta data, RESOLVEU, por maioria de votos, vencidos os Exmos. 
Desembargadores Juraci Galvão Júnior, Ana Luiza Heineck Kruse, Berenice 
Messias Corrêa, Ana Rosa Pereira Zago Sagrilo, Flávia Lorena Pacheco, 
Denise Pacheco, Rejane Souza Pedra, Wilson Carvalho Dias, Francisco Rossal 
de Araújo, Lucia Ehrenbrink, Herbert Paulo Beck, João Paulo Lucena e 
Fernando Luiz de Moura Cassal, aprovar a edição da Súmula nº 78, com a 
seguinte redação: 
"TRABALHADOR BANCÁRIO. TRANSPORTE DE VALORES. INDENIZAÇÃO 
POR DANO MORAL. O trabalhador bancário que faça o transporte de valores 
sem se enquadrar na hipótese de que trata o art. 3º, II, da Lei n.º 7.102/83, 
sofre abalo psicológico decorrente da atividade de risco e faz jus à indenização 
por dano moral." 
Julgados Precedentes: 
RO 0001309-14.2012.5.04.0741 - 1ª Turma 
RO 0000263-40.2013.5.04.0131 - 2ª Turma 
RO 0020281-58.2013.5.04.0333 - 3ª Turma 
RO 0000398-67.2013.5.04.0611 - 4ª Turma 
Tomaram parte na sessão os Exmos. Desembargadores Juraci Galvão Júnior, 
Rosane Serafini Casa Nova, João Alfredo Borges Antunes de Miranda, Ana 
Luiza Heineck Kruse, Berenice Messias Corrêa, Tânia Rosa Maciel de Oliveira, 
Ana Rosa Pereira Zago Sagrilo, Ricardo Carvalho Fraga, Flávia Lorena 
Pacheco, João Pedro Silvestrin, Luiz Alberto de Vargas, Beatriz Renck, Maria 
Cristina Schaan Ferreira, Cláudio Antônio Cassou Barbosa, Carmen Izabel 
Centena Gonzalez, Vânia Maria Cunha Mattos, Denise Pacheco, Alexandre 
Corrêa da Cruz, Clóvis Fernando Schuch Santos, Maria da Graça Ribeiro 
Centeno, Marçal Henri dos Santos Figueiredo, Rejane Souza Pedra, Wilson 
Carvalho Dias, Ricardo Hofmeister de Almeida Martins Costa, Francisco Rossal 
de Araújo, Marcelo Gonçalves de Oliveira, Maria Helena Lisot, Lucia 
Ehrenbrink, Maria Madalena Telesca, Herbert Paulo Beck, Tânia Regina Silva 
Reckziegel, Marcelo José Ferlin D´Ambroso, Gilberto Souza dos Santos, André 
Reverbel Fernandes, João Paulo Lucena, Fernando Luiz de Moura Cassal, 
Brígida Joaquina Charão Barcelos Toschi e Karina Saraiva Cunha, sob a 
Presidência da Exma. Desembargadora Cleusa Regina Halfen, Presidente 
deste Tribunal. Presente pelo Ministério Público do Trabalho o Dr. Fabiano Holz 
Beserra. Dou fé. Porto Alegre, 28 de agosto de 2015. Cláudia Regina Schröder, 
Secretária do Tribunal Pleno, do Órgão Especial e da SDC. 
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RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 36/2015 (DEJT de 02, 03 e 04/09/2015). 
CERTIFICO que o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, no uso de suas 
atribuições legais e regimentais, em sessão extraordinária e plenária, realizada 
nesta data, RESOLVEU, por maioria de votos, vencidos os Exmos. 
Desembargadores Ana Luiza Heineck Kruse, João Pedro Silvestrin, Beatriz 
Renck, Maria Cristina Schaan Ferreira, Cláudio Antônio Cassou Barbosa, 
Alexandre Corrêa da Cruz, Clóvis Fernando Schuch Santos, Maria da Graça 
Ribeiro Centeno, Marçal Henri dos Santos Figueiredo, Francisco Rossal de 
Araújo, Tânia Regina Silva Reckziegel, João Paulo Lucena, Fernando Luiz de 
Moura Cassal e Brígida Joaquina Charão Barcelos Toschi, aprovar a edição da 
Súmula nº 79, com a seguinte redação: 
"INTERVALO INTRAJORNADA DE UMA HORA. FRUIÇÃO PARCIAL. 
DIFERENÇA DE POUCOS MINUTOS PARA COMPLETAR UMA HORA A 
CADA REGISTRO DIÁRIO DE PONTO. Aplica-se aos intervalos intrajornada 
de uma hora, por analogia, a regra do artigo 58, § 1º, da CLT, de modo que, 
dentro da margem de minutos diários ali estabelecida, exime-se o empregador 
do pagamento da remuneração de que trata o artigo 71, § 4º, da CLT." 
Julgados Precedentes: 
RO 0020146-54.2013.5.04.0007 - 1ª Turma 
RO 0000791-70.2013.5.04.0003 - 2ª Turma 
RO 0000142-31.2014.5.04.0663 - 10ª Turma 
Tomaram parte na sessão os Exmos. Desembargadores Juraci Galvão Júnior, 
Rosane Serafini Casa Nova, João Alfredo Borges Antunes de Miranda, Ana 
Luiza Heineck Kruse, Berenice Messias Corrêa, Tânia Rosa Maciel de Oliveira, 
Ana Rosa Pereira Zago Sagrilo, Ricardo Carvalho Fraga, Flávia Lorena 
Pacheco, João Pedro Silvestrin, Luiz Alberto de Vargas, Beatriz Renck, Maria 
Cristina Schaan Ferreira, Cláudio Antônio Cassou Barbosa, Carmen Izabel 
Centena Gonzalez, Vânia Maria Cunha Mattos, Denise Pacheco, Alexandre 
Corrêa da Cruz, Clóvis Fernando Schuch Santos, Maria da Graça Ribeiro 
Centeno, Marçal Henri dos Santos Figueiredo, Rejane Souza Pedra, Wilson 
Carvalho Dias, Ricardo Hofmeister de Almeida Martins Costa, Francisco Rossal 
de Araújo, Marcelo Gonçalves de Oliveira, Maria Helena Lisot, Lucia 
Ehrenbrink, Maria Madalena Telesca, Herbert Paulo Beck, Tânia Regina Silva 
Reckziegel, Marcelo José Ferlin D´Ambroso, Gilberto Souza dos Santos, André 
Reverbel Fernandes, João Paulo Lucena, Fernando Luiz de Moura Cassal, 
Brígida Joaquina Charão Barcelos Toschi e Karina Saraiva Cunha, sob a 
Presidência da Exma. Desembargadora Cleusa Regina Halfen, Presidente 
deste Tribunal. Presente pelo Ministério Público do Trabalho o Dr. Fabiano Holz 
Beserra. Dou fé. Porto Alegre, 28 de agosto de 2015. Cláudia Regina Schröder, 
Secretária do Tribunal Pleno, do Órgão Especial e da SDC. 

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 37/2015 (DEJT de 02, 03 e 04/09/2015). 
CERTIFICO que o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, no uso de suas 
atribuições legais e regimentais, em sessão extraordinária e plenária, realizada 
nesta data, RESOLVEU, por maioria de votos, vencidos os Exmos. 
Desembargadores Ana Rosa Pereira Zago Sagrilo, Ricardo Carvalho Fraga, 
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Cláudio Antônio Cassou Barbosa, Maria da Graça Ribeiro Centeno, Marçal 
Henri dos Santos Figueiredo, Wilson Carvalho Dias, Maria Madalena Telesca, 
Fernando Luiz de Moura Cassal e Karina Saraiva Cunha, aprovar a edição da 
Súmula nº 80, com a seguinte redação:  
"CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AVISO-PRÉVIO INDENIZADO. (Revisa 
a Súmula nº 49). Não incide a contribuição previdenciária sobre o aviso-prévio 
indenizado." Julgado Precedente: 
AP 0000210-46.2012.5.04.0664 – Seção Especializada em Execução 
Tomaram parte na sessão os Exmos. Desembargadores Juraci Galvão Júnior, 
Rosane Serafini Casa Nova, João Alfredo Borges Antunes de Miranda, Ana 
Luiza Heineck Kruse, Berenice Messias Corrêa, Tânia Rosa Maciel de Oliveira, 
Ana Rosa Pereira Zago Sagrilo, Ricardo Carvalho Fraga, Flávia Lorena 
Pacheco, João Pedro Silvestrin, Luiz Alberto de Vargas, Beatriz Renck, Maria 
Cristina Schaan Ferreira, Cláudio Antônio Cassou Barbosa, Carmen Izabel 
Centena Gonzalez, Vânia Maria Cunha Mattos, Denise Pacheco, Alexandre 
Corrêa da Cruz, Clóvis Fernando Schuch Santos, Maria da Graça Ribeiro 
Centeno, Marçal Henri dos Santos Figueiredo, Rejane Souza Pedra, Wilson 
Carvalho Dias, Ricardo Hofmeister de Almeida Martins Costa, Francisco Rossal 
de Araújo, Marcelo Gonçalves de Oliveira, Maria Helena Lisot, Lucia 
Ehrenbrink, Maria Madalena Telesca, Herbert Paulo Beck, Tânia Regina Silva 
Reckziegel, Marcelo José Ferlin D´Ambroso, Gilberto Souza dos Santos, André 
Reverbel Fernandes, João Paulo Lucena, Fernando Luiz de Moura Cassal, 
Brígida Joaquina Charão Barcelos Toschi e Karina Saraiva Cunha, sob a 
Presidência da Exma. Desembargadora Cleusa Regina Halfen, Presidente 
deste Tribunal. Presente pelo Ministério Público do Trabalho o Dr. Fabiano Holz 
Beserra. Dou fé. Porto Alegre, 28 de agosto de 2015. Cláudia Regina Schröder, 
Secretária do Tribunal Pleno, do Órgão Especial e da SDC. 

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 38/2015 (DEJT de 02, 03 e 04/09/2015). 
CERTIFICO que o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, no uso de suas 
atribuições legais e regimentais, em sessão extraordinária e plenária, realizada 
nesta data, RESOLVEU, por maioria de votos, vencida a Exma. 
Desembargadora Ana Rosa Pereira Zago Sagrilo, aprovar a edição da Súmula 
nº 81, com a seguinte redação:  
"CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO. ACIDENTE DO TRABALHO. 
GARANTIA NO EMPREGO DO ARTIGO 118 DA LEI 8213/91. MODULAÇÃO 
DOS EFEITOS DO ITEM III DA SÚMULA Nº 378 DO TST. A garantia no 
emprego de que trata o artigo 118 da Lei nº 8213/91, é aplicável aos contratos 
de trabalho por prazo determinado, mesmo em situações ocorridas antes da 
inserção do item III à Súmula 378 do TST, ocorrida em 27.09.2012.” 
Julgados Precedentes: 
RO 0001252-74.2013.5.04.0251 - 1ª Turma 
RO 0000749-24.2013.5.04.0002 - 2ª Turma 
RO 0000773-48.2011.5.04.0511 - 5ª Turma 
RO 0000469-56.2012.5.04.0271 - 6ª Turma 
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Tomaram parte na sessão os Exmos. Desembargadores Juraci Galvão Júnior, 
Rosane Serafini Casa Nova, João Alfredo Borges Antunes de Miranda, Ana 
Luiza Heineck Kruse, Berenice Messias Corrêa, Tânia Rosa Maciel de Oliveira, 
Ana Rosa Pereira Zago Sagrilo, Ricardo Carvalho Fraga, Flávia Lorena 
Pacheco, João Pedro Silvestrin, Luiz Alberto de Vargas, Beatriz Renck, Maria 
Cristina Schaan Ferreira, Cláudio Antônio Cassou Barbosa, Carmen Izabel 
Centena Gonzalez, Vânia Maria Cunha Mattos, Denise Pacheco, Alexandre 
Corrêa da Cruz, Clóvis Fernando Schuch Santos, Maria da Graça Ribeiro 
Centeno, Marçal Henri dos Santos Figueiredo, Rejane Souza Pedra, Wilson 
Carvalho Dias, Ricardo Hofmeister de Almeida Martins Costa, Francisco Rossal 
de Araújo, Marcelo Gonçalves de Oliveira, Maria Helena Lisot, Lucia 
Ehrenbrink, Maria Madalena Telesca, Herbert Paulo Beck, Tânia Regina Silva 
Reckziegel, Marcelo José Ferlin D´Ambroso, Gilberto Souza dos Santos, André 
Reverbel Fernandes, João Paulo Lucena, Fernando Luiz de Moura Cassal, 
Brígida Joaquina Charão Barcelos Toschi e Karina Saraiva Cunha, sob a 
Presidência da Exma. Desembargadora Cleusa Regina Halfen, Presidente 
deste Tribunal. Presente pelo Ministério Público do Trabalho o Dr. Fabiano Holz 
Beserra. Dou fé. Porto Alegre, 28 de agosto de 2015. Cláudia Regina Schröder, 
Secretária do Tribunal Pleno, do Órgão Especial e da SDC. 

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 40/2015 (DEJT de 22/09/2015). 
Regulamenta a concessão de diárias e a aquisição de passagens aéreas no 
âmbito da Justiça do Trabalho da 4ª Região. 
O ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª 
REGIÃO, no uso de suas atribuições legais e regimentais, na sessão ordinária 
realizada nesta data, 
CONSIDERANDO o que consta do Expediente MA-12178-1986-000-04-00-0 e 
do PA 0002159-26.2013.5.04.0000, que tratam da regulamentação da 
concessão de diárias e a aquisição de passagens aéreas no âmbito deste 
Regional; 
CONSIDERANDO o disposto na Resolução CNJ nº 73/2009, que dispõe sobre 
a concessão e pagamento de diárias no âmbito do Poder Judiciário; 
CONSIDERANDO o disposto na Resolução CSJT nº 124/2013, que 
regulamenta a concessão de diárias e a aquisição de passagens aéreas no 
âmbito da Justiça do Trabalho de primeiro e segundo graus; 
CONSIDERANDO que a concessão de diárias e a aquisição de passagens 
aéreas no âmbito da Justiça do Trabalho da 4ª Região é regulamentada pela 
Resolução Administrativa nº 11/2013, que tem como fundamento a Resolução 
CSJT nº 124/2013; 
CONSIDERANDO que a Resolução CSJT nº 148/2015 alterou a Resolução 
CSJT nº 124/2013; 
CONSIDERANDO, por fim, a previsão contida na Resolução n° 545/2015, do 
Supremo Tribunal Federal, que dispõe sobre a concessão de diárias e 
passagens no âmbito daquela Corte e que fixa o valor das diárias de Ministro 
em 1/30 do seu subsídio, a partir de 28 de janeiro de 2015, 
RESOLVE, por unanimidade: 



                    PODER JUDICIÁRIO FEDERAL 

                   TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO 
 
 
 
 

14 
 

Art. 1º O magistrado ou o servidor da Justiça do Trabalho da 4ª Região que se 
deslocar, em razão de serviço, em caráter eventual ou transitório, da localidade 
de exercício para outro ponto do território nacional ou para o exterior, fará jus à 
percepção de diárias para indenização das despesas extraordinárias de 
alimentação, hospedagem e locomoção urbana, sem prejuízo do fornecimento 
de passagens ou do pagamento de indenização de transporte, na forma 
prevista nesta Resolução. 
§ 1º A concessão e o pagamento das diárias pressupõem, obrigatoriamente: 
I – compatibilidade dos motivos do deslocamento com o interesse público; 
II – correlação entre o motivo do deslocamento e as atribuições do cargo 
efetivo ou as atividades desempenhadas no exercício da função comissionada 
ou do cargo em comissão; 
III – publicação do ato na imprensa oficial de veiculação dos atos deste 
Tribunal, em veículo oficial de circulação interna e em seu sítio eletrônico, 
contendo o nome do magistrado ou servidor e o respectivo cargo ou função, o 
destino, a atividade a ser desenvolvida, o período de afastamento e a 
quantidade de diárias; 
IV – comprovação do deslocamento e da atividade desempenhada. 
§ 2º Aplicam-se as normas da presente Resolução às hipóteses de 
deslocamento para a participação em atividades de formação judicial 
promovidas pela Escola Judicial do TRT da 4ª Região, pressupondo-se, nesses 
casos, a compatibilidade dos motivos do deslocamento com o interesse 
público, sendo necessário o reconhecimento prévio e expresso, pela Direção 
da Escola Judicial, da presença de correlação entre a causa do deslocamento 
e as atribuições do cargo, nos exatos termos do quanto previsto no inc. II do § 
1º. 
§ 3º A publicação a que se refere o inc. III do § 1º será a posteriori em caso de 
viagem para realização de diligência sigilosa. 
Art. 2º As diárias serão concedidas por dia de afastamento da localidade de 
exercício, incluindo-se o dia de partida e o dia de chegada, observando-se os 
seguintes critérios: 
I – valor integral quando o deslocamento importar pernoite fora da localidade 
de exercício; 
II – metade do valor: 
a) quando o deslocamento não exigir pernoite fora da localidade de exercício; 
b) quando fornecido alojamento ou outra forma de hospedagem por órgão ou 
entidade da Administração Pública; e  
c) no dia do retorno à localidade de exercício. 
Parágrafo único. Na hipótese prevista na alínea “b” do inc. II, no dia do retorno 
à localidade de exercício será concedido valor equivalente a 25% (vinte e cinco 
por cento) da diária integral. 
Art. 3º Será concedido, nas viagens em território nacional, adicional 
correspondente a 80% (oitenta por cento) do valor básico da diária do cargo de 
Analista Judiciário, destinado a cobrir despesas de deslocamento do local de 



                    PODER JUDICIÁRIO FEDERAL 

                   TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO 
 
 
 
 

15 
 

trabalho ou hospedagem até o local de embarque ou desembarque e vice-
versa. 
§ 1º Quando o deslocamento compreender mais de uma cidade de destino, o 
adicional de que trata este artigo poderá ser concedido mais de uma vez, a 
critério da Administração. 
§ 2º O adicional de que trata o caput não será devido quando fornecido veículo 
oficial para os deslocamentos a que se destina. 
§ 3º Se em alguma das localidades for fornecido veículo oficial para o 
deslocamento de que trata o caput, não será devido o adicional correspondente 
a essa localidade. 
§ 4º O adicional de deslocamento tem caráter indenizatório e será concedido 
no próprio ato de concessão das diárias. 
Art. 4º O magistrado ou servidor não fará jus a diárias quando: 
I – não havendo pernoite fora da localidade de exercício: 
a) o deslocamento se der entre municípios limítrofes ou na mesma região 
metropolitana; 
b) o deslocamento ocorrer dentro dos limites da jurisdição da Vara do Trabalho; 
c) o deslocamento da localidade de exercício constituir exigência permanente 
do cargo. 
II – o retardamento da viagem for motivado pela empresa transportadora, 
responsável, segundo a legislação pertinente, pelo fornecimento de 
hospedagem, alimentação e transporte. 
§ 1º Em se tratando de juiz substituto zoneado em circunscrição que abranja 
mais de um município, não enseja o pagamento de diárias o seu deslocamento 
dentro dos limites da jurisdição da Vara do Trabalho em que se encontra 
sediado, bem como entre os municípios limítrofes com a localidade da sede, 
salvo se houver pernoite. 
§ 2º A necessidade de pernoite, para os efeitos deste artigo, deverá ser 
justificada por escrito, acompanhada da comprovação das respectivas 
despesas com hospedagem. 
Art. 5º O magistrado que se deslocar em equipe de trabalho receberá diária 
equivalente ao maior valor pago entre os demais membros da equipe. 
§ 1º O servidor que se afastar da sede do serviço acompanhando magistrado, 
para prestar-lhe assistência direta que exija acompanhamento integral e 
hospedagem no mesmo local, fará jus à diária correspondente a 80% (oitenta 
por cento) do valor da diária percebida pelo magistrado. 
§ 2º A assistência de que trata o § 1º a ser prestada à autoridade assistida 
deverá ser expressamente informada no formulário de requisição de diárias. 
§ 3º Considera-se, ainda, assistência direta, para os fins deste artigo, a 
atividade de segurança pessoal de magistrado efetivada por servidor ocupante 
de cargo com essa atribuição. 
§ 4º O magistrado deverá estar presente no local do destino para assistência 
direta, excluindo-se dessas atividades quaisquer outras relacionadas à 
preparação, montagens ou apoio na realização de eventos de qualquer 
natureza. 
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§ 5º O servidor que se deslocar em equipe de trabalho receberá diária 
equivalente ao maior valor pago entre os demais servidores membros da 
equipe. 
§ 6º Considera-se equipe de trabalho a instituída por ato do Presidente do 
Tribunal, para a realização de missões institucionais específicas. 
Art. 6º Os valores das diárias são os definidos no Anexo Único desta 
Resolução. 
§1º Quando houver majoração dos valores das diárias, deverão ser observados 
os limites máximos fixados no Anexo I da Resolução CSJT nº 124/2013, além 
da prévia comunicação à Presidência daquele órgão, para análise da 
disponibilidade orçamentária. 
§ 2º O servidor que se deslocar de sua sede em período superior a 7 (sete) 
dias perceberá diária correspondente a 60% (sessenta por cento) do valor 
fixado. 
§ 3º O disposto no § 2º aplica-se aos deslocamentos para o desempenho de 
atividades de mesma finalidade e na mesma localidade, bem como as 
instituídas por ato administrativo. 
§ 4º Considera-se prorrogação, para os efeitos da contagem de 7 (sete) dias 
prevista no § 2º, a interrupção da percepção por período inferior a 4 (quatro) 
dias. 
Art. 7º Aplica-se o disposto nesta Resolução ao magistrado ou servidor com 
deficiência ou com mobilidade reduzida em viagem a serviço ou quando 
convocado para perícia médica oficial, bem como ao seu acompanhante. 
§ 1º A concessão de diárias para o acompanhante será autorizada a partir do 
resultado de perícia médica oficial, que ateste a necessidade de o magistrado 
ou servidor ser acompanhado no seu deslocamento. 
§ 2º A perícia de que trata o § 1º deste artigo terá validade máxima de cinco 
anos, podendo ser revista a qualquer tempo, de ofício ou mediante 
requerimento. 
§ 3º O valor da diária do acompanhante será idêntico ao da diária estipulada 
para o respectivo magistrado ou servidor. 
§ 4º O magistrado ou servidor com deficiência ou com mobilidade reduzida, 
bem como os convocados para perícia médica oficial, poderá indicar o seu 
acompanhante, fornecendo as informações necessárias para os trâmites 
administrativos pertinentes à concessão de diárias. 
Art. 8ºAplica-se o disposto nesta Resolução aos magistrados ou servidores que 
tenham que se deslocar em decorrência de exames médicos periódicos 
solicitados pelo Tribunal. 
Art. 9º As diárias concedidas em dia útil serão calculadas com dedução da 
parcela correspondente aos valores percebidos a título de auxílio-alimentação 
e auxílio-transporte. 
Art. 10. As propostas de concessão de diárias, quando o afastamento tiver 
início na sexta-feira, bem como as que incluam sábados, domingos e feriados, 
serão expressamente justificadas, condicionada a autorização de pagamento à 
aceitação da justificativa. 
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Art. 11. O magistrado, regularmente designado para substituir Desembargador 
do Tribunal Regional do Trabalho, que se deslocar da sede em caráter eventual 
ou transitório perceberá as diárias correspondentes às que teria direito o titular. 
Parágrafo único. Aplica-se o disposto no caput deste artigo ao servidor 
designado interinamente ou como substituto do titular. 
Art. 12. O ato concessivo de diárias será autorizado pelo Presidente do 
Tribunal ou a quem este delegar competência, devendo a respectiva proposta 
de concessão ser requerida por meio de formulário eletrônico próprio. 
Parágrafo único. No ato de apropriação das diárias no Sistema Integrado de 
Administração Financeira do Governo Federal – SIAFI, o campo 
“OBSERVAÇÃO” deverá ser preenchido com as informações suficientes para 
subsidiar a publicação de que trata o inc. III do § 1º do art. 1°. 
Art. 13. As diárias serão pagas antecipadamente, de uma só vez, mediante 
crédito em conta bancária, exceto nas seguintes situações, a critério da 
autoridade concedente: 
I – em casos de emergência, quando poderão ser processadas no decorrer do 
afastamento; 
II – quando o afastamento compreender período superior a 15 (quinze) dias, 
caso em que poderão ser pagas parceladamente; 
III – quando a proposta de concessão de diárias for autorizada com menos de 
três dias de antecedência, caso em que poderão ser processadas no decorrer 
do afastamento. 
§ 1º Quando o período de afastamento se estender até o exercício seguinte, a 
despesa recairá no exercício em que se iniciou, limitadas as concessões de 
diárias à disponibilidade orçamentária. 
§ 2º Nos casos em que o afastamento se estender por tempo superior ao 
previsto, desde que autorizada sua prorrogação, o magistrado ou o servidor 
fará jus, ainda, às diárias correspondentes ao período prorrogado. 
Art. 14. As diárias recebidas e não utilizadas serão devolvidas pelo magistrado 
ou servidor, em 5 (cinco) dias úteis, contados do seu retorno à sede. 
§ 1º Quando a viagem for cancelada ou ocorrer adiamento superior a 15 
(quinze) dias, ou sem previsão de nova data, o magistrado ou servidor 
devolverá as diárias em sua totalidade e os bilhetes de passagem, se for o 
caso, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da data prevista para a viagem. 
§ 2º A autoridade proponente, o ordenador de despesas e o magistrado ou 
servidor favorecido responderão solidariamente pela devolução imediata da 
importância paga, bem como pelo custo das passagens, na hipótese de 
deslocamento em desacordo com as normas estabelecidas nesta Resolução. 
§ 3º A devolução de importância correspondente a diárias, nos casos previstos 
nesta Resolução, e dentro do mesmo exercício financeiro, ocasionará, após o 
recolhimento à conta bancária de origem, a reversão do respectivo crédito à 
dotação orçamentária própria. 
§ 4º A importância devolvida integrará os recursos do Tesouro Nacional, sendo 
considerada receita da União, quando efetivada após o encerramento do 
exercício da concessão de diárias.  
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Art. 15. Não havendo restituição das diárias recebidas indevidamente, no prazo 
de 5 (cinco) dias, contados do seu retorno à sede, o beneficiário estará sujeito 
ao desconto do respectivo valor em folha de pagamento do respectivo mês ou, 
não sendo possível, no mês imediatamente subsequente. 
Art. 16. Somente será permitida a concessão de diárias nos limites dos 
recursos orçamentários do exercício em que se der o deslocamento. 
Art. 17. A pessoa física que se deslocar de seu domicílio para outra cidade a 
fim de prestar serviços não remunerados ao Tribunal fará jus a diárias e 
passagens, na qualidade de colaborador ou colaborador eventual. 
§ 1º Para os efeitos deste artigo, considera-se: 
I – colaborador eventual: a pessoa física sem vínculo funcional com a 
administração pública, em qualquer de suas esferas, inclusive os aposentados; 
II – colaborador: a pessoa física vinculada à administração pública, mas que 
não faça parte do quadro de pessoal do órgão concedente de diárias e 
passagens. 
§ 2º O magistrado ou servidor da administração pública federal, na qualidade 
de colaborador, fará jus a passagens e diárias nos valores constantes da tabela 
do Anexo Único desta Resolução, mediante correlação entre o cargo ou função 
exercida e os estabelecidos no âmbito da Justiça do Trabalho, correndo essas 
despesas à conta do órgão interessado. § 3º O valor da diária do colaborador 
eventual será estabelecido pelo Presidente do Tribunal ou a quem este delegar 
competência, segundo o nível de equivalência entre o serviço ou a atividade 
com as dos cargos constantes do Anexo Único desta Resolução. 
§ 4º Aplica-se ao colaborador e ao colaborador eventual o disposto no § 2º do 
art. 6º desta Resolução. 
Art. 18. O magistrado ou servidor que vier a receber diárias, nos termos desta 
Resolução, deverá apresentar à unidade competente, no prazo de cinco dias 
úteis, a contar do seu retorno à sede, o comprovante de deslocamento. 
§ 1º Não sendo possível cumprir a exigência do caput, por motivo justificado, a 
comprovação da viagem poderá ser feita por quaisquer das seguintes formas: 
I – ata de reunião ou declaração emitida por unidade administrativa, no caso de 
reuniões de Conselhos, de Grupos de Trabalho ou de Estudos, de Comissões 
ou assemelhados, em que conste o nome do beneficiário como presente; 
II – declaração emitida por unidade administrativa ou lista de presença em 
eventos, seminários, treinamentos ou assemelhados, em que conste o nome 
do beneficiário como presente; 
§ 2º No caso de deslocamento do magistrado ou servidor em veículo oficial, 
fica dispensada a apresentação de que trata este artigo. 
Art. 19. As diárias internacionais serão concedidas a partir da data do 
afastamento do território nacional e contadas integralmente do dia da partida 
até o dia do retorno, inclusive. 
§ 1º Exigindo o afastamento pernoite em território nacional, fora da sede do 
serviço, será devida diária integral, conforme valores constantes das 
respectivas tabelas de diárias nacionais. 
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§ 2º Conceder-se-á diária nacional integral quando o retorno à sede acontecer 
no dia seguinte ao da chegada no território nacional.  
§ 3º O valor da diária será reduzido à metade, nas hipóteses dos §§ 1º e 2º, 
desde que fornecido ao beneficiário alojamento ou outra forma de hospedagem 
por órgão ou entidade da Administração Pública. 
Art. 20. Quando se tratar de viagem internacional, o favorecido poderá optar 
pelo recebimento das diárias em moeda brasileira, sendo o valor convertido 
pela taxa de câmbio do dia da emissão da Ordem Bancária, ou, no caso de 
opção pelo recebimento das diárias em moeda estrangeira, caberá ao Tribunal 
proceder à aquisição junto ao estabelecimento credenciado e autorizado a 
vender moeda estrangeira a órgãos da Administração Pública. 
Art. 21. Não ensejam o pagamento de diárias as viagens ao exterior com ônus 
limitado, que implicam direito apenas ao subsídio ou vencimento e demais 
vantagens do cargo, função ou emprego, assim como as sem ônus, que não 
acarretam qualquer despesa para a Administração. 
Art. 22. Aplicam-se à diária internacional os mesmos critérios fixados para a 
concessão, o pagamento e a restituição das diárias relativas a deslocamentos 
no território nacional.  
Art. 23. Na aquisição de passagens aéreas deverão ser observadas as normas 
gerais de despesa, inclusive o processo licitatório quando necessário, 
objetivando especificamente: 
I – acesso às mesmas vantagens oferecidas ao setor privado; 
II – aquisição das passagens pelo menor preço dentre os oferecidos, inclusive 
aqueles decorrentes da aplicação de tarifas promocionais ou reduzidas para 
horários compatíveis com a programação da viagem; 
III – adoção das providências necessárias ao atendimento das condições 
preestabelecidas para aplicação das tarifas promocionais ou reduzidas. 
§ 1º Excepcionalmente, no caso de viagem de magistrados, poderá ser emitida 
passagem com tarifa não promocional, desde que comprovada a efetiva 
necessidade. 
§ 2º No caso de viagem de magistrados, será permitida, eventualmente, a 
remarcação do voo, na mesma classe do bilhete adquirido (executiva ou 
econômica), com tarifa superior àquela emitida originariamente, desde que 
comprovada a efetiva necessidade. 
§ 3º No caso tipificado no § 2º deste artigo, os magistrados deverão 
complementar o pagamento do preço do bilhete e demais valores adicionais 
decorrentes da remarcação, que lhes serão ressarcidos. 
§ 4º É vedada a aquisição de passagens mediante a utilização de cartão de 
crédito corporativo, quando não houver saldo suficiente para o atendimento da 
despesa na correspondente nota de empenho, devendo essa forma de 
pagamento ser regulada pela autoridade competente. 
§ 5º As viagens a serviço no país de magistrados e servidores, custeadas com 
recursos do orçamento da Justiça do Trabalho de primeiro e segundo graus, 
serão realizadas utilizando-se a categoria de transporte aéreo da classe 
econômica. 
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§ 6º Nas viagens ao exterior, a categoria de transporte aéreo a ser utilizada 
será a seguinte: 
I – classe executiva, para os magistrados da Justiça do Trabalho de primeiro e 
segundo graus, e servidor ocupante de cargo em comissão, nível CJ-4; e 
II – classe econômica ou turística, para os servidores. 
§ 7º Nas viagens ao exterior, poderá ser concedida ao servidor passagem de 
classe executiva nos trechos em que o tempo de voo entre o último embarque 
no território nacional e o destino for superior a oito horas. 
§ 8º Emitidas as passagens, a solicitação para alterar data ou horário da 
viagem será processada sem ônus para o beneficiário nos casos em que a 
programação do serviço for alterada por motivo de força maior ou caso fortuito 
ou por interesse da Administração, justificados no pedido de alteração. 
§ 9º Caso a solicitação para alterar data ou horário da viagem não se enquadre 
nas hipóteses mencionadas no parágrafo anterior, o pedido de alteração 
poderá ser processado e as despesas adicionais decorrentes da remarcação 
da passagem deverão ser ressarcidas ao Tribunal pelo beneficiário. 
§ 10 O beneficiário deverá ressarcir o Tribunal dos valores decorrentes do 
cancelamento da viagem ou não comparecimento ao embarque (noshow) que 
deixarem de ser reembolsados, salvo comprovada ocorrência de caso fortuito, 
força maior ou interesse da administração. 
§ 11 A aquisição de passagens aéreas para trechos dentro do Estado do Rio 
Grande do Sul será precedida de autorização do Presidente do Tribunal. 
Art. 24. No interesse da Administração, poderão ser ressarcidas as despesas 
com outro meio de transporte utilizado pelo magistrado ou servidor, desde que 
apresentados os devidos comprovantes.  
§ 1º Quando o magistrado ou servidor utilizar meio próprio de locomoção, 
entendendo-se como tal o veículo automotor particular utilizado à sua conta e 
risco, poderá haver ressarcimento de despesas com combustível, no valor 
correspondente ao resultado da multiplicação do valor padronizado de 
ressarcimento de transporte pela distância rodoviária, em quilômetros, 
existente entre os municípios percorridos. 
§ 2º O valor padronizado de ressarcimento de transporte será definido em Ato 
do Presidente do Tribunal, a partir do resultado da divisão do preço do litro do 
combustível pelo consumo de dez quilômetros rodados por litro. 
§ 3º O preço do litro do combustível será o preço médio da gasolina comum na 
cidade de Porto Alegre, com base nos valores informados pela Agência 
Nacional do Petróleo – ANP. 
§ 4º A distância entre os municípios será definida com base em informações 
prestadas por órgãos oficiais, tais como o Departamento Nacional de 
infraestrutura de Transportes – DNIT e o Departamento Autônomo de Estradas 
e Rodagem – DAER.  
§ 5º No caso da existência de pedágios e outras tarifas no trajeto interurbano, 
esses também serão passíveis de ressarcimento, mediante requerimento ao 
Presidente do Tribunal, ou a quem este delegar competência, juntando-se os 
comprovantes de pagamento. 
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§ 6° O valor relativo ao ressarcimento das despesas de que trata este artigo é 
limitado ao custo do meio de transporte normalmente oferecido pela 
Administração para o deslocamento. 
Art. 25. Revogam-se as Resoluções Administrativas nº 11/2013, 20/2013, 
32/2013 e 18/2014 e as demais disposições em contrário.  
Art. 26. A presente Resolução entra em vigor na data de sua publicação, 
exceto quanto aos efeitos financeiros decorrentes da majoração das diárias, os 
quais retroagem a 28.01.2015, nos termos da Resolução nº 545/2015 do 
Supremo Tribunal Federal.  
Tomaram parte na sessão os Exmos. Desembargadores Juraci Galvão Júnior, 
Rosane Serafini Casa Nova, João Alfredo Borges Antunes de Miranda, Ana 
Luiza Heineck Kruse, Berenice Messias Corrêa, Ana Rosa Pereira Zago 
Sagrilo, Beatriz Renck, Cláudio Antonio Cassou Barbosa, Carmen Izabel 
Centena Gonzalez, Denise Pacheco, Marçal Henri dos Santos Figueiredo, 
Francisco Rossal de Araújo, Tânia Regina Silva Reckziegel e Raul Zoratto 
Sanvicente, sob a presidência da Exma. Desembargadora Cleusa Regina 
Halfen, Presidente deste Tribunal. Presente pelo Ministério Público do Trabalho 
o Dr. Fabiano Holz Beserra. Porto Alegre, 21 de setembro de 2015. 

Anexos 
Anexo 1: Anexo Único 

RESOLUÇÃO CSJT Nº 153, DE 28 DE AGOSTO DE 2015 (DEJT de 

23/09/2015). Altera a redação do art. 3º da Resolução CSJT nº 102, de 25 de 
maio de 2012, que regulamenta a gratificação natalina prevista nos arts. 63 a 
66 da Lei nº 8.112/90 no âmbito do Judiciário do Trabalho de primeiro e 
segundo graus. 
O CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO, em sessão ordinária 
hoje realizada, sob a presidência do Exmo. Ministro Conselheiro Antonio José 
de Barros Levenhagen, presentes os Exmos. Ministros Conselheiros João 
Batista Brito Pereira, Dora Maria da Costa e Guilherme Augusto Caputo 
Bastos, os Exmos. Desembargadores Conselheiros Carlos Coelho de Miranda 
Freire, Altino Pedrozo dos Santos, Edson Bueno de Souza, Francisco José 
Pinheiro Cruz e Maria das Graças Cabral Viegas Paranhos, a Exma. Vice-
Procuradora-Geral do Trabalho, Dra. Cristina Aparecida Ribeiro Brasiliano, e o 
Exmo. Presidente da Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do 
Trabalho – Anamatra, Juiz Germano Silveira de Siqueira, Considerando a 
competência do Conselho Superior da Justiça do Trabalho para expedir 
normas 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, de seu Regimento Interno; 
Considerando o disposto no art. 61, inciso II, e 63 a 66 da Lei nº 8.112, de 11 
de dezembro de 1990; e 
Considerando os estudos realizados nos autos do Processo nº CSJT-PP-3951-
55.2015.5.90.0000, que objetivam uniformizar os procedimentos atinentes ao 
requerimento de antecipação da gratificação natalina no âmbito da Justiça do 
Trabalho de primeiro e segundo graus, 
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R E S O L V E 
Art. 1º O § 1º do art. 3º da Resolução CSJT nº 102, de 25 de maio de 2012, 
passa a vigorar com a seguinte redação: 
“Art. 3º [...] 
§ 1º Os Tribunais Regionais do Trabalho poderão adiantar o pagamento da 
metade da gratificação natalina, por ocasião da concessão das férias, desde 
que o magistrado ou o servidor o requeira no ato de marcação de férias, 
observada a disponibilidade orçamentária. 
[...].” 
Art. 2º Fica revogado o § 2º do art. 3º da Resolução CSJT nº 102, de 25 de 
maio de 2012. 
Art. 3º Republique-se a Resolução CSJT nº 102, de 25 de maio de 2012, 
consolidando as alterações promovidas por esta Resolução. 
Art. 4º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Brasília, 28 de agosto de 2015. 
Ministro ANTONIO JOSÉ DE BARROS LEVENHAGEN 
Presidente do Conselho Superior da Justiça do Trabalho 

RESOLUÇÃO CSJT N° 102/2012 (DEJT de 23/09/2015) (*) (*) Republicada 
em cumprimento ao art. 3º da Resolução CSJT n.º 153, de 28 de agosto de 
2015. Regulamenta a gratificação natalina prevista nos arts. 63 a 66 da Lei n.º 
8.112/90, no âmbito da Justiça do Trabalho de primeiro e segundo graus. 
O CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO, em sessão ordinária 
realizada em 25 de maio de 2012, sob a presidência do Exmo. Ministro 
Conselheiro João Oreste Dalazen, presentes o Exmos. Ministros Conselheiros 
Maria Cristina Irigoyen Peduzzi, Antônio José de Barros Levenhagen, 
Emmanoel Pereira, Lelio Bentes Corrêa e Aloysio Corrêa da Veiga, os Exmos. 
Desembargadores Conselheiros Márcio Vasques Thibau de Almeida, José 
Maria Quadros de Alencar, Claudia Cardoso de Souza, Maria Helena Mallmann 
e André Genn de Assunção Barros, o Exmo. Vice-Procurador-Geral do 
Trabalho, Dr. Eduardo Antunes Parmeggiani, e o Exmo. Presidente da 
ANAMATRA, Juiz Renato Henry Sant’Anna, Considerando que compete ao 
Conselho Superior da Justiça do Trabalho expedir normas gerais de 
procedimento relacionadas à gestão de pessoas no âmbito da Justiça do 
Trabalho de primeiro e segundo graus, conforme o disposto no art. 12, inc. II, 
de seu Regimento Interno; 
Considerando o disposto nos artigos 61, inciso II, e 63 a 66 da Lei 8.112, de 11 
de dezembro de 1990; e  
Considerando os estudos realizados nos autos do Processo nº CSJT-Cons-
1554-57.2011.5.90.0000 pela Comissão instituída para uniformizar os 
procedimentos de cálculo da gratificação natalina no âmbito da Justiça do 
Trabalho de primeiro e segundo graus; 
RESOLVE 
Art. 1º A gratificação natalina de que tratam os artigos 63 a 66 da Lei nº 8.112, 
de 11 de dezembro de 1990, será concedida aos magistrados e servidores da 
Justiça do Trabalho de primeiro e segundo graus nos termos desta Resolução. 
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Art. 2º A gratificação natalina corresponde a 1/12 (um doze avos) da 
remuneração a que o magistrado ou servidor tiver direito no mês de dezembro, 
por mês de exercício no respectivo ano.  
§ 1º A fração igual ou superior a 15 (quinze) dias será considerada como mês 
integral. 
§ 2º Os Tribunais Regionais do Trabalho responsabilizar-se-ão exclusivamente 
pelo pagamento da gratificação natalina por mês de exercício no respectivo 
Tribunal. 
§ 3º Eventuais acertos financeiros decorrentes de exercício em cargo público 
em outro órgão, inclusive em Tribunais Regionais do Trabalho, serão resolvidos 
entre o servidor ou magistrado interessado e o órgão do qual pediu vacância ou 
exoneração. 
Art. 3º A totalidade da gratificação natalina será paga até o dia 20 (vinte) do 
mês de dezembro de cada ano. 
§1º Os Tribunais Regionais do Trabalho poderão adiantar o pagamento da 
metade da gratificação natalina, por ocasião da concessão das férias, desde 
que o magistrado ou o servidor o requeira no ato de marcação de férias, 
observada a disponibilidade orçamentária. 
(Redação dada pela Resolução CSJT n.º 153, de 28 de agosto de 2015). 
§2º (Revogado pela Resolução CSJT n.º 153, de 28 de agosto de 2015). 
§ 3º Os Tribunais Regionais do Trabalho poderão, no mês de junho, efetuar o 
adiantamento de 50% (cinquenta por cento) da gratificação natalina, com base 
na remuneração do mês de maio, aos magistrados e servidores que não o 
tenham recebido por ocasião das férias, observada a disponibilidade 
orçamentária. 
§ 4º No mês de junho, se cabível, poderá ainda ser efetuado o pagamento das 
diferenças apuradas entre os valores pagos por ocasião das férias e a 
remuneração vigente no mês anterior. 
§ 5º Para fins da apuração do saldo da gratificação natalina no mês de 
dezembro, após deduzida a parcela de adiantamento e aplicados os descontos 
legais, se resultar saldo negativo, proceder-se-á ao acerto na folha normal do 
mês de dezembro, sem prejuízo da comunicação a que alude o art. 46 da Lei 
n.º 8.112/90. 
Art. 4º O servidor que durante o ano esteve investido em cargo em comissão 
ou função comissionada, ainda que em substituição devidamente formalizada, 
perceberá a gratificação natalina proporcionalmente aos meses de exercício 
em cada cargo ou função, com base na remuneração do mês em que ocorreu o 
ato de exoneração ou de dispensa, ou o término do período de substituição, 
desde que não tenha havido quitação prévia. 
Art. 5º O servidor cujo cargo efetivo tiver sido declarado vago, em virtude de 
exoneração ou de posse em cargo público inacumulável, ou aquele exonerado 
do cargo em comissão ou dispensado da função comissionada fará jus ao 
pagamento da gratificação natalina na proporção estabelecida no art. 2º desta 
Resolução, tendo por base de cálculo a remuneração do mês em que ocorreu a 
vacância do cargo de provimento efetivo, exoneração do cargo em comissão 
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ou dispensa da função comissionada, descontada a importância recebida a 
título de adiantamento. 
Art. 6º Consideram-se como efetivo exercício para fins de pagamento de 
gratificação natalina, exclusivamente, os afastamentos e impedimentos legais 
remunerados. 
Art. 7º Aos inativos e pensionistas aplica-se, no que couber, o disposto nesta 
Resolução. 
Art. 8º Esta Resolução entre em vigor na data da sua publicação e revoga as 
disposições em contrário. 
Brasília, 25 de maio de 2012. 
Ministro JOÃO ORESTE DALAZEN 
Presidente do Conselho Superior da Justiça do Trabalho 
RESOLUÇÃO Nº 780, DE 24 DE SETEMBRO DE 2015 do Conselho Curador 
do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço do Ministério do Trabalho e 
Emprego.  Regulamenta a inclusão do empregado doméstico no FGTS na 
forma da Lei Complementar nº 150, de 1º de junho de 2015 (DOU de 
25/09/2015. 
O PRESIDENTE DO CONSELHO CURADOR DO FUNDO DE GARANTIA DO 
TEMPO DE SERVIÇO, no uso da atribuição que lhe confere o inciso VII do art. 
4º do Regimento Interno deste Colegiado, aprovado pela Resolução nº 320, de 
31 de agosto de 1999, e tendo em vista o art. 5º da Lei nº 8.036, de 11 de maio 
de 1990, o art. 64 do Regulamento Consolidado do FGTS, aprovado pelo 
Decreto nº 99.684, de 8 de novembro de 1990, e o disposto no art. 21 da Lei 
Complementar nº 150, de 1º de junho de 2015, e Considerando a necessidade 
de garantir o direito ao FGTS dos empregados domésticos no âmbito de seus 
contratos de trabalho, por meio do estabelecimento de critérios e condições, 
resolve, ad referendum do Conselho Curador do FGTS: 
Art. 1º O empregado doméstico, definido nos termos da Lei Complementar nº 
150, de 1º de junho de 2015, terá direito ao regime do FGTS, obrigatoriamente, 
a partir de 1º de outubro de 2015.  
§1º O empregador deverá solicitar a inclusão do empregado doméstico no 
FGTS, mediante requerimento, que consistirá na informação dos eventos 
decorrentes da respectiva atividade laboral, na forma definida pelo Agente 
Operador do FGTS. 
§2º O Agente Operador do FGTS, observada a data definida no caput e a 
peculiaridade dos empregadores e empregados domésticos, deverá 
regulamentar as devidas disposições complementares, de modo a viabilizar o 
depósito, os saques, a devolução de valores e a emissão de extratos, entre 
outros determinados na forma da lei, inclusive no que tange às relações de 
trabalho existentes a partir de março de 2000. 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
MANOEL DIAS 
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P O R T A R I A S  

 
PORTARIA CONJUNTA Nº 5.002, DE 02 DE SETEMBRO DE 2015 (DEJT de 
10/09/2015).  Dispõe sobre a utilização do Sistema Processo Judicial Eletrônico 
da Justiça do Trabalho – PJe-JT na Vara do Trabalho de Soledade a partir de 
17.09.2015. 
A PRESIDENTE E A CORREGEDORA REGIONAL DO TRIBUNAL REGIONAL 
DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, no uso de suas atribuições legais e 
regimentais,  
CONSIDERANDO o que dispõe a Lei nº 11.419/2006, que disciplina o uso de 
meio eletrônico na tramitação de processos judiciais; 
CONSIDERANDO o que dispõe a Resolução CSJT nº 136/2014, que institui o 
Sistema Processo Judicial Eletrônico da Justiça do Trabalho – PJe-JT como 
sistema de processamento de informações e prática de atos processuais e 
estabelece os parâmetros para sua implementação e funcionamento; 
CONSIDERANDO a implantação do Sistema Processo Judicial Eletrônico da 
Justiça do Trabalho – PJe-JT na Vara do Trabalho de Soledade a partir de 
17.09.2015, conforme disposto no Edital GP nº 08/2015, da Presidência do 
Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, 
RESOLVEM: 
Art. 1º A tramitação do processo judicial, a prática dos atos processuais e sua 
representação por meio eletrônico, nos termos da Lei nº 11.419/2006 e da 
Resolução CSJT nº 136/2014, serão feitas exclusivamente por intermédio do 
Sistema Processo Judicial Eletrônico da Justiça do Trabalho – PJe-JT na Vara 
do Trabalho de Soledade a partir de 17.09.2015. 
§ 1º A regra prevista no caput não se aplica às ações ajuizadas até 16.09.2015. 
§ 2º Aos processos que tramitarem por intermédio do Sistema Processo 
Judicial Eletrônico da Justiça do Trabalho – PJe-JT não se aplica o art. 2º, 
caput e parágrafo único, do Provimento Conjunto nº 05/2012, da Presidência e 
da Corregedoria Regional do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região. 
Art. 2º Os casos omissos serão resolvidos pela Corregedoria Regional. 
Art. 3º Esta Portaria Conjunta entra em vigor na data de sua publicação. 
CLEUSA REGINA HALFEN 
Presidente do TRT da 4ª Região/RS 
BEATRIZ RENCK 
Corregedora do TRT da 4ª Região/RS 
PORTARIA CONJUNTA Nº 5.003, DE 02 DE SETEMBRO DE 2015 (DEJT de 
10/09/2015).  Dispõe sobre a utilização do Sistema Processo Judicial Eletrônico 
da Justiça do Trabalho – PJe-JT na Vara do Trabalho de Cruz Alta a partir de 
18.09.2015. 
A PRESIDENTE E A CORREGEDORA REGIONAL DO TRIBUNAL REGIONAL 
DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, no uso de suas atribuições legais e 
regimentais, 



                    PODER JUDICIÁRIO FEDERAL 

                   TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO 
 
 
 
 

26 
 

CONSIDERANDO o que dispõe a Lei nº 11.419/2006, que disciplina o uso de 
meio eletrônico na tramitação de processos judiciais; 
CONSIDERANDO o que dispõe a Resolução CSJT nº 136/2014, que institui o 
Sistema Processo Judicial Eletrônico da Justiça do Trabalho – PJe-JT como 
sistema de processamento de informações e prática de atos processuais e 
estabelece os parâmetros para sua implementação e funcionamento; 
CONSIDERANDO a implantação do Sistema Processo Judicial Eletrônico da 
Justiça do Trabalho – PJe-JT na Vara do Trabalho de Cruz Alta a partir de 
18.09.2015, conforme disposto no Edital GP nº 08/2015, da Presidência do 
Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, 
RESOLVEM: 
Art. 1º A tramitação do processo judicial, a prática dos atos processuais e sua 
representação por meio eletrônico, nos termos da Lei nº 11.419/2006 e da 
Resolução CSJT nº 136/2014, serão feitas exclusivamente por intermédio do 
Sistema Processo Judicial Eletrônico da Justiça do Trabalho – PJe-JT na Vara 
do Trabalho de Cruz Alta a partir de 18.09.2015. 
§ 1º A regra prevista no caput não se aplica às ações ajuizadas até 17.09.2015. 
§ 2º Aos processos que tramitarem por intermédio do Sistema Processo 
Judicial Eletrônico da Justiça do Trabalho – PJe-JT não se aplica o art. 2º, 
caput e parágrafo único, do Provimento Conjunto nº 05/2012, da Presidência e 
da Corregedoria Regional do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região. 
Art. 2º Os casos omissos serão resolvidos pela Corregedoria Regional. 
Art. 3º Esta Portaria Conjunta entra em vigor na data de sua publicação. 
CLEUSA REGINA HALFEN 
Presidente do TRT da 4ª Região/RS 
BEATRIZ RENCK 
Corregedora do TRT da 4ª Região/RS 
PORTARIA Nº 5.299, DE 15 DE SETEMBRO DE 2015 (DEJT de 17/09/2015). 
Altera o Anexo Único da Portaria nº 1.997/2015, o qual elenca os integrantes 
da Comissão de Gestão Socioambiental do Tribunal Regional do Trabalho da 
4ª Região. 
A PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, 
no uso de suas atribuições legais e regimentais, CONSIDERANDO a 
necessidade de recompor a Comissão de Gestão Socioambiental de que trata 
a Portaria nº 1.997/2015, RESOLVE: 
Art. 1º Alterar o Anexo Único da Portaria nº 1.997/2015, que passa a ter a 
seguinte redação: 
ANEXO ÚNICO 
RICARDO FIOREZE, Juiz Auxiliar da Presidência (Coordenador); 
ANDREA SAINT PASTOUS NOCCHI, Juíza Auxiliar da Corregedoria Regional; 
LUIZ FERNANDO TABORDA CELESTINO, Diretor-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; 
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FABIANA DA SILVA PERDOMO, Assistente-Chefe da Seção de Capacitação; 
JOSIANE BEATRIZ SCHERER, lotada na Coordenadoria de Material e 
Logística. 
Art. 2º Republique-se a Portaria nº 1.997/2015, com as alterações ora 
efetuadas. 
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
CLEUSA REGINA HALFEN 
Presidente do TRT da 4ª Região/RS 
PORTARIA Nº 1.997, DE 22 DE ABRIL DE 2015 (DEJT de 17/09/2015). 
(Republicação) (Texto compilado com as alterações promovidas pela Portaria 
nº 5.299/2015) Transforma a Comissão de Gestão Ambiental na “Comissão de 
Gestão Socioambiental – COGESO”, e regulamenta a 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 
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das ações e na proposição de projetos socioambientais, nos termos do Ato 
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 
Anexos 
Anexo 1: 
PORTARIA N° 5.360, DE 21 DE SETEMBRO DE 2015 (DEJT de 22/09/2015). 
Dispõe sobre o desconto da remuneração dos dias não trabalhados pelos 
servidores que permanecerem em greve a contar do dia 25 de setembro de 
2015 na folha de pagamento do mês subsequente. 
A PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, 
no uso de suas atribuições legais e regimentais, CONSIDERANDO a 
manutenção do movimento grevista por parte dos servidores do Tribunal; 
CONSIDERANDO a decisão liminar proferida no Pedido de Providências nº 
0003835-98.2015.2.00.0000, do Conselho Nacional de Justiça, contida no 
processo administrativo nº 0005717-35.2015.5.04.0000, com prazo de cinco 
dias para cumprimento; 
CONSIDERANDO os termos das Portarias nº 3.073/2015 e nº 3.606/2015, da 
Presidência deste Regional; 
CONSIDERANDO a informação da Comissão de Negociação da Greve de que 
está designada a data de 24 de setembro de 2015 para uma Assembleia Geral 
dos servidores para discutir a continuidade do movimento; 
CONSIDERANDO, por fim, de que no mesmo dia 24 de setembro haverá nova 
reunião da Comissão de Negociação da Greve com o Sindicato dos 
Trabalhadores do Judiciário Federal do RS, 
RESOLVE: 
Art. 1° Determinar o desconto integral da remuneração dos dias não 
trabalhados pelos servidores que permanecerem em greve a contar do dia 25 
de setembro de 2015, inclusive, na folha de pagamento do mês subsequente. 
Parágrafo único. As ausências parciais havidas pelo mesmo motivo, no curso 
da jornada, implicarão desconto proporcional ao tempo não trabalhado. 
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Art. 2° A compensação dos dias parados até então deverá ser objeto de 
negociação pela Comissão de Negociação da Greve com o sindicato da 
categoria. 
Art. 3° Determinar aos gestores das unidades judiciárias e administrativas que, 
sob pena de responsabilidade, zelem pelo cumprimento da presente, 
especialmente no que se refere à fidelidade dos registros de frequência e à 
regularidade dos serviços. 
Art. 4º Revogam-se as 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 

P R O V I M E N T O S                                                                                                                                         

 

PROVIMENTO CONJUNTO Nº 06, DE 31 DE AGOSTO DE 2015 (DEJT de 
10/09/2015).  Disciplina a alienação judicial eletrônica de que trata o art. 689-A 
do Código de Processo Civil e dá outras providências. 
A PRESIDENTE e a CORREGEDORA REGIONAL DO TRIBUNAL REGIONAL 
DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, no uso de suas atribuições legais e 
regimentais, 
CONSIDERANDO o que dispõe o art. 689-A do Código de Processo Civil, que 
confere aos Tribunais, no âmbito de suas respectivas competências, a 
regulamentação da alienação judicial feita por meio da rede mundial de 
computadores; 
CONSIDERANDO que a alienação judicial feita por meio da rede mundial de 
computadores permite aos interessados/licitantes acesso sem necessidade de 
comparecimento presencial, bem como importa redução de custos e agilização 
da execução; 
CONSIDERANDO a pertinência de uniformizar o funcionamento da alienação 
judicial feita por meio da rede mundial de computadores no âmbito da Justiça 
do Trabalho da 4ª Região, 
RESOLVEM: 
Art. 1º Ficam as Varas do Trabalho da Justiça do Trabalho da 4ª Região 
autorizadas a efetuar a alienação judicial de que trata o art. 689-A do Código 
de Processo Civil, doravante denominada alienação judicial eletrônica, 
observadas as regras deste Provimento Conjunto, sem prejuízo à competência 
do juízo da execução para decidir questões de natureza jurisdicional que 
surgirem em decorrência da adoção do procedimento ora disciplinado. 
§ 1º A alienação judicial eletrônica será efetuada simultaneamente à alienação 
judicial presencial. 
§ 2º A alienação judicial eletrônica será operacionalizada pelas entidades 
públicas ou privadas para esse fim conveniadas com o Tribunal Regional do 
Trabalho da 4ª Região. 
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§ 3º O convênio a que se refere o §2º será celebrado com a observância do 
modelo constante do Anexo Único. 
Art. 2º A alienação judicial eletrônica constitui forma facultativa de participação 
dos interessados nas alienações judiciais. 
Parágrafo único. A ocorrência de problemas de qualquer natureza que impeça 
a participação dos interessados na alienação judicial eletrônica, por si somente 
não impedirá que seja feita a alienação judicial presencial, tampouco conduzirá 
à sua invalidade. 
Art. 3º A entidade pública ou privada interessada em operacionalizar a 
alienação judicial eletrônica deverá atender às seguintes exigências no 
momento da celebração do convênio a que se refere o §3º do art. 1º: 
I – dispor de estrutura destinada ao imediato recolhimento e à guarda e 
conservação dos bens em relação aos quais for nomeada depositária, na qual 
deverá ser mantido atendimento ao público; 
II – comprovar, em relação ao(s) leiloeiro(s) que em seu nome atuar(em), o 
exercício da atividade de leiloeiro oficial por, no mínimo, 3 (três) anos; 
III – dispor de infraestrutura destinada à operacionalização da alienação judicial 
eletrônica, dotada de recursos que, de acordo com as melhores práticas de 
mercado: 
a) garantam a privacidade, a confidencialidade, a integridade e a 
disponibilidade das informações que transitarem e/ou forem armazenadas no 
respectivo sistema informatizado; 
b) permitam a conferência, em banco de dados oficial ou de caráter público, da 
identidade do interessado que se cadastrar no respectivo sistema com a 
finalidade de participar da alienação judicial eletrônica. 
Parágrafo único. A exigência prevista no inc. III será comprovada por meio de 
atestado de capacidade técnica emitido por pessoa jurídica de direito público. 
Art. 4º A entidade pública ou privada nomeada para operacionalizar a alienação 
judicial eletrônica se encarregará da sua divulgação, observando as 
disposições legais e as determinações judiciais a respeito. 
Art. 5º A entidade pública ou privada nomeada para operacionalizar a alienação 
judicial eletrônica disponibilizará ao juízo da execução o acesso ao sistema 
utilizado para aquela finalidade, de modo a viabilizar a comunicação sobre as 
decisões que o juízo porventura proferir durante a efetivação da alienação 
judicial eletrônica. 
Art. 6º O procedimento da alienação judicial eletrônica deverá ser integralmente 
gravado em arquivos eletrônicos com capacidade para armazenamento de 
som, dados e imagens. 
Art. 7º Serão de responsabilidade da entidade nomeada para operacionalizar a 
alienação judicial eletrônica: 
I – os ônus decorrentes da manutenção e operação do sistema utilizado para 
aquele fim; 
II – as despesas com o perfeito desenvolvimento e a implantação do 
procedimento, tais como arquivamento de transmissões, divulgação das 
alienações judiciais em jornais de grande circulação, elaboração de projetos e 
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instalações de equipamentos de multimídia, contratação de pessoal, aquisição 
de softwares e equipamentos de informática; 
III – a estrutura física de conexão externa de acesso e segurança ao provedor. 
Art. 8º Durante a alienação judicial eletrônica, a entidade nomeada para 
operacionalizá-la manterá estrutura física e de pessoal capaz de prestar aos 
interessados quaisquer esclarecimentos sobre o funcionamento da alienação 
judicial. 
Parágrafo único. A estrutura a que se refere o caput incluirá o meio telefônico e 
será divulgada no site em que for operacionalizada a alienação judicial 
eletrônica. 
Art. 9º O interessado em participar da alienação judicial eletrônica deverá se 
cadastrar no site em que esta for operacionalizada, com antecedência mínima 
de 10 (dez) dias do início do ato da alienação do qual deseja participar. 
§ 1º O cadastramento a que se refere o caput será gratuito e sujeitará o 
interessado às responsabilidades civil e criminal pelas informações que prestar. 
§ 2º O cadastramento a que se refere o caput incluirá a conferência da 
identidade do interessado em banco de dados oficial ou de caráter público. 
§ 3º O interessado será informado pela entidade nomeada para operacionalizar 
a alienação judicial eletrônica, por e-mail, sobre o resultado do seu 
cadastramento e, se for o caso, sobre os dados necessários ao primeiro 
acesso ao sistema (login e senha). 
§ 4º Os dados a que se refere a parte final do §3º serão alterados pelo 
interessado por ocasião do primeiro acesso ao sistema que for utilizado para 
operacionalizar a alienação judicial eletrônica. 
§ 5º O interessado será responsável pela guarda, pelo sigilo e pela utilização 
dos dados necessários ao acesso ao sistema que for utilizado para 
operacionalizar a alienação judicial eletrônica (login e senha), não sendo 
oponível, em nenhuma hipótese, a alegação de uso indevido. 
§ 6º O interessado será igualmente responsável pelos lanços e dizeres que 
inserir no sistema utilizado para operacionalizar a alienação judicial eletrônica. 
Art. 10. Por ocasião do cadastramento a que se refere o art. 9º, o interessado 
em participar da alienação judicial eletrônica deverá enviar, por meio do mesmo 
sistema informatizado: 
I – se for pessoa física: 
a) cópia do documento de identidade; 
b) cópia do comprovante de inscrição no cadastro de pessoas físicas 
(CPF/MF); 
c) cópia do comprovante de residência; 
II – se for pessoa jurídica constituída sob a forma de empresa individual: 
a) cópia do ato constitutivo, devidamente registrado; 
b) em relação ao seu representante legal, cópia do documento de identidade, 
do comprovante de inscrição no cadastro de pessoas físicas (CPF/MF) e do 
comprovante de residência; 
III – se for pessoa jurídica constituída sob a forma de sociedade empresarial: 
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a) cópia do ato constitutivo e de eventuais alterações, e, tratando-se de 
sociedade por ações, cópia do comprovante de eleição de seus atuais 
administradores, devidamente registrados; 
b) cópia do comprovante de inscrição no cadastro nacional de pessoas 
jurídicas (CNPJ/MF); 
c) em relação aos seus representantes legais, cópia do documento de 
identidade, do comprovante de inscrição no cadastro de pessoas físicas 
(CPF/MF) e do comprovante de residência. 
Art. 11. Incumbirá à entidade nomeada para operacionalizar a alienação judicial 
eletrônica a aprovação ou não do cadastramento a que se refere o art. 9º, bem 
como a guarda e o sigilo das informações e dos documentos fornecidos por 
ocasião do cadastramento. 
Art. 12. A alienação judicial eletrônica se dará entre o primeiro dia útil 
subsequente ao da publicação do edital e o término da respectiva alienação 
judicial presencial. 
Art. 13. Os bens serão oferecidos no site em que for operacionalizada a 
alienação judicial eletrônica, com descrição detalhada, preferencialmente 
mediante recursos multimídia que permitam melhor aferição de suas 
características e de seu estado de conservação. 
Parágrafo único. Fica a entidade nomeada para operacionalizar a alienação 
judicial eletrônica autorizada a obter fotografias dos bens e a vistoriá-los, 
acompanhada ou não de interessados na sua aquisição. 
Art. 14. Os bens serão expostos nos locais, nas datas e nos horários indicados 
no site em que for operacionalizada a alienação judicial eletrônica. 
Art. 15. Os bens serão alienados no estado de conservação em que se 
encontrarem, sem qualquer garantia, constituindo ônus do interessado verificar 
antecipadamente as suas condições. 
Art. 16. Os lanços destinados à alienação judicial eletrônica serão oferecidos e, 
visando ao conhecimento de demais interessados, divulgados em tempo real 
diretamente no sistema utilizado para operacionalizá-la. 
§ 1º Não será admitida a utilização de sistema que permita o registro posterior 
ao seu oferecimento ou qualquer forma de intervenção humana na coleta e no 
registro dos lanços destinados à alienação judicial eletrônica. 
§ 2º Na abertura da alienação judicial presencial, serão divulgados aos 
interessados presentes os lanços até então oferecidos no sistema utilizado 
para operacionalizar a alienação judicial eletrônica. 
§ 3º Os lanços oferecidos pelos interessados presentes à alienação judicial 
presencial serão divulgados em tempo real no sistema utilizado para 
operacionalizar a alienação judicial eletrônica. 
§ 4º Da mesma forma, os lanços oferecidos por meio da alienação judicial 
eletrônica durante a alienação judicial presencial serão imediatamente 
divulgados aos interessados presentes. 
§ 5º Durante a alienação judicial presencial, somente serão admitidos lanços 
por meio do sistema utilizado para operacionalizar a alienação judicial 
eletrônica quando forem oferecidos em até 3 (três) minutos contados da 
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divulgação do último lanço até então oferecido, seja este eletrônico, seja 
presencial. 
Art. 17. Sendo vencedor lanço oferecido por meio da alienação judicial 
eletrônica, o pagamento do respectivo valor será efetuado no prazo de 24 
(vinte e quatro) horas a contar do término da alienação judicial. 
§ 1º O pagamento a que se refere o caput será efetuado por guia de depósito 
judicial identificado vinculado ao juízo da execução, a ser obtida no sistema 
utilizado para operacionalizar a alienação judicial eletrônica. 
§ 2º Na hipótese do caput, a comissão devida à entidade nomeada para 
operacionalizar a alienação judicial eletrônica, que não se incluirá no valor do 
lanço, será paga diretamente à credora pelo arrematante, no prazo de 24 (vinte 
e quatro) horas a contar do término da alienação judicial, por depósito em conta 
bancária a ser indicada pela credora. 
§ 3º Sob pena de se presumirem não efetuados os pagamentos a que se 
referem o caput e o §2º, o arrematante enviará, por meio eletrônico, no prazo 
de 24 (vinte e quatro) horas do pagamento, cópia dos respectivos 
comprovantes à entidade nomeada para operacionalizar a alienação judicial 
eletrônica, que a repassará ao juízo da execução. 
Art. 18. Sendo vencedor lanço oferecido por meio da alienação judicial 
eletrônica, o auto de arrematação, quando for determinada a sua expedição, 
será assinado somente pelo juízo da execução. 
Art. 19. Não sendo efetuados os depósitos a que se refere o art. 13, a entidade 
nomeada para operacionalizar a alienação judicial eletrônica comunicará 
imediatamente o fato e submeterá ao juízo da execução o maior lanço anterior 
ao oferecido pelo vencedor, para avaliação sobre a possibilidade de facultar ao 
respectivo lançador a sua ratificação, sem prejuízo da aplicação da sanção 
prevista no art. 888, § 1º, da CLT. 
Art. 20. Serão de responsabilidade do arrematante as despesas e os custos 
relativos ao recebimento e à transferência da titularidade dos bens adquiridos. 
Art. 21. Os casos omissos serão decididos pelo juízo da execução. 
Art. 22. Este Provimento Conjunto entra em vigor na data de sua publicação. 
CLEUSA REGINA HALFEN 
Presidente do TRT da 4ª Região/RS 
BEATRIZ RENCK 
Corregedora do TRT da 4ª Região/RS 
1810/2015 Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região 4 
Anexos 
Anexo 1 

E D I T A I S  

 

Edital Secretaria Apoio aos Magistrados (DEJT de 09/09/2015). EDITAL 
SECOR Nº 53/2015. A CORREGEDORA DO TRIBUNAL REGIONAL DO 
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TRABALHO DA 4ª REGIÃO, no uso de suas atribuições legais e regimentais, e 
tendo em vistao 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 50ª Circunscrição – Vara do Trabalho de TORRES e Posto 
Avançado da Justiça do Trabalho de Capão da Canoa. II – A Circunscrição 
restou vaga em virtude da lotação da Juíza do Trabalho Substituta Bárbara 
Schönhofen Garcia na 11ª Circunscrição – 11ª Vara do Trabalho de Porto 
Alegre.  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 10 (dez) dias para a manifestação dos 
interessados. Porto Alegre, 09 de setembro de 2015. Ass. BEATRIZ RENCK, 
Corregedora Regional. 

Edital Secretaria Apoio aos Magistrados (DEJT de 17/09/2015). EDITAL 
SECOR Nº 54/2015. 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 disponível, para fins de lotação de Juiz do Trabalho 
Substituto, uma vaga na 55ª Circunscrição – Varas do Trabalho de Bento 
Gonçalves (1ª e 2ª) e Posto Avançado da Justiça do Trabalho de Nova Prata. II 
– A vacância decorre da remoção do Juiz do Trabalho Substituto Bruno Marcos 
Guarnieri para o TRT da 12ª Região, conforme Portaria nº 5194/2015. 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 10 (dez) dias para a manifestação dos interessados. 
Porto Alegre, 17 de setembro de 2015. Ass. BEATRIZ RENCK, Corregedora 
Regional. 

A T O S 

 

ATO CONJUNTO TST.CSJT.GP.Nº 16, DE 2 DE SETEMBRO DE 2015. 

(DEJT de 03/09/2015). Dispõe sobre o Plano de Logística Sustentável do 
Tribunal Superior do Trabalho e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho 
(PLS-TST/CSJT) e dá outras providências. 
O PRESIDENTE do TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO e do CONSELHO 
SUPERIOR DA JUSTIÇA, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
Considerando o ATO GDGSET.GP. nº 525, de 13 de outubro de 2014, que 
criou o Núcleo Socioambiental;  
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Considerando o Ato Conjunto CSJT.TST.GP Nº 24, de 13 de novembro de 
2014, que instituiu a Política Nacional de Responsabilidade Socioambiental da 
Justiça do Trabalho – PNRSJT; 
Considerando a Resolução nº 201, de 3 de março de 2015, do Conselho 
Nacional de Justiça, que dispõe sobre a criação e competências das unidades 
ou núcleos socioambientais nos órgãos e conselhos do Poder Judiciário e 
implantação do respectivo Plano de Logística Sustentável do Poder Judiciário 
(PLS-PJ); 
Considerando o Ato GDGSET.GP.Nº 437, de 6 de agosto de 2015, que instituiu 
a Comissão Gestora do Plano de Logística Sustentável/PLS-PJ no âmbito do 
Tribunal Superior do Trabalho; 
Considerando que a Comissão Gestora do Plano de Logística 
Sustentável/PLS-PJ no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho tem por 
atribuição, também, definir, monitorar e revisar o Plano de Logística 
Sustentável do Tribunal Superior do Trabalho, 
RESOLVE 
Instituir o Plano de Logística Sustentável do Tribunal Superior do Trabalho e do 
Conselho Superior da Justiça do Trabalho – PLS-TST/CSJT, nos termos deste 
Ato Conjunto. 
Art. 1° O Plano de Logística Sustentável tem como premissa o alinhamento aos 
Planos Estratégicos do Tribunal e do Conselho. 
Art. 2° O Sistema de Gestão Estratégica (SIGEST) da Justiça do Trabalho é a 
ferramenta tecnológica para registro das informações relativas aos indicadores, 
metas e ações constantes do Plano. 
Parágrafo único. Caberá às unidades responsáveis alimentar e atualizar 
periodicamente as informações no SIGEST até o dia 10 de cada mês. 
Art. 3° As informações relativas ao PLS-TST/CSJT serão disponibilizadas no 
sítio do Tribunal, conforme a periodicidade. 
Parágrafo único. A divulgação das informações de que trata o caput é de 
responsabilidade do Núcleo Socioambiental do Tribunal. 
Art. 4° Para os fins do art. 10 do Ato Conjunto CSJT.TST.GP Nº 24, de 13 de 
novembro de 2014, cabe à Comissão Gestora do Plano de Logística 
Sustentável (PLS-TST) exercer as atribuições nele previstas. 
Art. 5° Este Ato Conjunto entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se no BI. 
Ministro ANTONIO JOSÉ DE BARROS LEVENHAGEN 
Presidente do Tribunal Superior do Trabalho e do Conselho Superior da Justiça 
do Trabalho                                                                                                                 


