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R E S O L U Ç Õ E S  

RESOLUÇÃO N° 72/2010(*) (*) Republicada em razão de erro material 

(DEJT de 21/08/2015). Dispõe sobre as hipóteses de conversão em pecúnia de 
licença-prêmio não usufruída nem contada em dobro para aposentadoria, no 
âmbito da Justiça do Trabalho de primeiro e segundo graus.” 
O CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO, em sessão ordinária 
hoje realizada, sob a presidência do Exmo. 
Conselheiro Milton de Moura França, presentes os Exmos. Conselheiros João 
Oreste Dalazen, Carlos Alberto Reis de Paula, João Batista Brito Pereira, Maria 
Cristina Irigoyen Peduzzi, Renato de Lacerda Paiva, Maria Cesarineide de 
Souza Lima, Luís Carlos Cândido Martins Sotero da Silva, Gentil Pio de 
Oliveira, Márcia Andrea Farias da Silva e o Exmo. Subprocurador-Geral do 
Trabalho, Dr. José Neto da Silva, representando o Ministério Público do 
Trabalho e o Juiz Renato Henry Sant’Anna, representando a ANAMATRA. 
Considerando que compete ao Conselho Superior da Justiça do Trabalho 
expedir normas gerais de procedimentos relacionadas a gestão de pessoas no 
âmbito da Justiça do Trabalho de primeiro e segundo graus, conforme o 
disposto no art. 12, inciso II, de seu Regimento Interno; 
Considerando que a Lei n° 9.527/97, de 10 de dezembro de 1997, possibilitou a 
conversão em pecúnia dos períodos de licença-prêmio, adquiridos na forma da 
Lei n° 8.112/90, apenas nos casos de falecimento do servidor; 
Considerando que tanto o Superior Tribunal de Justiça quanto o Tribunal de 
Contas da União vêm entendendo que o servidor, ao se aposentar, tem direito 
à conversão em pecúnia dos períodos de licença-prêmio não usufruídos nem 
contados em dobro para aposentadoria; 
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Considerando a necessidade de uniformizar as hipóteses de conversão em 
pecúnia de licença-prêmio não usufruída pelo servidor, no âmbito da Justiça do 
Trabalho de primeiro e segundo graus, 
R E S O L V E: 
Art. 1° Os períodos de licença-prêmio por assiduidade, já adquiridos e não 
usufruídos pelo servidor que vier a falecer, serão convertidos em pecúnia em 
favor de seus beneficiários. 
Art. 2° Poderá ainda ser convertida em pecúnia a licença-prêmio do servidor 
que se aposentar, desde que não a tenha usufruído em atividade nem 
computada em dobro para fins de jubilação. (Redação dada pela Resolução 
CSJT n.º 95, de 25 de março de 2012) 
§ 1° A conversão da licença prêmio em pecúnia de que trata o caput deverá ser 
requerida pelo servidor quando de sua aposentadoria. 
§ 2° O termo inicial do prazo prescricional de 5 anos, de que trata o art. 1° do 
Decreto n° 20.910/32, para o exercício do direito previsto no caput deste artigo, 
é contado da data da respectiva aposentadoria do servidor. 
Art. 3º A conversão em pecúnia das licenças-prêmio não usufruídas tem 
natureza indenizatória. 
Art. 4º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Brasília, 27 de agosto de 2010. 
Ministro MILTON DE MOURA FRANÇA 
Presidente do Conselho Superior da Justiça do Trabalho 

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 39/2015 (DEJT de 31/08/2015). Aprova o 
Assento Regimental nº 02/2015. 
O TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, na sessão plenária 
e extraordinária realizada nesta data, no uso de suas atribuições legais e 
regimentais,  
CONSIDERANDO a alteração regimental proposta pela Comissão de 
Regimento Interno deste Tribunal, constante do processo administrativo 
eletrônico nº 0005220-21.2015.5.04.0000 (PA), 
RESOLVE, por unanimidade, APROVAR o Assento Regimental nº 02/2015, 
nos seguintes termos: 
Art. 1º Alterar o inciso X do art. 86 do Regimento Interno, que passa a vigorar 
com a seguinte redação: 
Art. 86. Compete ao Relator: 
(...) 
X – devolver à Secretaria os processos que lhe forem distribuídos, no prazo de 
noventa dias corridos, contados do primeiro dia útil do mês subsequente ao do 
seu recebimento, ressalvada a hipótese do  
art. 156, caput, deste Regimento. 
Art. 2º A presente Resolução Administrativa entra em vigor na data da sua 
publicação. 
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, 
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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 (Republicação) (DEJT de 31/08/2015). 

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 26/2015. Dispõe sobre o pagamento da 
Gratificação por Exercício Cumulativo de Jurisdição – GECJ 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 
ocorrida nesta data,  
CONSIDERANDO o que dispõe a Lei nº 13.095/2015, que instituiu a 
Gratificação por Exercício Cumulativo de Jurisdição devida aos membros da 
Justiça do Trabalho; 
CONSIDERANDO o que dispõe a Resolução CSJT nº 149/2015, que dispõe 
sobre a Gratificação por Exercício Cumulativo de Jurisdição – GECJ no âmbito 
da Justiça do Trabalho de primeiro e segundo graus, e impõe aos Tribunais 
Regionais do Trabalho a definição da divisão dos acervos processuais e das 
respectivas atribuições, a revisão e adaptação de seus atos normativos aos 
preceitos daquela Resolução, e a edição dos atos necessários ao seu 
cumprimento; 
CONSIDERANDO o que prevê o Provimento Conjunto nº 1/2014, da 
Presidência e da Corregedoria Regional, que dispõe sobre a lotação e o 
zoneamento dos Juízes do Trabalho Substitutos do TRT da 4ª Região; 
CONSIDERANDO o que prevê a Portaria Conjunta nº 7.868/2014, da 
Presidência e da Corregedoria Regional, que instituiu o Juízo Auxiliar de 
Conciliação, Execução e Precatórios – JACEP; 
CONSIDERANDO a diversidade e as peculiaridades das atribuições afetas ao 
Juízo Auxiliar de Conciliação, Execução e Precatórios – JACEP e a 
consequente dificuldade de definição de acervos processuais em parâmetros 
equivalentes aos existentes nas demais unidades judiciárias de primeiro grau; e 
CONSIDERANDO o que consta no expediente administrativo nº 0004030-
23.2015.5.04.000 (PA), autuado para acompanhamento dos trabalhos do 
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Grupo de Trabalho instituído no âmbito deste Regional para apresentar 
proposta de regulamentação acerca da Gratificação por Exercício Cumulativo 
de Jurisdição – GECJ aos magistrados da Justiça do Trabalho da 4ª Região 
(Portaria nº 3.191/2015), 
RESOLVEU, por maioria, vencido parcialmente o Exmo. Desembargador 
Ricardo Carvalho de Fraga: 
Art. 1º O pagamento da Gratificação por Exercício Cumulativo de Jurisdição – 
GECJ, no âmbito da Justiça do Trabalho da 4ª Região, observará a Lei nº 
13.095/2015, a Resolução CSJT nº 149/2015 e a presente regulamentação. 
Art. 2º Para os fins desta regulamentação, entende-se por: 
I – juízo: a menor unidade de atuação funcional individual no âmbito da 
magistratura de primeiro grau, com sede na respectiva Vara do Trabalho ou no 
respectivo Posto Avançado da Justiça do Trabalho da 4ª Região; 
II – Vara do Trabalho: unidade de atuação funcional da Justiça do Trabalho da 
4ª Região, podendo ser composta por mais de um juízo; 
III – órgãos jurisdicionais da Justiça do Trabalho da 4ª Região: o Tribunal 
Pleno; o Órgão Especial; as Seções Especializadas; as Turmas Julgadoras; as 
Varas do Trabalho; os juízos, incluindo, nas Varas do Trabalho em que adotado 
o regime de lotação, a estrutura funcional de responsabilidade de cada um dos 
magistrados que nelas atuarem (“J1” e “J2”); os Postos Avançados; os Núcleos 
Especializados, incluindo o Juízo Auxiliar de Conciliação, Execução e 
Precatórios – JACEP; e outros órgãos que, nos termos do Regimento Interno 
do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, detiverem funções 
jurisdicionais; 
IV – acumulação de juízo: o exercício simultâneo da jurisdição em mais de um 
juízo ou órgão jurisdicional da Justiça do Trabalho da 4ª Região, nos termos 
desta Resolução Administrativa; 
V – acervo processual: o total de processos distribuídos e vinculados ao 
magistrado; 
VI – acumulação de acervo processual: a atuação em acervo diverso daquele 
distribuído ou vinculado ao magistrado simultaneamente com a atuação em seu 
órgão jurisdicional. 
Parágrafo único. Nas Varas do Trabalho em que adotado o regime de lotação 
compartilhada, as estruturas funcionais de responsabilidade de um mesmo 
magistrado que nelas atuar (“J2”) constituirão um único juízo. 
Art. 3º Caberá à Corregedoria Regional a designação de magistrados de 
primeiro grau para o exercício cumulativo de jurisdição em Varas do Trabalho 
distintas, observados o interesse da Justiça, a conveniência do serviço e o 
princípio da economicidade. 
§ 1º A desistência do magistrado quanto à designação para o exercício 
cumulativo de jurisdição não operará efeitos enquanto não houver apreciação e 
manifestação da Corregedoria Regional. 
§ 2º Nas unidades judiciárias de primeiro grau, o exercício cumulativo de juízo 
e/ou de acervo processual será precedido do respectivo ato de designação, o 
qual disporá, entre outras condições, sobre o período da acumulação. 
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§ 3º Nas Varas do Trabalho em que for adotado o regime de lotação, o 
exercício cumulativo de juízo e/ou de acervo processual, quando necessário, 
incumbirá ao magistrado que nelas permanecer atuando, caso em que será 
dispensável o ato de designação a que se refere o § 2º. 
Art. 4º Observadas as regras dos arts. 5º e 6º da Resolução CSJT nº 149/2015, 
serão, preferencialmente, designados para o exercício cumulativo de jurisdição 
em unidades judiciárias distintas os magistrados que não tiverem processos em 
atraso em sua unidade de lotação ou nas unidades nas quais houverem 
atuado. 
Art. 5º O acervo processual por magistrado de primeiro grau será de 1.000 (mil) 
processos novos por ano, considerados, para o exercício 2015, a média anual 
de processos novos do último triênio e, a partir do exercício 2016, o número de 
processos novos do exercício imediatamente anterior. 
§ 1º Suplantado o limite de 1.000 (mil) processos novos por ano, o acervo 
processual da unidade judiciária de primeiro grau será dividido equitativamente, 
havendo nova divisão toda vez que o volume de processos novos por ano 
exceder múltiplos de 1.000 (mil). 
§ 2º Para os fins do § 1º: 
I – a partir do exercício 2016, inclusive, a Corregedoria Regional divulgará, 
anualmente, até 15 de janeiro, em relação a cada uma das unidades judiciárias 
de primeiro grau, o número de processos novos recebidos no exercício 
imediatamente anterior; 
II – em relação ao exercício 2015, a média a que se refere o caput é a 
constante do Anexo Único desta Resolução Administrativa. 
Art. 6º Nas Varas do Trabalho em que adotado o regime de lotação, a divisão 
do acervo processual continuará observando os critérios definidos nos §§ 2º e 
3º do art. 11 do Provimento Conjunto nº 1/2014, da Presidência e da 
Corregedoria Regional. 
§ 1º Suplantado o limite de 2.000 (mil) processos novos por ano, proceder-se-á 
de acordo com o disposto na parte final do § 1º do art. 5º desta Resolução. 
§ 2º Na hipótese do §1º, havendo designação de novo magistrado para atender 
ao novo acervo, as atribuições em relação a cada um dos acervos serão 
definidas por acordo entre os magistrados que atuarem na Vara do Trabalho, 
com a anuência da Corregedoria Regional. 
§ 3º Na hipótese do § 1º, e não havendo designação de novo magistrado para 
atender ao novo acervo, as atribuições a este relacionadas serão definidas por 
acordo entre os magistrados atuantes na Vara do Trabalho, com a anuência da 
Corregedoria Regional. 
§ 4º Havendo o acordo a que se referem os §§ 2º e 3º, os processos 
componentes do novo acervo continuarão sendo identificados em observância 
aos critérios definidos nos §§ 2º e 3º do art. 11 do Provimento Conjunto nº 
1/2014, da Presidência e da Corregedoria Regional. 
§ 5º Não havendo o acordo a que se referem os §§ 2º e 3º, as atribuições em 
relação ao novo acervo, incluindo a necessidade ou não de identificação dos 
processos que o comporão, serão definidas pela Corregedoria Regional. 
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Art. 7º No âmbito de uma mesma Vara do Trabalho em que adotado o regime 
de lotação, a acumulação de juízo e/ou de acervo processual geradora do 
pagamento da Gratificação por Exercício Cumulativo de Jurisdição – GECJ 
pressupõe, durante o respectivo período, em relação ao outro juízo ou acervo 
processual que não estiver sob a responsabilidade do magistrado que 
permanecer atuando, a realização de audiências, a prolação de despachos, 
decisões interlocutórias e sentenças nos processos cujos autos forem 
conclusos, independentemente da fase em que estiverem (conhecimento, 
liquidação, execução). 
Art. 8º Nas Varas do Trabalho em que não for adotado o regime de lotação, a 
divisão do acervo processual observará, naquilo que couber, as disposições 
contidas nos §§ 2º, 3º, 4º e 5º do art. 6º.  
Art. 9º Na divisão do acervo processual que exigir a identificação dos 
processos que comporão o novo acervo, além dos critérios definidos nos arts. 
6º e 8º: 
I – observar-se-ão as fases em que estiverem os processos (conhecimento, 
liquidação, execução); 
II – os processos que estiverem reunidos a outros processos comporão o 
mesmo acervo destes; III – não comporão o novo acervo: 
a) os processos que estiverem pendentes de prolação de sentença de 
conhecimento, de execução (embargos e impugnação à sentença de 
liquidação) e de embargos de declaração; 
b) os processos que estiverem com audiência designada pendente de 
realização, salvo enquanto necessários ao atingimento do montante final do 
novo acervo. 
Art. 10. Quando decorrer de atuação em Vara do Trabalho em que não for 
designado magistrado em substituição para atendimento de audiências nos 
períodos de férias do magistrado no exercício da titularidade, o exercício 
cumulativo de jurisdição em unidades judiciárias distintas gerador do 
pagamento da Gratificação por Exercício Cumulativo de Jurisdição – GECJ 
pressupõe, durante o respectivo período, em relação àquela unidade judiciária, 
a prolação de despachos, decisões interlocutórias e sentenças nos processos 
cujos autos forem conclusos, independentemente da fase em que estiverem 
(conhecimento, liquidação, execução). 
Art. 11. Quando a acumulação de juízo resultar do exercício cumulativo de 
jurisdição em Vara do Trabalho e Posto Avançado vinculado a mais de uma 
Vara do Trabalho, a Gratificação por Exercício Cumulativo de Jurisdição – 
GECJ será devida proporcionalmente aos períodos em que os magistrados 
atuarem no Posto Avançado. 
Art. 12. O trabalho desenvolvido no Juízo Auxiliar de Conciliação, Execução e 
Precatórios – JACEP somente ensejará o pagamento da Gratificação por 
Exercício Cumulativo de Jurisdição – GECJ quando apenas um magistrado 
atuar na unidade por período superior a 3 (três) dias úteis, observado o 
disposto no art. 13 da Resolução CSJT nº 149/2015. 
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Art. 13. Não serão computados para os fins do art. 5º os processos em que o 
magistrado de primeiro grau declarar-se impedido ou suspeito, quando, por 
qualquer razão, não for viável a sua redistribuição a outro magistrado atuante 
na mesma unidade judiciária ou a outra unidade judiciária da mesma 
localidade. 
Art. 14. Os casos omissos serão decididos pela Presidência deste Tribunal. 
Art. 15. Esta Resolução Administrativa entra em vigor na data de sua 
publicação. 
Tomaram parte na sessão os Exmos. Desembargadores Rosane Serafini Casa 
Nova, João Alfredo Borges Antunes de Miranda, Ana Luiza Heineck Kruse, 
Beatriz Renck, Cláudio Antonio Cassou Barbosa, Marçal Henri dos Santos 
Figueiredo, Francisco Rossal de Araújo, Tânia Regina Silva Reckziegel, Ana 
Rosa Pereira Sagrilo, Ricardo Carvalho Fraga, Flávia Lorena Pacheco, João 
Pedro Silvestrin, Marcelo Gonçalves de Oliveira e Íris Lima de Moraes, 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, 14 de agosto de 2015. 
Anexo 1 

RESOLUÇÃO Nº 754, DE 26 DE AGOSTO DE 2015 (DOU de 28/08/2015). 
Regulamenta os procedimentos para habilitação e concessão de Seguro-
Desemprego para empregados domésticos dispensados sem justa causa na 
forma do art. 26 da Lei Complementar nº 150, de 1º de junho de 2015. 
O Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador - CODEFAT, no 
uso das atribuições que lhe confere o inciso V, do artigo 19, da Lei nº 7.998, de 
11 de janeiro de 1990 e conforme o disposto no art. 26, § 1º da Lei 
Complementar nº 150, de 1º de junho de 2015, resolve: 
Art. 1º Estabelecer os critérios relativos ao processamento de requerimentos e 
habilitação no Programa do Seguro Desemprego na forma do que dispõe o art. 
26, § 1º, da Lei Complementar nº 150, de 1º de junho de 2015 e a Lei nº 7.998, 
de 11 de janeiro de 1990, no que couber. 
Art. 2º O Programa do Seguro Desemprego tem por finalidade:  
I - prover assistência financeira temporária ao trabalhador desempregado em 
virtude de dispensa sem justa causa, inclusive a indireta; 
II - auxiliar os trabalhadores na busca ou preservação do emprego, 
promovendo, para tanto, ações integradas de orientação, recolocação e 
qualificação profissional na forma da Lei. 
Art. 3º Terá direito a perceber o Seguro-Desemprego o empregado doméstico 
dispensado sem justa causa ou de forma indireta, que comprove: 
I - ter sido empregado doméstico, por pelo menos quinze meses nos últimos 
vinte e quatro meses que antecedem à data da dispensa que deu origem ao 
requerimento do Seguro-Desemprego; 
II - não estar em gozo de qualquer benefício previdenciário de prestação 
continuada da previdência social, exceto auxílio-acidente e pensão por morte; 
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III - não possuir renda própria de qualquer natureza, suficiente à sua 
manutenção e de sua família. 
§ 1º Os requisitos de que trata este artigo serão verificados a partir das 
informações registradas no CNIS e, se insuficientes, por meio das anotações 
na Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS, por meio de 
contracheques ou documento que contenha decisão judicial que detalhe a data 
de admissão, demissão, remuneração, empregador e função exercida pelo 
empregado. 
§ 2º Considera-se um mês de atividade, para efeito do inciso I, deste artigo, a 
fração igual ou superior a 15 (quinze) dias, conforme previsão do art. 4º, § 3º 
da Lei nº 7.998/90. 
Art. 4º Para requerer sua habilitação no Programa do Seguro Desemprego, o 
empregado doméstico deverá comparecer perante uma das Unidades da rede 
de atendimento vinculadas ou autorizadas pelo Ministério do Trabalho e 
Emprego - MTE munido dos seguintes documentos: 
I - Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS, na qual deverão constar a 
anotação do contrato de trabalho doméstico e a data de admissão e a data da 
dispensa, de modo a comprovar o vínculo empregatício doméstico, durante 
pelo menos 15 (quinze) meses nos últimos 24 (vinte e quatro) meses; 
II - Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho – TRCT atestando a dispensa 
sem justa causa; 
III - declaração de que não está em gozo de benefício de prestação continuada 
da previdência social, exceto auxílio-acidente e pensão por morte; e IV - 
declaração de que não possui renda própria de qualquer natureza suficiente à 
sua manutenção e de sua família. 
§ 1º As declarações de que tratam os incisos III e IV, deste artigo, serão 
firmadas pelo trabalhador no documento de Requerimento do Seguro-
Desemprego do Empregado Doméstico – RSDED fornecido pelo MTE na 
unidade de atendimento. 
§ 2º Os documentos descritos nos incisos I e II serão substituídos por sentença 
judicial com força executiva, decisão liminar ou antecipatória de tutela, ata de 
audiência realizada na Justiça do Trabalho ou acórdão de Tribunal onde 
constem os dados do trabalhador, tais como a data de admissão, demissão e 
salário, dados do empregador 
e o motivo da rescisão, se direta sem justa causa ou indireta.  
Art. 5º É obrigatória a identificação do empregado doméstico no NIS, NIT ou no 
Programa de Integração Social - PIS, cujo número de inscrição deverá ser 
indicado em campo próprio do requerimento de habilitação e do formulário de 
Comunicado de Dispensa do Empregado Doméstico - CDED. 
Parágrafo único. O agente público ou atendente vinculado ao Ministério do 
Trabalho e Emprego - MTE deverá conferir se o requerente preenche os 
critérios de habilitação no Programa do Seguro Desemprego e, em caso 
afirmativo, fornecerá ao trabalhador a Comunicação de Dispensa do 
Empregado Doméstico - CDED, devidamente preenchida. 
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Art. 6º O valor do benefício do Seguro-Desemprego do empregado doméstico 
corresponderá a 1 (um) salário-mínimo e será concedido por um período 
máximo de 3 (três) meses, de forma contínua ou alternada, a cada período 
aquisitivo de 16 (dezesseis) meses, contados da data da dispensa que originou 
habilitação anterior.  
§ 1º O requerimento de habilitação no Programa do Seguro Desemprego só 
poderá ser proposto a cada novo período aquisitivo, desde que cumpridos 
todos os requisitos estabelecidos na Lei Complementar nº 150/15 e nesta 
Resolução. 
§ 2º A contagem do prazo do período aquisitivo não se interrompe, nem se 
suspende. 
Art. 7º O direito de requerer a habilitação no Programa do Seguro Desemprego, 
bem como o de receber o benefício tem caráter pessoal e intransferível, exceto 
para os seguintes casos: 
I - morte do trabalhador, para efeito de recebimento das parcelas legalmente 
adquiridas que abrangem o período que vai da data da dispensa à data do 
óbito do segurado, mediante a apresentação pelos sucessores de decisão 
oriunda do Poder Judiciário ou alvará judicial; 
II - grave moléstia do segurado, comprovada pela perícia médica do Instituto 
Nacional de Seguridade Social - INSS, quando serão pagas parcelas 
legalmente adquiridas ao seu curador legalmente designado ou representante 
legal, mediante apresentação de mandato outorgado por instrumento público, 
com finalidade específica para o benefício a ser recebido; 
III - moléstia contagiosa ou impossibilidade de locomoção, devidamente 
comprovada mediante perícia médica do Instituto Nacional de Seguridade 
Social - INSS, quando serão pagas parcelas vencidas a procurador designado 
em instrumento público, com poderes específicos para receber o benefício; 
IV - ausência civil, quando serão pagas parcelas vencidas ao curador 
designado pelo Juiz, mediante certidão judicial de nomeação do curador 
habilitado à prática do ato; 
V - beneficiário preso, impossibilitado de comparecer pessoalmente à 
instituição financeira responsável pelo pagamento, quando as parcelas 
legalmente adquiridas serão pagas ao dependente, segundo a ordem 
preferencial de que trata o art. 16, da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, 
indicado por meio de instrumento público com poderes específicos para o ato. 
§ 1º Nas excepcionais hipóteses elencadas nos incisos I a V, o mandatário 
deverá instruir o requerimento de habilitação no Programa do Seguro 
Desemprego com os documentos exigidos no art. 4º desta Resolução. 
§ 2º O mandato deverá ser outorgado em caráter individual, especificando a 
modalidade de benefício de Seguro-Desemprego a qual o requerimento faz 
referência e à dispensa que lhe deu causa. 
§ 3º Será permitido o processamento de requerimento de parcelas legalmente 
adquiridas por beneficiário que se encontre preso na forma especificada na 
Resolução nº 745, de 27 de maio de 2015. 
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Art. 8º A habilitação no Programa do Seguro Desemprego deverá ser requerida 
perante as unidades de atendimento do Ministério do Trabalho e Emprego - 
MTE ou aos órgãos autorizados no prazo de 7 (sete) a 90 (noventa) dias 
contados da data da dispensa. 
§ 1º No ato do atendimento o agente público verificará se o requerente reúne 
os requisitos legais e os estabelecidos nesta Resolução, bem como se está 
munido dos documentos listados no art. 4º, necessários à habilitação no 
Programa do Seguro Desemprego; 
§ 2º Sempre que viável, o requerente será incluído nas ações integradas de 
intermediação de mão-de-obra com o objetivo de recolocá-lo no mercado de 
trabalho ou, não sendo possível, encaminhado a curso qualificador disponível 
ofertado no âmbito do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico de 
Emprego - PRONATEC.  
Art. 9º O pagamento da primeira parcela será agendado para trinta dias após a 
data do protocolo do RSDED e as demais a cada intervalo de trinta dias, 
contados da emissão da parcela anterior. 
Art. 10. O trabalhador fará jus ao pagamento integral das parcelas 
subsequentes para cada mês, quando contar com fração igual ou superior a 
quinze dias de desemprego de forma que: 
I - O segurado terá direito a 1 (uma) parcela se ficar desempregado até 44 dias 
após a demissão; 
II - O segurado terá direito a 2 (duas) parcelas se ficar desempregado até 60 
dias após a demissão; e 
III - O segurado terá direito a 3 (três) parcelas se ficar desempregado por 75 
dias ou mais após a demissão. 
Art. 11. A quantidade de parcelas adquiridas são obtidas a partir do cálculo 
feito entre a data da demissão e a data do reemprego, a data do implemento do 
benefício previdenciário, data do óbito ou da data da prisão do segurado. 
Art. 12. O pagamento do benefício poderá ser efetuado mediante crédito em 
conta simplificada ou conta poupança na Caixa Econômica Federal - CEF ou, 
ainda, a partir de apresentação do cartão cidadão ou outro documento de 
identificação com foto. 
Parágrafo único. As parcelas creditadas indevidamente pelo agente pagador 
em conta corrente reverterão automaticamente ao Programa do Seguro-
Desemprego. 
Art. 13. O segurado deverá promover o recebimento de cada parcela no prazo 
de 67 (sessenta e sete) dias a contar de sua disponibilização para saque. 
§ 1º Passado o período estabelecido no caput deste artigo, as parcelas não 
sacadas serão devolvidas para o Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT. 
§ 2º As parcelas devolvidas somente poderão ser reemitidas a partir de 
solicitação do beneficiário ou por meio de decisão proferida pelo Poder 
Judiciário. 
§ 3º A reemissão da parcela devolvida poderá ser solicitada no prazo de 2 (dois 
anos) contados da data da sua devolução individualmente considerada. 
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§ 4º Na hipótese de não ser concedido o benefício do Seguro-Desemprego ao 
empregado doméstico, o Ministério do Trabalho e Emprego notificará o 
requerente quanto aos motivos do indeferimento. 
Art. 14. O requerente que não satisfizer os requisitos legais e os estabelecidos 
nesta Resolução, terá o pedido de habilitação indeferido. 
Parágrafo único. O agente público ou agente credenciado informará ao 
requerente que este poderá interpor recurso administrativo da decisão de 
indeferimento. 
Art. 15. A habilitação do trabalhador no Programa do Seguro Desemprego do 
Empregado Doméstico será suspensa nas seguintes situações: 
I - admissão do empregado doméstico em novo emprego; 
II - início de percepção de benefício de prestação continuada da Previdência 
Social, exceto aqueles permitidos pelo art. 28, III, da Lei Complementar nº 150, 
de 1º de junho de 2015; e  
III - recusa injustificada por parte do trabalhador desempregado em participar 
de ações de recolocação de emprego, conforme regulamentação do 
CODEFAT. 
Art. 16. A habilitação do empregado doméstico no Programa do Seguro 
Desemprego será cancelada: 
I - pela recusa por parte do trabalhador desempregado de outro emprego 
condizente com sua qualificação registrada ou declarada e com sua 
remuneração anterior; 
II - por comprovação de falsidade na prestação das informações necessárias à 
habilitação; 
III - por comprovação de fraude visando à percepção indevida do benefício do 
seguro-desemprego; ou 
IV - por morte do segurado. 
§ 1º Nos casos previstos nos incisos I a III deste artigo, será suspenso por um 
período de 2 (dois) anos o direito do trabalhador à percepção de parcelas de 
Seguro-Desemprego, dobrando-se este período em caso de reincidência; 
§ 2º O ato de cancelamento consiste no impedimento de recebimento de 
parcelas liberadas ou emitidas que serão devolvidas ao Fundo de Amparo ao 
Trabalhador - FAT; 
§ 3º Para efeito do Seguro-Desemprego, considerar-se-á emprego condizente 
com a vaga ofertada, aquele que apresente tarefas semelhantes ao perfil 
profissional do trabalhador, declarado ou comprovado no ato do seu 
cadastramento; 
§ 4º Para aferição de salário compatível, leva-se em consideração o piso 
salarial da categoria, a média do mercado baseado em dados de que dispõe o 
Sistema Nacional de Emprego - SINE e salário pretendido pelo requerente; 
§ 5º O cancelamento do benefício em decorrência de recusa de novo emprego, 
ocorrerá após análise por parte do Órgão competente das justificativas 
apresentadas pelo trabalhador. 
Art. 17. As parcelas do Seguro-Desemprego do Empregado Doméstico, 
recebidas irregularmente pelos segurados, serão restituídas mediante Guia de 
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Recolhimento da União - GRU ou por meio de compensação automática 
consoante previsão do art. 25-A da Lei nº 7.998/90, com redação dada pela Lei 
nº 13.134, de 16 de junho de 2015 e na forma regulamentada em resolução 
específica do CODEFAT. 
Art. 18. Fica revogada a Resolução nº 253, de 4 de outubro de 2000. 
Art. 19. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
VIRGÍLIO NELSON DA SILVA CARVALHO 
Presidente do Conselho 

P O R T A R I A S  

PORTARIA Nº 4.247, DE 04 DE AGOSTO DE 2015 (DEJT de 05/08/2015). 
Dispõe sobre o Programa de Assistência Médica, Ambulatorial e Hospitalar no 
âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região. 
A PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, 
no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
CONSIDERANDO o disposto nos artigos 196 e 197 da Constituição da 
República e no artigo 230 da Lei nº 8.112/1990; 
CONSIDERANDO a necessidade de atualizar a regulamentação que dispõe 
sobre o Programa de Assistência Médica Hospitalar e Ambulatorial mantido no 
âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Tribunal; 
CONSIDERANDO o que consta no expediente administrativo n° 0001328-
46.2011.5.04.0000, que trata do Programa de Assistência Médica Hospitalar e 
Ambulatorial o âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Tribunal, 
RESOLVE: 
CAPÍTULO I 
Da Finalidade 
Art. 1º Será assegurado aos magistrados e servidores, ativos e inativos, aos 
seus dependentes e aos pensionistas estatutários, na modalidade de prestação 
indireta de assistência à saúde, mediante adesão, o Programa de Assistência 
Médica, Ambulatorial e Hospitalar. 
Art. 2º Os procedimentos, eventos e serviços abrangidos pelo Programa de 
Assistência Médica, Ambulatorial e Hospitalar serão providos por profissionais 
habilitados e instituições especializadas, mediante contrato com operadora de 
plano privado de assistência à saúde, com registro na Agência Nacional de 
Saúde Suplementar – ANS, obedecidas as disposições da Lei nº 8.666/1993, e 
compreenderão atendimento clínico, ambulatorial e hospitalar, com obstetrícia, 
assim como exames complementares e demais serviços auxiliares de 
diagnósticos, na forma dos artigos 10 a 12 da Lei nº 9.656/1998 e das 
Resoluções Normativas da ANS vigentes, em especial a que trata do Rol de 
Procedimentos e Eventos em Saúde, respeitadas as respectivas Diretrizes de 
Utilização. 
Art. 3º O plano privado de assistência à saúde será prestado sob o regime 
coletivo, por adesão, a preço per capita previamente determinado. 
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Art. 4º A utilização dos serviços se dará por acesso direto dos beneficiários à 
ampla rede de profissionais e serviços próprios da operadora de plano privado 
de assistência à saúde, credenciados, contratados, cooperados ou 
referenciados, em todo o território nacional. 
§ 1º É vedada aos usuários a escolha de profissionais ou serviços fora da rede, 
salvo quando não for possível a utilização dos serviços da operadora, de 
acordo com as normas da Agência Nacional de Saúde Suplementar. 
§ 2º Não está incluído no Programa de Assistência Médica, Ambulatorial e 
Hospitalar o atendimento domiciliar.  
§ 3º O reembolso de despesas com assistência à saúde somente ocorrerá 
quando não for possível a utilização dos serviços oferecidos pela operadora, 
nos termos do contrato entre este Tribunal e a operadora. 
Art. 5º No ato de adesão ao Programa de Assistência Médica, Ambulatorial e 
Hospitalar, o interessado deverá firmar, sob as penas da lei, declaração de que 
ele e seus dependentes não percebem benefício similar de outro órgão público, 
obrigando-se, no mesmo ato, a informar qualquer alteração posterior. 
CAPÍTULO II 
Dos Beneficiários 
Art. 6º Os beneficiários do Programa de Assistência Médica, Ambulatorial e 
Hospitalar classificam-se em titulares e dependentes. 
Art. 7º São considerados beneficiários-titulares: 
I – os magistrados e servidores do TRT da 4ª Região, ativos e inativos, ainda 
que em exercício em outro órgão; 
II – os servidores sem vínculo efetivo com a Administração Pública, ocupantes 
de cargo em comissão neste Tribunal; 
III – os servidores de outros órgãos, em exercício no TRT da 4ª Região, que 
optarem pelo benefício; 
IV – os beneficiários de pensão estatutária (pensionistas). 
Art. 8º É beneficiário-dependente a pessoa inscrita pelo beneficiário-titular, de 
acordo com a seguinte relação: 
I – cônjuge; 
II – companheiro(a) designado(a); 
III – ex-cônjuge ou ex-companheiro(a) que perceba pensão alimentícia; 
IV – filho(a) e enteado(a); 
VI – menor sob guarda ou tutela; 
VII – pai e mãe; 
VIII – irmão/irmã inválido(a) ou interditado(a) por alienação mental, sem 
economia própria, que viva sob a dependência econômica do beneficiário 
titular. 
§ 1º O beneficiário-dependente deverá estar cadastrado nos assentamentos 
funcionais do beneficiário-titular. 
§ 2º Não podem ser inscritos, ao mesmo tempo, como beneficiários-
dependentes, o cônjuge e o(a) companheiro(a). 
§ 3º É vedado ao beneficiário de pensão estatutária (pensionista) participante 
do plano de saúde inscrever beneficiário-dependente. 
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CAPÍTULO III 
Da Inscrição dos Beneficiários do Programa de Assistência Médica, 
Ambulatorial e Hospitalar 
Art. 9º A inscrição no Programa de Assistência Médica, Ambulatorial e 
Hospitalar, tanto do beneficiário-titular quanto do beneficiário-dependente, 
ficará condicionada a requerimento do primeiro, em formulário próprio, com a 
concordância expressa quanto aos descontos pertinentes, cabendo ao TRT da 
4ª Região a responsabilidade pela dedução em folha do valor cobrado pela 
operadora. 
§ 1º O beneficiário-titular arcará com o valor das coparticipações dele e de seus 
dependentes. 
§ 2º Os valores de cada categoria do Programa de Assistência Médica, 
Ambulatorial e Hospitalar oscilarão de acordo com a modalidade do plano e a 
faixa etária do beneficiário, com efeitos financeiros, no segundo caso, a partir 
do mês subsequente ao do aniversário, de acordo com a tabela vigente. 
Art. 10. O servidor de outro órgão em exercício no TRT da 4ª Região, ou deste 
TRT em exercício em outro órgão, sem ônus para este Tribunal, deverá cumprir 
as suas obrigações financeiras, mediante depósito integral de sua mensalidade 
na Conta Única do Tesouro que tem como unidade gestora este Tribunal 
(recolhimento de GRU). 
§ 1º A não realização do depósito na data estipulada acarretará a imediata 
exclusão do plano. 
2º No caso de servidor de outro órgão em exercício no TRT da 4ª Região, 
ocupante de cargo em comissão ou designado para função comissionada, o 
valor da coparticipação será deduzido da folha de pagamento, desde que seja 
inferior ou igual à remuneração que o servidor tenha a receber. 
Art. 11. Os requerimentos de inscrição, exclusão, alteração da modalidade do 
plano e/ou de outros dados cadastrais deverão ser encaminhados à Seção de 
Benefícios da Secretaria de Gestão de Pessoas. 
Parágrafo único. É de responsabilidade do beneficiário-titular a atualização dos 
dados cadastrais, inclusive quando da ocorrência de fato que acarrete a 
cessação da dependência de beneficiário inscrito no Plano de Saúde, mediante 
envio de formulário próprio e apresentação da documentação pertinente. 
Art. 12. A data inicial da cobertura assistencial obedecerá à data de entrega do 
requerimento, conforme o quadro a seguir: 

ENTREGA DO REQUERIMENTO: 1º ao 18º dia do mês 
VIGÊNCIA: A partir do 1º dia do mês subsequente 
ENTREGA DO REQUERIMENTO: 19º ao 31º dia do mês 
VIGÊNCIA: A partir do 1º dia do 2º mês subsequente 

§1º Se o 18º dia do mês ocorrer em sábado, domingo ou feriado, os 
requerimentos deverão ser entregues até o dia útil anterior. 
§ 2º No mês de dezembro, os requerimentos deverão ser entregues até o dia 
15 (quinze) ou dia útil anterior. 
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Art. 13. Serão oferecidas aos beneficiários as modalidades de plano privativo e 
semiprivativo, ou outras denominações equivalentes utilizadas pela operadora, 
conforme opção a ser manifestada pelo beneficiário-titular. 
§ 1º Os beneficiários-dependentes serão incluídos na mesma modalidade de 
plano escolhida pelo beneficiário-titular. 
§ 2º A alteração na modalidade de plano deverá obedecer às condições e 
prazos de carência constantes no contrato celebrado entre este Tribunal e a 
operadora. 
§ 3º Caso o beneficiário-titular ou o beneficiário-dependente opte, no momento 
de sua internação hospitalar, por acomodação superior àquela em que estiver 
inscrito, arcará com o pagamento das diferenças, ficando os profissionais e as 
instituições de saúde autorizados a convencionar com o beneficiário, sem 
intermediação deste Tribunal, seus honorários e despesas hospitalares, de 
acordo com suas próprias tabelas. 
Art. 14. Os beneficiários poderão optar por serviços adicionais oferecidos pela 
operadora, por meio de formulário próprio, pagando-os integralmente, mediante 
desconto em folha. 
CAPÍTULO IV 
Da Exclusão dos Beneficiários do Programa de Assistência Médica, 
Ambulatorial e Hospitalar Art. 15. O direito aos benefícios do Plano de Saúde 
cessará quando ocorrer, em relação ao beneficiário-titular: 
I – exoneração; 
II – posse em outro cargo público inacumulável não integrante do quadro de 
pessoal do TRT da 4ª Região; 
III – demissão; 
IV – perda da condição de beneficiário de pensão estatutária; 
V – falecimento; 
VI – cancelamento voluntário da inscrição; 
VII – redistribuição; 
VIII – remoção de magistrado; 
IX – retorno ao órgão de origem de servidor cedido ou em exercício provisório 
neste Tribunal; 
X – opção por receber benefício similar em outro órgão público, no qual se 
encontre em exercício. 
§ 1º Todas as exclusões serão “ex officio”, exceto quando se tratar de 
cancelamento voluntário, que somente será processado após recebido o 
requerimento do beneficiário-titular. 
§ 2º A exclusão do beneficiário-titular acarretará a exclusão de todos os seus 
dependentes. 
§ 3º No caso de licença não remunerada, afastamento legal não remunerado 
ou suspensão temporária de remuneração ou proventos, o beneficiário poderá 
optar por permanecer no Programa de Assistência Médica, Ambulatorial e 
Hospitalar, desde que cumpra suas obrigações financeiras perante o TRT da 4ª 
Região, na forma do art. 10. 
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§ 4º O subsídio de que trata o Capítulo V desta Portaria será mantido até o 
mês do registro do fato gerador ou do pedido de exclusão voluntária. 
§ 5º O beneficiário-titular será responsabilizado pela quitação do débito relativo 
ao mês da exclusão, de eventuais débitos remanescentes ou decorrentes da 
utilização do plano de saúde após a data da exclusão, bem como do custo 
operacional cobrado pela operadora. 
§ 6º Haverá cobertura dos serviços contratados até o final do mês de 
processamento da exclusão. 
Art. 16. A exclusão do beneficiário-dependente ocorrerá nas hipóteses de: 
I – cancelamento voluntário; 
II – falecimento; 
III – cessação das condições que autorizam a inscrição de pessoa como 
beneficiário-dependente, na forma do art. 8º desta Portaria; 
IV – percepção de benefício similar em outro órgão público. 
Parágrafo único. Aplica-se, em relação à exclusão de beneficiário-dependente, 
o disposto nos §§ 5º e 6º do artigo anterior. 
CAPÍTULO V 
Do Subsídio do Programa de Assistência Médica, Ambulatorial e Hospitalar 
Art. 17. A mensalidade do plano privado de assistência à saúde será 
subsidiada pelo TRT da 4ª Região na forma estabelecida no Anexo Único da 
presente Portaria, limitada ao valor da mensalidade de cada beneficiário. 
§ 1º De acordo com a disponibilidade orçamentária do Tribunal, o subsídio 
poderá diminuir e, se for necessário para evitar a interrupção dos serviços 
prestados, a mensalidade poderá ser descontada na íntegra, até que se 
restabeleça a dotação orçamentária suficiente. 
§ 2º Não farão jus ao subsídio: 
I – o beneficiário de pensão estatutária (pensionista); 
II – o magistrado ou servidor, ativo ou inativo, não inscrito no Programa de 
Assistência Médica, Ambulatorial e Hospitalar; 
III – os filhos e enteados, a partir do mês subsequente àquele em que 
completarem 21 anos;  
IV – os beneficiários-dependentes arrolados nos incisos III, VII e VIII do art. 8º 
desta Portaria; 
V – o beneficiário em licença não remunerada, afastamento legal não 
remunerado ou suspensão temporária de remuneração ou proventos, que opte 
por permanecer no Programa, na forma do art. 15, § 3º, desta Portaria, e seus 
dependentes. 
CAPÍTULO VI 
Das Disposições Finais 
Art. 18. O presente Programa tem vigência no período do contrato mantido 
entre este Tribunal e a operadora, observada a disponibilidade orçamentária. 
Art. 19. Os médicos pertencentes ao quadro do Tribunal poderão emitir 
requisições para realização de exames complementares, independentemente 
de serem credenciados na operadora. 
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Art. 20. Os casos omissos serão dirimidos pela Administração deste Tribunal, 
considerando-se os termos do contrato celebrado entre este Tribunal e a 
operadora. 
Art. 21. Os prazos de carência para cobertura do Programa de Assistência 
Médica, Ambulatorial e Hospitalar serão os previstos no contrato celebrado 
entre este Tribunal e a operadora. 
Art. 22. Revogam-se as Portaria nº 4.896/2005 e 2.592/2015 e as demais 
disposições em contrário. 
Art. 23. Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação. 
CLEUSA REGINA HALFEN 
Presidente do TRT da 4ª Região/RS 
Anexos 
Anexo 1 

PORTARIA Nº 4.252, DE 04 DE AGOSTO DE 2015 (DEJT de 05/08/2015). 
Institui o teletrabalho no âmbito da Justiça do Trabalho da 4ª Região, em 
caráter permanente e facultativo. 
A PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, 
no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
CONSIDERANDO o princípio da eficiência, previsto no art. 37 da Constituição 
Federal; 
CONSIDERANDO que a implantação do Processo Judicial Eletrônico na 
Justiça do Trabalho possibilita o trabalho remoto ou à distância; 
CONSIDERANDO as vantagens e benefícios diretos e indiretos advindos do 
teletrabalho para a Administração, para o servidor e para a sociedade; 
CONSIDERANDO a experiência exitosa da Portaria nº 5.791/2013, que instituiu 
o teletrabalho no âmbito deste Tribunal, em caráter experimental; 
CONSIDERANDO o disposto na Resolução CSJT nº 151, de 29 de maio de 
2015, que incorporou a modalidade de teletrabalho às práticas institucionais 
dos órgãos do Judiciário do Trabalho de primeiro e segundo graus, de forma 
facultativa, observada a legislação vigente, 
RESOLVE: 
Art. 1º Instituir o teletrabalho no âmbito da Justiça do Trabalho da 4ª Região, 
em caráter permanente e facultativo. 
Parágrafo único. O exercício do teletrabalho no âmbito deste Tribunal será 
regido pela Resolução CSJT nº 151, de 29 de maio de 2015, observadas as 
disposições contidas na presente Portaria. 
Art. 2º O acesso remoto de que trata o artigo 16 da Resolução CSJT nº 151, de 
29 de maio de 2015, será garantido mediante a disponibilização do Gabinete 
Virtual aos servidores que tiverem deferido o teletrabalho. 
Art. 3º É instituída a Comissão de Gestão do Teletrabalho, com a finalidade de 
assegurar a utilização adequada dessa modalidade de trabalho, tendo as 
seguintes atribuições: 
I – zelar pela observância das regras constantes da Resolução CSJT nº 
151/2015 e da presente Portaria; 
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II – acompanhar o desenvolvimento do teletrabalho no Tribunal, com base em 
indicadores e nos relatórios elaborados pelos gestores das unidades que 
tenham servidores atuando nesse regime; 
III – analisar e propor soluções à Administração do Tribunal, 
fundamentadamente, acerca de eventuais problemas detectados e de casos 
omissos; e 
IV – outras atribuições inerentes à sua finalidade. 
Art. 4º A Comissão de Gestão do Teletrabalho será composta por quatro 
membros (nominados no Anexo Único desta Portaria): 
I – o Juiz Auxiliar da Presidência, que a coordenará; 
II – um Diretor de Secretaria de Vara do Trabalho; 
III – um representante da Secretaria de Gestão de Pessoas; 
IV – um representante da Coordenadoria de Saúde. 
Art. 5º Ficam revogadas as Portarias nº 5.791/2013, 2.143/2014, 4.690/2014 e 
5.488/2014, bem como as demais disposições em contrário. 
Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
CLEUSA REGINA HALFEN 
Presidente do TRT da 4ª Região/RS 
ANEXO ÚNICO 
– RICARDO FIOREZE, Juiz do Trabalho Auxiliar da Presidência 
(Coordenador); 
– NILTON CESAR MOZZAQUATRO, Diretor de Secretaria da 7ª Vara do 
Trabalho de Porto Alegre; 
– RICARDO BRAGA BOTELHO, Assistente-Chefe da Seção de Legislação de 
Pessoal (Segesp); 
– JOÃO LUIZ CAVALIERI MACHADO, Assistente-Chefe do Setor de Perícias 
(Coordenadoria de Saúde). 

PORTARIA CONJUNTA Nº 4.564, DE 14 DE AGOSTO DE 2015 (DEJT de 

18/08/2015). Dispõe sobre a utilização do Sistema Processo Judicial Eletrônico 
da Justiça do Trabalho – PJe-JT na Vara do Trabalho de São Borja e no Posto 
Avançado de Itaqui, bem como na Vara do Trabalho de Santiago a partir de 
03.09.2015. 
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 São Borja e no 
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Posto Avançado de Itaqui, bem como na Vara do Trabalho de Santiago a partir 
de 03.09.2015, 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 São Borja e no Posto Avançado de Itaqui, bem como na Vara 
do Trabalho de Santiago a partir de 03.09.2015. 
§ 1º A regra prevista no caput não se aplica às ações ajuizadas até 02.09.2015. 
§ 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 4.734, DE 24 DE AGOSTO DE 2015 (DEJT de 26/08/2015). 
Altera o Anexo Único da Portaria nº 1.456/2015, o qual elenca os integrantes 
da Comissão de Concurso de Servidor, encarregada de promover concurso 
público para provimento de cargos do Quadro de Pessoal 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 os pedidos 
de afastamento dos servidores Luiz Fernando Taborda Celestino e Mauro 
Baltar Grillo, por motivo de foro íntimo; 
CONSIDERANDO o que consta no processo administrativo nº 0001346-
28.2015.5.04.0000 (PA), 
RESOLVE: 
Art. 1º Alterar o Anexo Único da Portaria nº 1.456/2015, que passa a ter a 
seguinte redação: 
ANEXO ÚNICO 
- Desembargador JURACI GALVÃO JÚNIOR (coordenador); 
- SORAIA BOHN, Secretária-Geral da Presidência; 
- DANIELA VAZ DOS SANTOS, Diretora da Secretaria de Administração; 
- PAULO RICARDO BARRETO FERREIRA, Coordenador de Desenvolvimento 
de Pessoas; 
- TATIANA PATRICIA KRAUSE, Assistente Administrativo no Gabinete da 
Diretoria-Geral. 
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
CLEUSA REGINA HALFEN 
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Presidente do TRT da 4ª Região/RS 

P R O V I M E N T O S                                                                                                                                         

PROVIMENTO CONJUNTO Nº 05, DE 07 DE AGOSTO DE 2015 (DEJT de 
10/08/2015). Adia as datas de início do cadastramento no módulo 
Cadastramento da Liquidação e Execução – CLE, disponível no PJe-JT, 
estabelecidas no Anexo Único do Provimento Conjunto nº 03/2015, da 
Presidência e da Corregedoria Regional. 
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 Provimento Conjunto nº 03/2015, da 
Presidência e da Corregedoria Regional, que define, no art. 1º, inc. I, e no 
Anexo Único, o calendário de cadastramento obrigatório no módulo 
Cadastramento da Liquidação e Execução – CLE, disponível no PJe-JT, de 
processos que tramitam em meio físico; 
CONSIDERANDO a persistência da greve dos servidores da Justiça do 
Trabalho da 4ª Região, iniciada em 09 de junho de 2015; e 
CONSIDERANDO o que dispõe a Portaria nº 3.073/2015, que define, no art. 1º, 
as atividades essenciais a serem mantidas nas unidades judiciárias da Justiça 
do Trabalho da 4ª Região, 
RESOLVEM: 
Art. 1º Ficam adiadas, sine die, as datas de início do cadastramento no CLE 
estabelecidas no Anexo Único do Provimento Conjunto nº 03/2015, da 
Presidência e da Corregedoria Regional, para as unidades judiciárias cuja 
implantação do PJe-JT ocorreu nos anos de 2012, 2013 e 2014. 
Parágrafo único. As datas de início do cadastramento no CLE estabelecidas no 
Anexo Único do Provimento Conjunto nº 03/2015, da Presidência e da 
Corregedoria Regional, para as unidades judiciárias cuja implantação do PJe-
JT ocorreu nos anos de 2012, 2013 e 2014 serão redefinidas após o término da 
greve dos servidores da Justiça do Trabalho da 4ª Região. 
Art. 2º 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 

E D I T A I S  

EDITAL SECOR Nº 45/2015 (DEJT de 18/08/2015) 
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 
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e da Corregedoria Regional, FAZ SABER aos Juízes do Trabalho Substitutos 
do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região o que segue:  
I – Encontram-se vagas, para fins de lotação de Juiz do Trabalho Substituto, as 
seguintes Circunscrições: 11ª Circunscrição – 11ª Vara do Trabalho de Porto 
Alegre; 20ª Circunscrição – 20ª Vara do Trabalho de Porto Alegre; 55ª 
Circunscrição – Varas do Trabalho de Bento Gonçalves (1ª e 2ª) e Posto 
Avançado da Justiça do Trabalho de Nova Prata.  
II – As Circunscrições restaram vagas em virtude da vinculação à Corregedoria 
Regional dos Juízes do Trabalho Substitutos Giovani Martins de Oliveira e 
Milena Ody, bem como da promoção da Juíza do Trabalho Substituta Rachel 
Hochmann de Freitas a Juíza Titular de Vara do Trabalho;  
III – As inscrições para as referidas vagas 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 agosto de 2015.  
BEATRIZ RENCK 
Corregedora Regional 

EDITAL GP nº 10/2015 (DEJT de 27/08/2015). 
A VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª 
REGIÃO, no uso de suas atribuições legais e regimentais e tendo em vista o 
que consta no Provimento Conjunto nº 2/2015, da Presidência e da 
Corregedoria Regional, FAZ SABER aos Juízes Titulares das Varas do 
Trabalho da 4ª Região o que segue: I – Encontra-se vaga, para fins de 
remoção, a titularidade da 2ª Vara do Trabalho de Esteio, em virtude da 
nomeação e posse da Juíza Karina Saraiva Cunha para exercer o cargo de 
Juíza do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, conforme Decreto de 17 
de agosto de 2015, publicado no Diário Oficial da União de 18 de agosto de 
2015; II – Os Juízes Titulares interessados na remoção para a referida Unidade 
Judiciária, bem como para aquelas que vagarem em decorrência da remoção 
do Juiz que a estiver ocupando, deverão se inscrever para todas as unidades 
judiciárias nas quais tenham interesse em serem removidos, em ordem de 
preferência, independentemente de estarem vagas ou não; III – As inscrições 
deverão ser formalizadas no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir do 
primeiro dia útil após a publicação do presente edital no Diário Eletrônico da 
Justiça do Trabalho; IV – A Vara do Trabalho para a qual não houver Juiz 
Titular interessado será destinada à promoção de Juiz do Trabalho Substituto. 
Porto Alegre, 26 de agosto de 2015.  
Ass. ANA LUIZA HEINECK KRUSE, Vice-Presidente do TRT da 4ª Região. 
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R E C O M E N D A Ç Õ E S  

                                                                                                                             
RECOMENDAÇÃO Nº 1, DE 31 DE JULHO DE 2015 (DOU de 06/08/2015). 
Dispõe sobre a execução de atividades alternativas a cada período de trabalho 
contínuo em meio eletrônico. 
A PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, 
no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
CONSIDERANDO a competência do Presidente do Tribunal, prevista no art. 
39, XXXV, do Regimento Interno deste Tribunal; 
CONSIDERANDO o disposto no art. 39, c/c o art. 7º, XXII, ambos da 
Constituição Federal, segundo os quais os servidores públicos federais têm 
direito à redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de 
saúde, higiene e segurança; 
CONSIDERANDO o que consta no Processo Administrativo nº 0002832-
19.2013.5.04.0000 (PA), que trata da regulamentação da jornada de trabalho 
dos servidores do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, 
RESOLVE: 
Art. 1º Recomendar a execução de 10 minutos de atividades alternativas a 
cada 90 minutos de trabalho contínuo em sistemas de computadores e outros 
terminais eletrônicos a magistrados e servidores. 
Parágrafo único. As atividades alternativas dos servidores serão definidas pela 
chefia imediata. 
Art. 2º Esta Recomendação entra em vigor na data de sua publicação. 
CLEUSA REGINA HALFEN 
Presidente do TRT da 4ª Região - RS 


