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ininterruptamente.  
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A PRESIDENTA DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 
84, caput, incisos IV e VI, alínea "a", da Constituição, e tendo em vista o 
disposto na Lei nº 10.779, de 25 de novembro de 2003,  
DECRETA:  
Art. 1º Este Decreto regulamenta a concessão do benefício de seguro-
desemprego ao pescador profissional que exerça sua atividade, exclusiva e 
ininterruptamente, de forma artesanal, individualmente ou em regime de 
economia familiar, durante o período de defeso da atividade pesqueira para a 
preservação da espécie, de que trata a Lei nº 10.779, de 25 de novembro de 
2003.  
§ 1º Considera-se ininterrupta a atividade exercida durante o período 
compreendido entre o término do defeso anterior e o início do defeso em curso 
ou nos doze meses imediatamente anteriores ao início do defeso em curso, o 
que for menor.  
§ 2º Entende-se como regime de economia familiar o trabalho dos membros da 
mesma família, indispensável à própria subsistência e exercido em condições 
de mútua dependência e colaboração, sem a utilização de empregados.  
§ 3º Entende-se como período de defeso, para fins de concessão do benefício, 
a paralisação temporária da pesca para preservação da espécie, nos termos e 
prazos fixados pelos órgãos competentes.  
§ 4º O benefício será devido ao pescador profissional artesanal inscrito no 
Registro Geral da Atividade Pesqueira - RGP e com licença de pesca 
concedida que exerça a pesca como atividade exclusiva, nos termos da 
legislação.  
§ 5º O pescador profissional artesanal não fará jus a mais de um benefício de 
seguro-desemprego no mesmo ano decorrente de defesos relativos a espécies 
distintas.  
§ 6º A concessão do benefício não será extensível aos trabalhadores de apoio 
à pesca artesanal, assim definidos em legislação específica, e nem aos 
componentes do grupo familiar do pescador profissional artesanal que não 
satisfaçam, individualmente, os requisitos e as condições estabelecidos neste 
Decreto.  
§ 7º O benefício do seguro-desemprego é direito pessoal e intransferível.  
Art. 2º Terá direito ao benefício do seguro-desemprego o pescador profissional 
artesanal que preencher os seguintes requisitos:  
I - ter registro no RGP, com situação cadastral ativa decorrente de licença 
concedida, emitido pelo Ministério da Pesca e Aquicultura, na condição de 
pescador profissional artesanal que exerce a pesca como atividade exclusiva, 
observada a antecedência mínima prevista no art. 2º da Lei nº 10.779, de 2003;  
II - possuir a condição de segurado especial unicamente na categoria de 
pescador profissional artesanal;  
III - ter realizado o pagamento da contribuição previdenciária, nos termos da Lei 
nº 8.212, de 24 de julho de 1991, nos últimos doze meses imediatamente 
anteriores ao requerimento do benefício ou desde o último período de defeso 
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até o requerimento do benefício, o que for menor, observado, quando for o 
caso, o disposto no inciso IV do caput do art. 5º;  
IV - não estar em gozo de nenhum benefício decorrente de programa federal 
de transferência de renda com condicionalidades ou de benefício de prestação 
continuada da Assistência Social ou da Previdência Social, exceto auxílio-
acidente ou pensão por morte; e  
V - não ter vínculo de emprego, ou outra relação de trabalho, ou outra fonte de 
renda diversa da decorrente da pesca.  
§ 1º A comprovação da contribuição do segurado especial de que trata o inciso 
III do caput deverá ser feita nos termos do art. 25 da Lei nº 8.212, de 1991, e 
do inciso IV do caput do art. 216 do Regulamento da Previdência Social, 
aprovado pelo Decreto nº 3.048, de 6 de maio 1999, excluído o período de 
defeso, desde que não tenha havido comercialização de espécie alternativa 
não contemplada no ato que fixar o período de defeso.  
§ 2º Desde que atendidos os demais requisitos previstos neste artigo, o 
benefício de seguro-desemprego será concedido ao pescador profissional 
artesanal cuja família seja beneficiária de programa de transferência de renda 
com condicionalidades, e caberá ao órgão ou entidade da administração 
pública federal responsável pela manutenção do programa a suspensão do 
pagamento pelo mesmo período da percepção do benefício de seguro-
desemprego.  
§ 3º Para fins do disposto no § 2º, o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS 
disponibilizará aos órgãos ou entidades da administração pública federal 
responsáveis pela manutenção de programas de transferência de renda com 
condicionalidades as informações necessárias para identificação dos 
beneficiários e dos benefícios de seguro-desemprego concedidos, inclusive as 
relativas à duração, suspensão ou cessação do benefício.  
Art. 3º Cabe ao INSS receber e processar os requerimentos, habilitar os 
beneficiários e decidir quanto à concessão do benefício de seguro-desemprego 
de que trata o art. 1º. Parágrafo único. O interessado poderá requerer o 
benefício de seguro-desemprego em qualquer Unidade da Federação, 
independentemente de seu domicílio.  
Art. 4º O prazo para requerer o benefício do seguro-desemprego do pescador 
profissional artesanal se iniciará trinta dias antes da data de início do período 
de defeso e terminará no último dia do referido período.  
Parágrafo único. Desde que requerido dentro do prazo previsto no caput, o 
pagamento do benefício será devido desde o início do período de defeso, 
independentemente da data do requerimento.  
Art. 5º Para requerer o benefício de seguro-desemprego, o pescador deverá 
apresentar ao INSS:  
I - documento de identificação oficial; 
II - comprovante de inscrição no Cadastro de Pessoa Física - CPF; 
III - inscrição no RGP, com licença de pesca, emitida pelo Ministério da Pesca 
e Aquicultura, na condição de pescador profissional artesanal que exerce a 
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pesca como atividade exclusiva, observada a antecedência mínima prevista no 
art. 2º da Lei nº 10.779, de 2003; 
IV - cópia do documento fiscal de venda do pescado a empresa adquirente, 
consumidora ou consignatária da produção, em que conste, além do registro da 
operação realizada, o valor da respectiva contribuição previdenciária de que 
trata o § 7º do art. 30 da Lei nº 8.212, de 1991, ou cópia do comprovante de 
recolhimento da contribuição previdenciária, caso tenha comercializado sua 
produção a pessoa física; e  
V - comprovante de residência.  
§ 1º Além de apresentar os documentos previstos no caput, o pescador 
profissional artesanal assinará declaração de que:  
I - não dispõe de outra fonte de renda;  
II - se dedicou à pesca das espécies e nas localidades atingidas pelo defeso, 
em caráter exclusivo e ininterrupto, durante o período compreendido entre o 
término do defeso anterior e o início do defeso em curso ou nos doze meses 
imediatamente anteriores ao início do defeso em curso, o que for menor; e  
III - assume responsabilidade civil e criminal por todas as informações 
prestadas para fins da concessão do benefício.  
§ 2º O Ministério da Pesca e Aquicultura disponibilizará ao INSS informações 
que demonstrem:  
I - o exercício ininterrupto e exclusivo da atividade de pesca pelo pescador 
profissional artesanal, com a indicação das localidades em que a atividade foi 
exercida e das espécies pescadas; e  
II - os municípios abrangidos pelo período de defeso e os municípios limítrofes.  
§ 3º Ato do Ministério da Previdência Social poderá exigir outros documentos 
para a habilitação do benefício.  
§ 4º O INSS poderá expedir atos complementares relativos ao reconhecimento 
e à manutenção do direito ao benefício, observado o disposto neste Decreto e 
no ato de que trata o § 3º.  
Art. 6º O INSS cessará o benefício de seguro-desemprego nas seguintes 
hipóteses:  
I - início de atividade remunerada ou de percepção de outra renda que seja 
incompatível com a percepção do benefício;  
II - desrespeito ao período de defeso ou a quaisquer proibições estabelecidas 
em normas de defeso;  
III - obtenção de renda proveniente da pesca de espécie alternativa não 
contemplada no ato que fixar o período de defeso; 
IV - suspensão do período de defeso;  
V - morte do beneficiário, exceto em relação às parcelas vencidas;  
VI - início de percepção de renda proveniente de benefício previdenciário ou 
assistencial de natureza continuada, exceto auxílio acidente ou pensão por 
morte;  
VII - prestação de declaração falsa; ou  
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VIII - comprovação de fraude. Parágrafo único. O INSS cessará o benefício 
quando constatar a ocorrência de hipótese prevista no caput ou quando for 
informado sobre sua ocorrência pelo órgão ou entidade pública competente.  
Art. 7º No caso de indeferimento do requerimento de concessão de benefício 
ou no caso de cessação do benefício, o pescador profissional artesanal poderá 
interpor recurso ao Conselho de Recursos da Previdência Social - CRPS.  
§ 1º O prazo para interposição de recurso e para oferecimento de 
contrarrazões será de trinta dias, contado da ciência da decisão e da 
interposição do recurso, respectivamente.  
§ 2º O processamento e o julgamento dos recursos seguirão o disposto no 
Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto nº 3.048, de 1999, 
e no regimento interno do CRPS.  
Art. 8º Os recursos financeiros para o pagamento do benefício de seguro-
desemprego ao pescador profissional artesanal serão provenientes do Fundo 
de Amparo ao Trabalhador - FAT.  
§ 1º Compete ao Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador - 
Codefat a gestão do pagamento dos benefícios e ao Ministério do Trabalho e 
Emprego a sua operacionalização, cabendo aos referidos órgãos a edição dos 
atos necessários a essas atividades.  
§ 2º O INSS disponibilizará ao Ministério do Trabalho e Emprego as 
informações necessárias para a efetivação do pagamento.  
§ 3º O Ministério do Trabalho e Emprego disponibilizará ao INSS e aos órgãos 
de que trata o § 3º do art. 2º as informações referentes à realização dos 
pagamentos aos beneficiários.  
§ 4º O Ministério do Trabalho e Emprego e o INSS prestarão aos interessados 
informações relativas ao pagamento dos benefícios em seus próprios canais de 
atendimento.  
Art. 9º O Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto nº 3.048, 
de 1999, passa a vigorar com as seguintes alterações:  
"Art. 9º .................................................................................... 
.........................................................................................................  
§ 14. ........................................................................................  
I - não utilize embarcação; ou  
II - utilize embarcação de pequeno porte, nos termos da Lei nº 11.959, de 29 de 
junho de 2009.  
§ 15. ........................................................................................ 
 .........................................................................................................  
XI - o pescador que trabalha em regime de parceria, meação ou arrendamento, 
em embarcação de médio ou grande porte, nos termos da Lei nº 11.959, de 
2009;  
.............................................................................................." (NR)  
Art. 10. O Decreto nº 5.209, de 17 de setembro de 2004, passa a vigorar com 
as seguintes alterações:  
"Art. 25.  
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.................................................................................. 

..........................................................................................................  
IX - recebimento do benefício do seguro-desemprego na forma do art. 1º da Lei 
nº 10.779, de 25 de novembro de 2003, e de seu regulamento, hipótese em 
que os benefícios financeiros do Programa Bolsa Família, recebidos por sua 
família, serão suspensos. 
 .............................................................................................." (NR)  
Art. 11. Atos conjuntos dos Ministérios da Previdência Social, do Trabalho e 
Emprego e da Pesca e Aquicultura e de outros órgãos interessados 
estabelecerão os procedimentos e prazos para operacionalização das trocas 
de informações previstas neste Decreto.  
Art. 12. Este Decreto aplica-se aos períodos de defeso iniciados a partir de 1º 
de abril de 2015.  
Parágrafo único. Aos períodos de defeso iniciados até 31 de março de 2015, 
aplica-se o disposto na legislação anterior, inclusive quanto aos prazos, 
procedimentos e recursos e à competência do Ministério do Trabalho e 
Emprego para as atividades de recebimento e processamento dos 
requerimentos, habilitação dos beneficiários e apuração de irregularidades.  
Art. 13. Ficam revogados o inciso III do § 14 e o § 17 do art. 9º do Regulamento 
da Previdência Social, aprovado pelo Decreto nº 3.048, de 6 de maio de 1999.  
Art. 14. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.  
Brasília, 31 de março de 2015; 194º da Independência e 127º da República.  
DILMA ROUSSEFF  
Manoel Dias  
Carlos Eduardo Gabas  
Tereza Campello  
Helder Barbalho 
 

DECRETO Nº 8.433, DE 16 DE ABRIL DE 2015 (DOU de 17/04/2015). Dispõe 
sobre a regulamentação dos art. 9o a art. 12, art. 17 e art. 22 da Lei no 13.103, 
de 2 de março de 2015. 
A PRESIDENTA DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 
84, caput, incisos IV e VI, alínea "a", da Constituição, e tendo em vista o 
disposto na Lei no 13.103, de 2 de março de 2015,  
DECRETA : 
Art. 1o Este Decreto regulamenta a Lei no 13.103, de 2 de março de 2015, que 
dispõe sobre o exercício da profissão de motorista. 
Art. 2o Os veículos de transporte de carga que circularem vazios ficam isentos 
da cobrança de pedágio sobre os eixos que mantiverem suspensos. 
§ 1o Os órgãos ou entidades competentes da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios disporão sobre as medidas técnicas e operacionais 
para viabilizar a isenção de que trata o caput. 
§ 2o Até a implementação das medidas a que se refere o § 1o, consideram-se 
vazios os veículos de transporte de carga que transpuserem as praças de 
pedágio com um ou mais eixos que mantiverem suspensos, ressalvada a 



                    PODER JUDICIÁRIO FEDERAL 

                   TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO 
 
 
 
 

9 
 

fiscalização da condição pela autoridade com circunscrição sobre a via ou ao 
seu agente designado na forma do §4o do art. 280 da Lei no 9.503, de 23 de 
setembro de 1997 – Código de Trânsito Brasileiro. 
§ 3o Para as vias rodoviárias federais concedidas, a regulamentação de que 
trata o § 1o será publicada pela Agência Nacional de Transportes Terrestres - 
ANTT no prazo máximo de cento e oitenta dias, contado da publicação deste 
Decreto, observada a viabilidade econômica e o interesse público. 
§ 4o Regulamentações específicas fixarão os prazos para o cumprimento das 
medidas pelas concessionárias de rodovias. 
Art. 3o As penalidades a que se refere o art. 22 da Lei nº 13.103, de 2015, 
ficam convertidas em advertências, conforme os procedimentos estabelecidos: 
I - pelo Ministério do Trabalho e Emprego, no caso das infrações ao disposto 
na Lei no 12.619, de 30 de abril de 2012, de que trata o inciso I do caput do art. 
22 da Lei no 13.103, de 2015; e  
II - pelos órgãos competentes para aplicar penalidades, no caso das infrações 
ao Código de Trânsito Brasileiro de que tratam os incisos I e II do caput do art. 
22 da Lei no 13.103, de 2015. 
§ 1o As penalidades decorrentes das infrações de trânsito de que tratam os 
incisos I e II do caput do art. 22 da Lei no 13.103, de 2015, são aquelas 
previstas no inciso XXIII do caput do art. 230 e no inciso V do caput do art. 213 
do Código de Trânsito Brasileiro, respectivamente. 
§ 2o A restituição de valores pagos pelas penalidades referidas no caput 
deverá ser solicitada por escrito e autuada em processo administrativo 
específico junto ao órgão responsável pelo recolhimento. 
Art. 4o Compete ao Ministério do Trabalho e Emprego regulamentar as 
condições de segurança, sanitárias e de conforto nos locais de espera, de 
repouso e de descanso dos motoristas profissionais de transporte rodoviário de 
passageiros e de cargas, conforme disposto no art. 9o da Lei no 13.103, de 2 
de março de 2015; e Parágrafo único. Para os procedimentos de 
reconhecimento como ponto de parada e descanso, os órgãos de que trata o § 
3o do art. 11 da Lei no 13.103, de 2015, observarão o cumprimento da 
regulamentação de que trata o caput. 
Art. 5o Compete ao Conselho Nacional de Trânsito – Contran regulamentar: 
I - os modelos de sinalização, de orientação e de identificação dos locais de 
espera, de repouso e de descanso dos motoristas profissionais de transporte 
rodoviário de passageiros e de cargas, observadas as disposições do § 3o do 
art. 11 da Lei no 13.103, de 2015; e 
II - o uso de equipamentos para a verificação se o veículo se encontra vazio e 
os demais procedimentos a serem adotados para a fiscalização de trânsito e o 
cumprimento das disposições do art. 17 da Lei no 13.103, de 2015, no prazo 
máximo de cento e oitenta dias, contado da publicação deste Decreto. 
Art. 6o A regulamentação das disposições dos incisos I ao IV do caput do art. 
10, do art. 11 e do art. 12 da Lei no 13.103, de 2015, compete: 
I - à ANTT, para as rodovias por ela concedidas; e 
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II - ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT, para as 
demais rodovias federais. 
Parágrafo único. A outorga de permissão de uso de bem público nas faixas de 
domínio a que se refere o inciso IV do caput do art. 10 da Lei no 13.103, de 
2015, compete ao órgão com jurisdição sobre a via, observados os requisitos e 
as condições por ele estabelecidos.  
Art. 7o Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.  
Brasília, 16 de abril de 2015; 194o da Independência e 127o da República. 
DILMA ROUSSEFF  
Antonio Carlos Rodrigues  
Manoel Dias  
Gilberto Kassab 
 

DECRETO No - 8.433, DE 16 DE ABRIL DE 2015 (*) (DOU de 20/04/2015). 
Dispõe sobre a regulamentação dos art. 9o a art. 12, art. 17 e art. 22 da Lei no 
13.103, de 2 de março de 2015. 
No § 1o do art. 3o do Decreto no 8.433, de 16 de abril de 2015, onde se lê "art. 
213", leia-se "art. 231". 
(*) Republicação parcial do art. 3o por ter constado incorreção quanto ao 
original no Diário Oficial da União de 17 de abril de 2015, Seção 1. 
 

P R O V I M E N T O S                                                                                                                                      

 

PROVIMENTO CONJUNTO Nº 2, DE 7 DE ABRIL DE 2015 (DEJT de 

08.04.2015). Estabelece concurso de remoção simultânea e sucessiva de 
Juízes Titulares entre as Varas do Trabalho da 4ª Região, observado o critério 
da antiguidade na classe. 
A PRESIDENTE E A CORREGEDORA REGIONAL DO TRIBUNAL REGIONAL 
DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, no uso de suas atribuições legais e 
regimentais, 
CONSIDERANDO o disposto no artigo 93, da Constituição Federal, e no artigo 
654, § 5º, alínea “a”, da Consolidação das Leis do Trabalho; 
CONSIDERANDO a oportunidade e a conveniência da adoção, neste Tribunal, 
de concurso de remoção simultânea e sucessiva de Juízes Titulares entre as 
Varas do Trabalho da 4ª Região, visando a celeridade no preenchimento das 
vagas, 
RESOLVEM: 
Art. 1º Adotar concurso de remoção simultânea e sucessiva de Juízes Titulares 
entre as Varas do Trabalho da 4ª Região, mantendo-se, para a concorrência, o 
critério da antiguidade na classe. 
§ 1º Para os fins do caput deste artigo, será publicado edital no Diário 
Eletrônico da Justiça do Trabalho com a especificação das vagas existentes. 
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§ 2º Os Juízes Titulares interessados na remoção para as Varas do Trabalho 
cujas titularidades estiverem vagas, bem como para aquelas que se vagarem 
em decorrência da remoção do Juiz que a estiver ocupando, deverão se 
inscrever para todas as unidades judiciárias às quais tenham interesse em ser 
removidos, em ordem de preferência, independentemente de estarem vagas ou 
não. 
§ 3º As inscrições deverão ser formalizadas no prazo de 15 (quinze) dias, 
contados a partir do primeiro dia útil após a publicação do edital no Diário 
Eletrônico da Justiça do Trabalho. 
Art. 2º As Varas do Trabalho para as quais não houver Juízes Titulares 
interessados serão destinadas à promoção de Juízes Substitutos, observados 
os critérios de antiguidade e merecimento, alternadamente. 
Art 3º 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 
 

P O R T A R I A S  

 

PORTARIA Nº 1.457, DE 24 DE MARÇO DE 2015 (DEJT de 06/04/2015). 
Institui o Comitê Orçamentário de Segundo Grau, no âmbito do Tribunal 
Regional do Trabalho da 4ª Região e atribui ao Comitê Gestor Regional para 
gestão e implementação da Política Nacional de Atenção Prioritária ao Primeiro 
Grau de Jurisdição as atribuições arroladas no art. 5º da Resolução CNJ nº 
195/2014, em relação ao primeiro grau de jurisdição. 
A PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, 
no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
CONSIDERANDO a edição da Resolução CNJ nº 195/2014, que dispõe sobre 
a distribuição de orçamento nos órgãos do Poder Judiciário de primeiro e 
segundo graus e prevê a constituição, pelos tribunais, de Comitê Orçamentário 
de Primeiro grau e Comitê Orçamentário de Segundo grau; 
CONSIDERANDO que o art. 6º da Resolução CNJ nº 195/2014 faculta a 
instituição de um único Comitê para as atribuições inerentes ao Comitê Gestor 
Regional para gestão e implementação da Política Nacional de Atenção 
Prioritária ao Primeiro Grau e ao Comitê Orçamentário de Primeiro Grau, 
RESOLVE: 
Art. 1º Instituir o Comitê Orçamentário de Segundo Grau, no âmbito do Tribunal 
Regional do Trabalho da 4ª Região. 
Art. 2º Conferir ao Comitê Gestor Regional para gestão e implementação da 
Política Nacional de Atenção Prioritária ao Primeiro Grau de Jurisdição, 
instituído por meio da Portaria Conjunta nº 6.028/2014, da Presidência e da 
Corregedoria Regional, e Portaria nº 7.405/2014, da Presidência, as atribuições 
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arroladas no art. 5º da Resolução CNJ nº 195/2014, em relação ao primeiro 
grau de jurisdição. 
Art. 3º O Comitê Orçamentário de Segundo Grau terá a seguinte composição: 
I – 2 (dois) Desembargadores; 
II – 1 (um) Desembargador indicado pela Amatra IV; 
III – o Juiz Auxiliar da Presidência; 
IV – 1 (um) Assessor de Desembargador; 
V – 1 (um) servidor indicado pelo Sintrajufe/RS. 
§1º O Comitê Orçamentário de Segundo Grau será coordenado pelo 
Desembargador mais antigo que o compuser. 
§2º Os integrantes do Comitê Orçamentário de Segundo Grau são nominados 
no Anexo Único da presente Portaria. 
Art. 4º Os integrantes indicados pela Associação dos Magistrados da Justiça do 
Trabalho da 4ª Região – Amatra IV e pelo Sindicato dos Trabalhadores do 
Judiciário Federal no Rio Grande do Sul - Sintrajufe/RS não terão direito a voto. 
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
CLEUSA REGINA HALFEN 
Presidente do TRT da 4ª Região/RS 
ANEXO ÚNICO 
INTEGRANTES DO COMITÊ ORÇAMENTÁRIO DE SEGUNDO GRAU 
– Des. Ricardo Hofmeister de Almeida Martins Costa 
– Des. João Paulo Lucena 
– Desa. Maria Madalena Telesca (Amatra IV) 
– Juiz Ricardo Fioreze (Auxiliar da Presidência) 
– Servidora Sandra Rosana Pinzon Gaspareto (Assessora de Desembargador) 
– Servidor Cristiano Bernardino Moreira (Sintrajufe/RS). 
 

PORTARIA Nº 1.541, DE 27 DE MARÇO DE 2015 (DEJT de 07/04/2015). A 
PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, no 
uso de suas atribuições legais, e considerando o que consta no PA nº 
0001372-26.2015.5.04.0000, resolve: 
Art. 1º. EXTINGUIR a Coordenadoria de Precatórios, vinculada à Secretaria 
Processual. 
Art. 2º.EXTINGUIR a Seção de Cálculos Trabalhistas, vinculada à Secretaria 
Processual. 
Art. 3º. VINCULAR 01 (uma) função comissionada de Assistente-Chefe de 
Seção-FC04 à Seção de Conciliação, anteriormente vinculada à Seção de 
Cálculos Trabalhistas. 
Art. 4º. TRANSFORMAR 01 (um) cargo em comissão de Assessor-CJ3 
vinculado ao Juízo Auxiliar de Conciliação em 01 (um) cargo em comissão de 
Assessor-Chefe-CJ3 e vincular ao Juízo Auxiliar de Conciliação, Execução e 
Precatórios e implementar à servidora Marcia Jaqueline Leal Vargas, atual 
ocupante do cargo em comissão.  
Art. 5º. TRANSFORMAR 01 (uma) função comissionada de Assistente 
Administrativo Gab-FC05 vinculada ao Juízo Auxiliar de Conciliação em 01 
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(uma) função comissionada de Assistente-FC05 e vincular ao Juízo Auxiliar de 
Conciliação, Execução e Precatórios e implementar ao servidor Rodrigo 
Menezes Citrin, atual ocupante da função. 
Art. 6º. VINCULAR 01 (uma) função comissionada de Secretário Especializado 
Trib-FC02 ao Juízo Auxiliar de Conciliação, Execução e Precatórios, 
anteriormente vinculada à Coordenadoria de Precatórios e implementar à 
servidora Elvira Maria Machado Ragagnin, atual ocupante da função. 
Art. 7º. VINCULAR 02 (duas) funções comissionadas de Assistente-FC05 ao 
Juízo Auxiliar de Conciliação, Execução e Precatórios, anteriormente 
vinculadas ao Juízo Auxiliar de Conciliação e implementar às servidoras 
Graciela de Fatima da Silva Rodrigues e Roseli Rafaelli Rebelo, atuais 
ocupantes das funções. 
Art. 8º. VINCULAR 02 (duas) funções comissionadas de Assistente-FC02 à 
Seção de Conciliação, anteriormente vinculadas ao Juízo Auxiliar de 
Conciliação e implementar aos servidores Anelise Geiger Brod e Fabio Coelho 
Kwitko, atuais ocupantes das funções. 
Art. 9º. TRANSFORMAR 01 (uma) função comissionada de Assistente-FC04 
da Coordenadoria de Precatórios em 01 (uma) função comissionada de 
Assistente-Chefe de Seção-FC04 e vincular à Seção de Precatórios e 
implementar ao servidor Luís Roberto Velho Lazary, atual ocupante da função. 
Art. 10. VINCULAR 01 (uma) função comissionada de Secretário Especializado 
Trib-FC02 à Seção de Precatórios, anteriormente vinculada à Coordenadoria 
de Precatórios e implementar à servidora Sonia Brill Wolf, atual ocupante da 
função. 
Art. 11. VINCULAR 03 (três) funções comissionadas de Assistente-FC02 à 
Seção de Precatórios, anteriormente vinculadas ao Juízo Auxiliar de 
Conciliação(2) e à Coordenadoria de Precatórios(1) e implementar aos 
servidores Fernanda Esteves Costa, Saionara Salete Moreira de Christo e 
Célia Regina Canani, atuais ocupantes das funções. 
Art. 12. VINCULAR 02 (duas) funções comissionadas de Assistente-FC02 à 
Seção de Execução e Pesquisa Patrimonial, anteriormente vagas e vinculadas 
ao Juízo Auxiliar de Conciliação. 
Art. 13. TRANSFORMAR 01 (uma) função comissionada de Assistente 
Administrativo Trib-FC04 do Juízo Auxiliar de Conciliação em 01 (uma) função 
comissionada de Assistente-Chefe de Seção-FC04 e vincular à Seção de 
Execução e Pesquisa Patrimonial. 
Art. 14. VINCULAR 01 (uma) função comissionada de Assistente-FC02 à 
Seção de Execução e Pesquisa Patrimonial, anteriormente vinculada ao Juízo 
Auxiliar de Conciliação e implementar à servidora Luciana Ribas da Silveira, 
atual ocupante da função. 
Art. 15. VINCULAR 02 (duas) funções comissionadas de Auxiliar 
Especializado-FC01 à Seção de Execução e Pesquisa Patrimonial, 
anteriormente vinculadas à Coordenadoria de Precatórios e implementar às 
servidoras Regina Maria Pulsz Schunk e Lisiane Pereira Vieira, atuais 
ocupantes das funções. 
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Art. 16. TRANSFORMAR 01 (uma) função comissionada de Assistente 
Administrativo Gab-FC05 do Juízo Auxiliar de Conciliação em 01 (uma) função 
comissionada de Assistente-FC05 e vincular ao Gabinete da Presidência. 
Art. 17. TRANSFORMAR 01 (uma) função comissionada de Secretário 
Especializado Trib-FC02 da Coordenadoria de Precatórios em 01 (uma) função 
comissionada de Assistente-FC02 e vincular ao Gabinete da Presidência. 
Art. 18. VINCULAR ao Gabinete da Presidência, os seguintes cargos/funções 
comissionadas: 
- 01 cargo em comissão de Coordenador-CJ2, anteriormente vinculado à 
Coordenadoria de Precatórios; 
- 01 função comissionada de Assistente-FC02, anteriormente vinculada ao 
Juízo Auxiliar de Conciliação; 
- 01 função comissionada de Auxiliar Especializado-FC01, anteriormente 
vinculada à Seção de Cálculos Trabalhistas. 
Art. 19. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação. 
CLEUSA REGINA HALFEN 
Presidente do TRT da 4ª Região/RS 
 

PORTARIA No - 505, DE 16 DE ABRIL DE 2015 (DOU de 17/04/2015). Altera 
a Norma Regulamentadora nº 6 (NR6) - EPI - Equipamento de Proteção 
Individual.  
O MINISTRO DE ESTADO DO TRABALHO E EMPREGO, no uso das 
atribuições que lhe conferem o inciso II do parágrafo único do art. 87 da 
Constituição Federal e os arts. 155 e 200 da Consolidação das Leis do 
Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei n.º 5.452, de 1º de maio de 1943, 
resolve:  
Art. 1º incluir as alínea 'd' no item A.2 (Capuz ou balaclava) e 'f' no item F.3 
(Manga) do Anexo I - LISTA DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO 
INDIVIDUAL - da NR6, aprovada pela Portaria 3.214, de 8 de junho de 1978, 
com a seguinte redação:  
".............................................  
A.2 ........................................  
..............................................  
d) capuz para proteção da cabeça e pescoço contra umidade proveniente de 
operações com uso de água.  
............................................  
F.3 ......................................  
f) manga para proteção do braço e do antebraço contra agentes químicos. 
............................................"  
Art. 2º Alterar as alíneas 'b', do item A.2, 'c' do item E.1, 'g' do item G.1, 'c' do 
item G.3, 'b' do item G.4, 'b' do item H.1, e 'a' do item H.2, do Anexo I - LISTA 
DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - da NR6, aprovada pela 
Portaria 3.214, de 8 de junho de 1978 que passam a vigorar, respectivamente, 
com a seguinte redação:  
"............................................  
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A.2 ......................................  
............................................  
b) capuz para proteção do crânio, face e pescoço contra agentes químicos; 
............................................  
E.1 ......................................  
............................................  
c) vestimentas para proteção do tronco contra agentes químicos; 
............................................  
G.1 .....................................  
............................................  
g) calçado para proteção dos pés e pernas contra agentes químicos 
.............................................  
G.3 .....................................  
............................................  
c) perneira para proteção da perna contra agentes químicos; 
............................................  
G.4 ....................................  
............................................  
b) calça para proteção das pernas contra agentes químicos; 
............................................  
H.1 .....................................  
............................................  
b) macacão para proteção do tronco e membros superiores e inferiores contra 
agentes químicos;  
............................................  
H.2 .....................................  
a) vestimenta para proteção de todo o corpo contra riscos de origem química; 
............................................" 
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.  
 
MANOEL DIAS 
 

PORTARIA CONJUNTA Nº 2.032, DE 23 DE ABRIL DE 2015 (DEJT de 

24.04.2015). Dispõe sobre a utilização do Sistema Processo Judicial Eletrônico 
da Justiça do Trabalho – PJe-JT na Vara do Trabalho de Arroio Grande a partir 
de 07.05.2015. 
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; 
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CONSIDERANDO a implantação do Sistema Processo Judicial Eletrônico da 
Justiça do Trabalho – PJe-JT na Vara do Trabalho de Arroio Grande a partir de 
07.05.2015, conforme disposto no Edital GP nº 02/2015, 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 Arroio Grande a partir de 07.05.2015. 
§ 1º A regra prevista no caput não se aplica às ações ajuizadas até 06.05.2015. 
§ 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 Presidência-Gestão de Contratos de Tecnologia da Informação e 

Comunicações. 

PORTARIA Nº 1.998, DE 22 DE ABRIL DE 2015 (DEJT de 24/04/2015). 
Institui o macroprocesso da fase de Gestão de Contratos de Tecnologia da 
Informação e Comunicações no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª 
Região. 
A PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, 
no uso de suas atribuições legais e regimentais,  
CONSIDERANDO que o Tribunal está implantando práticas que favorecem a 
governança da Tecnologia da Informação; 
CONSIDERANDO os princípios constitucionais e administrativos da eficiência, 
eficácia e economicidade constantes do art. 37 da Constituição Federal, bem 
como o disposto na Lei nº 8.666/1993; 
CONSIDERANDO a expressiva parcela de dotação orçamentária destinada à 
aquisição de bens e serviços na área de Tecnologia da Informação e 
Comunicações; 
CONSIDERANDO as recomendações contidas no Acórdão nº 381/2011 – 
Plenário, do Tribunal de Contas da União, a dispor sobre o aperfeiçoamento do 
processo de contratação de soluções de Tecnologia da Informação; 
CONSIDERANDO o disposto no inciso II do art. 22 da Resolução CNJ nº 
182/2013, a estabelecer que os Tribunais normatizem seus respectivos 
processos de trabalho e de gestão das contratações de soluções de Tecnologia 
da Informação e Comunicações; 
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CONSIDERANDO o constante do expediente administrativo nº 0001637-
96.2013.5.04.0000 (PA), 
RESOLVE: 
Art. 1º Estabelecer o macroprocesso da fase de gestão das contratações de 
soluções de Tecnologia da Informação e Comunicações no âmbito do 
Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região. 
Parágrafo único. O presente macroprocesso baseia-se nas seguintes 
referências: 
I – Resolução CNJ nº 182/2013, que dispõe sobre as diretrizes para as 
contratações de soluções de Tecnologia da Informação e Comunicações pelos 
órgãos submetidos ao controle administrativo e financeiro do Conselho 
Nacional de Justiça; 
II – Instrução Normativa nº 4/2014, do Ministério do Planejamento, Orçamento 
e Gestão, a qual dispõe sobre o processo de contratação de soluções de 
Tecnologia da Informação pelos órgãos integrantes do Sistema de 
Administração de Recursos de Tecnologia da Informação e Informática (SISP) 
do Poder Executivo Federal; 
III – Manual de gestão e fiscalização de contratos administrativos deste 
Tribunal, publicado em janeiro de 2014. 
Art. 2º Os papéis desempenhados pelos servidores envolvidos na execução do 
macroprocesso estão descritos no Anexo 1 da presente Portaria. 
Art. 3º A execução do macroprocesso contempla as seguintes etapas: Iniciar 
Gestão, Monitorar Disponibilidade, Emitir Chamado, Emitir Ordem de Serviço, 
Acompanhar a Entrega do Serviço/Software, Efetuar Medições, Conferir Nota 
Fiscal de Serviços, Atestar a Nota Fiscal, Receber o Material Provisoriamente, 
Avaliar a Especificação Técnica do Material, Conferir Nota Fiscal de Material e 
Efetuar o Recebimento Definitivo. 
Parágrafo único. As etapas referidas no caput estão detalhadas no Anexo 2 da 
presente Portaria. 
Art. 4º Os modelos de documentos e a descrição das ferramentas a serem 
utilizadas pelos responsáveis pelas etapas previstas no macroprocesso estão 
disponibilizados nos Anexos 3 e 4 da presente Portaria, respectivamente. 
Art. 5º O desenho do macroprocesso está documentado no Anexo 5 desta 
Portaria. 
Art. 6º O macroprocesso será revisado a cada 2 anos ou em menor prazo, 
quando necessário. 
Art. 7º A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
CLEUSA REGINA HALFEN 
Presidente do TRT da 4ª Região/RS 
 

PORTARIA Nº 1.996, DE 22 DE ABRIL DE 2015 (DEJT de 24/04/2015). 
Confere à Diretoria-Geral, sem prejuízo das demais atribuições que lhe são 
afetas, a competência de "Unidade Socioambiental” do TRT da 4ª Região para 
os efeitos do Ato Conjunto CSJT.TST.GP nº 24/2014 e da Resolução CNJ nº 
201/2015, definindo as suas atribuições. 
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A PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, 
no uso de suas atribuições legais e regimentais,  
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, 
RESOLVE: 
Art. 1º Conferir à Diretoria-Geral a competência de "Unidade Socioambiental” 
deste Tribunal para os efeitos do Ato Conjunto CSJT.TST.GP nº 24/2014 e da 
Resolução CNJ nº 201/2015, sem prejuízo das demais atribuições que lhe são 
afetas. 
Art. 2º São atribuições da "Unidade Socioambiental” deste Tribunal aquelas 
definidas no Ato Conjunto CSJT.TST.GP nº 24/2014 e na Resolução CNJ nº 
201/2015, além de: 
I – elaborar, anualmente, o Programa de Gestão Socioambiental do Tribunal; 
II – promover a conscientização de servidores, magistrados, partes e 
advogados sobre as questões socioambientais e de qualidade de vida no 
ambiente de trabalho; 
III – divulgar boas práticas adotadas por outros órgãos públicos ou privados, 
relacionadas às questões socioambientais; 
IV – fomentar a cultura de antidesperdício e a utilização consciente dos 
materiais e recursos naturais; 
V – estimular, de forma gradativa, a substituição dos insumos e dos materiais 
utilizados em serviço por produtos que acarretem o menor dano possível ao 
meio ambiente; 
VI – desenvolver estudos para viabilizar a implantação das ações do Programa 
de Gestão Socioambiental do Tribunal; 
VII – fornecer orientações, quando necessário, para o adequado cumprimento 
do Programa de Gestão Socioambiental do Tribunal, e 
VIII – estabelecer convênios e parcerias com outros órgãos públicos ou 
privados para a promoção de ações conjuntas. 
Art. 3º A Comissão de Gestão Socioambiental – COGESO, instituída pela 
Portaria nº 1.997/2015 do TRT da 4ª Região, acompanhará e dará suporte à 
Diretoria-Geral no cumprimento das atribuições mencionadas no artigo anterior, 
além de atuar como gestora do Plano de Logística Sustentável do Poder 
Judiciário – PLS-PJ, no âmbito deste Tribunal. 
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
CLEUSA REGINA HALFEN 
Presidente do TRT da 4ª Região/RS 
 



                    PODER JUDICIÁRIO FEDERAL 

                   TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO 
 
 
 
 

19 
 

PORTARIA Nº 1.997, DE 22 DE ABRIL DE 2015 (DEJT de 24/04/2015). 
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 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 
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III – cinco servidores. 
Art. 4º Ficam revogadas as Portarias nº 1.669/2010, 301/2014 e 2.938/2014, 
bem como as demais disposições em contrário. 
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
CLEUSA REGINA HALFEN 
Presidente do TRT da 4ª Região/RS 
ANEXO ÚNICO 
– 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; 
– THAIS FERREIRA JARDIM, Assistente-Chefe da Seção de Capacitação; 
– JOSIANE BEATRIZ SCHERER, servidora lotada na Coordenadoria de 
Material e Logística. 
 

PORTARIA Nº 1.937, DE 16 DE ABRIL DE 2015 (DEJT de 24/04/2015). Altera 
o Anexo Único da Portaria nº 5.370/2012, o qual nomina os integrantes do 
Comitê Gestor Regional do Sistema Processo Judicial Eletrônico da Justiça do 
Trabalho – PJe-JT 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 recebimento da Portaria nº 063/2015, da Procuradoria 
Regional do Trabalho da 4ª Região, a qual designa o Procurador do Trabalho 
Rogério Uzun Fleischmann para compor o Comitê Gestor Regional do Sistema 
Processo Judicial Eletrônico da Justiça do Trabalho – PJe-JT, instituído no 
âmbito deste Tribunal pela Portaria nº 5.370/2012, da Presidência, 
RESOLVE: 
Art. 1º Alterar o Anexo Único da Portaria nº 5.370/2012, que passa a ter a 
seguinte redação: 
ANEXO ÚNICO 
- CLÁUDIO ANTÔNIO CASSOU BARBOSA, Desembargador do TRT da 4ª 
Região (coordenador); 
- RICARDO FIOREZE, Juiz Auxiliar da Presidência; 
- ANDRÉA SAINT PASTOUS NOCCHI, Juíza Auxiliar da Corregedoria 
Regional; 
- ROGÉRIO UZUN FLEISCHMANN, Procurador do Trabalho indicado pela 
Procuradoria Regional do Trabalho da 4ª Região; 
- CARLOS THOMAZ AVILA ALBORNOZ, INGRID RENZ BIRNFELD e 
MARCELO VIEIRA PAPALÉO, Advogados indicados pela Ordem dos 
Advogados do Brasil – Seccional do Rio Grande do Sul; 
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- LUÍS HENRIQUE BISSO TATSCH, Juiz do Trabalho Substituto indicado pela 
Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho da IV Região – Amatra IV; 
- JEFERSON ANDRADE, Assessor Técnico-Operacional da Corregedoria, 
representante da Corregedoria Regional deste Tribunal; 
- ONÉLIO LUIS SOARES DOS SANTOS, Secretário-Geral Judiciário, 
representante da área judiciária deste Tribunal (2º grau); 
- NATACHA MORAES DE OLIVEIRA, Diretora da Secretaria de Tecnologia da 
Informação e Comunicações deste Tribunal; 
- JOSÉ AMÉRICO ILHA DE QUADROS, representante da área judiciária deste 
Tribunal (1º grau); 
- JÚLIA HELENA VARGAS VIEGAS e PABLO PAULO LOPES BARROS, 
representantes da Assessoria de Gestão de Mudanças deste Tribunal. 
Art. 2º Republique-se a Portaria nº 5.370/2012, com as alterações promovidas 
pela presente. 
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
CLEUSA REGINA HALFEN 
Presidente do TRT da 4ª Região/RS 
 

PORTARIA CONJUNTA Nº 2.033, DE 23 ABRIL DE 2015 (DEJT de 

27/04/2015). Dispõe sobre a utilização do Sistema Processo Judicial Eletrônico 
da Justiça do Trabalho – PJe-JT na Vara do Trabalho de Santa Vitória do 
Palmar a partir de 08.05.2015. 
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 Santa Vitória do Palmar 
a partir de 08.05.2015, conforme disposto no Edital GP nº 02/2015, 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 Santa Vitória do Palmar a partir de 08.05.2015. 
§ 1º A regra prevista no caput não se aplica às ações ajuizadas até 07.05.2015. 
§ 2º Aos processos que tramitarem por intermédio do Sistema Processo 
Judicial Eletrônico da Justiça do Trabalho – PJe-JT não se aplica o art. 2º, 
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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 5.370, DE 16 DE AGOSTO DE 2012 (DEJT de 27/04/2015). 
(Republicação) (Texto compilado com as alterações promovidas pelas 
Portarias nº 5.582/2014 e 1.937/2015). Cria o Comitê Gestor Regional do 
Sistema Processo Judicial Eletrônico da Justiça do Trabalho – PJe-JT do 
Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região e dá outras providências. 
A PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, 
no uso de suas atribuições legais e regimentais,  
CONSIDERANDO a Resolução nº 94 do CSJT, de 23 de março de 2012, que 
Institui o Sistema Processo Judicial Eletrônico da Justiça do Trabalho – PJe-JT; 
CONSIDERANDO a determinação constante no parágrafo único do artigo 36, 
bem como os critérios instituídos nos incisos I a VI do mesmo artigo da 
Resolução nº 94, 
RESOLVE: 
Art. 1º Criar o Comitê Gestor Regional do Sistema de Processo Judicial 
Eletrônico da Justiça do Trabalho – PJe-JT do Tribunal Regional do Trabalho 
da 4ª Região. 
Art. 2º Compete ao Comitê Gestor Regional: 
I – administrar o sistema nos aspectos relacionados a sua estrutura, 
implementação e funcionamento, de acordo com as diretrizes fixadas pelo 
Comitê Gestor Nacional; 
II – avaliar a necessidade de promover a manutenção corretiva e evolutiva; 
III – organizar a estrutura de atendimento às demandas de seus usuários 
internos e externos; 
IV – determinar a realização de auditorias no sistema, especialmente no que 
diz respeito à integridade das suas informações e segurança; 
V – garantir a integridade do sistema, no que diz respeito a sua taxonomia e 
classes processuais; 
VI – propor ao Comitê Gestor Nacional alterações visando ao aprimoramento 
do sistema; 
VII – observar as normas expedidas pelo Conselho Superior da Justiça do 
Trabalho e pelo Comitê Gestor Nacional. 
Art. 3º O Comitê Gestor Regional será composto por 14 (quatorze) membros 
(nominados no Anexo Único desta Portaria), sendo: 
I – um Desembargador do TRT da 4ª Região, que o coordenará. 
II – dois Juízes do Trabalho, preferencialmente titulares de Vara do Trabalho; 
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III – um representante do Ministério Público do Trabalho, indicado pela 
Procuradoria Regional do Trabalho da 4ª Região; 
IV – três representantes da Ordem dos Advogados do Brasil, indicados pela 
Seccional do Rio Grande do Sul; 
V – um representante da Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho 
da IV Região – Amatra IV; 
VI – um representante da Corregedoria Regional deste Tribunal; 
VII – dois representantes da área judiciária deste Tribunal, compreendendo 
cada grau de jurisdição; 
VIII – um representante da área de Tecnologia da Informação e Comunicações 
deste Tribunal; 
IX – dois representantes da Assessoria de Gestão de Mudanças deste 
Tribunal. (artigo alterado pela Portaria nº 5.582/2014) 
Art. 4º A presente Portaria entrará em vigor na data de sua publicação. 
CLEUSA REGINA HALFEN 
Presidente do TRT da 4ª Região/RS 
ANEXO ÚNICO 
(Anexo alterado pela Portaria nº 1.937/2015) 
- CLÁUDIO ANTÔNIO CASSOU BARBOSA, Desembargador do TRT da 4ª 
Região (coordenador); 
- RICARDO FIOREZE, Juiz Auxiliar da Presidência; 
- ANDREA SAINT PASTOUS NOCCHI, Juíza Auxiliar da Corregedoria 
Regional; 
- ROGÉRIO UZUN FLEISCHMANN, Procurador do Trabalho indicado pela 
Procuradoria Regional do Trabalho da 4ª Região; 
- CARLOS THOMAZ AVILA ALBORNOZ, INGRID RENZ BIRNFELD e 
MARCELO VIEIRA PAPALÉO, Advogados indicados pela Ordem dos 
Advogados do Brasil Seccional do Rio Grande do Sul; 
- LUÍS HENRIQUE BISSO TATSCH, Juiz do Trabalho Substituto indicado pela 
Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho da IV Região – Amatra IV; 
- JEFERSON ANDRADE, Assessor Técnico-Operacional da Corregedoria, 
representante da Corregedoria Regional deste Tribunal; 
- ONÉLIO LUIS SOARES DOS SANTOS, Secretário-Geral Judiciário, 
representante da área judiciária deste Tribunal (2º grau); 
- NATACHA MORAES DE OLIVEIRA, Diretora da Secretaria de Tecnologia da 
Informação e Comunicações deste Tribunal; 
- JOSÉ AMÉRICO ILHA DE QUADROS, representante da área judiciária deste 
Tribunal (1º grau); 
- JÚLIA HELENA VARGAS VIEGAS e PABLO PAULO LOPES BARROS, 
representantes da Assessoria de Gestão de Mudanças deste Tribunal. 
 

 

 

 



                    PODER JUDICIÁRIO FEDERAL 

                   TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO 
 
 
 
 

24 
 

PORTARIA Nº 2.000, DE 22 DE ABRIL DE 2015 (DEJT de 27/04/2015). 
Tabela de Cargos em Comissão e Funções Comissionadas 
A PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, 
no uso de suas atribuições legais e regimentais, e considerando o que consta 
no Processo Administrativo nº 13307, resolve: 
Art. 1º. Alterar, na forma do Anexo I, a Tabela de Cargos em Comissão e 
Funções Comissionadas deste Tribunal, em face das alterações produzidas 
pelas Portarias nºs 4814, de 19-08-2014, 5457 de 12-09-2014; 995, de 03-03-
2015; 1261, de 16-03-2015; 1541, de 27-03-2015. 
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
CLEUSA REGINA HALFEN 
Presidente do TRT da 4ª Região/RS 
Anexo 1 da Portaria nº 2000, de 22 de abril de 2015, publicado no DEJT de 
27/04/2015. 
 

R E S O L U Ç Õ E S  

 

RESOLUÇÃO Nº 742, DE 31 DE MARÇO DE 2015 (DOU de 1º/04/2015). 
Altera a Resolução nº 736, de 8 de outubro de 2014, que estabelece 
procedimentos relativos à concessão do Seguro-Desemprego.  
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 n 7.998, de 
11 de janeiro de 1990, resolve:  
Art. 1º Alterar os artigos 4º e 7º da Resolução nº 736, de 8 de outubro de 2014, 
que passam a vigorar com a seguinte redação:  
"Art. 4º Compete ao empregador a entrega do Requerimento de Seguro-
Desemprego/Comunicação de Dispensa para o trabalhador, exclusivamente 
impresso pelo Empregador Web no Portal Mais Emprego. (...)  
Art. 7º A utilização do Empregador Web passa a ser obrigatória para as 
dispensas ocorridas após o dia 31/03/2015.  
Parágrafo único. Fica autorizado o Ministério do Trabalho e Emprego a adotar 
providências para habilitação dos trabalhadores ao benefício do seguro-
desemprego, cujos requerimentos sejam emitidos sem a utilização do 
Empregador Web, em caso de restrições operacionais a que esses não tenham 
dado causa."  
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.  
QUINTINO MARQUES SEVERO 
Presidente do Conselho 
 

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 1740, DE 6 DE ABRIL DE 2015 (DEJT 

de 09/04/2015). Referenda ato praticado pela Presidência do Tribunal, que 
determinou o encaminhamento ao Congresso Nacional de anteprojeto de lei de 
interesse do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região. 
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O EGRÉGIO ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, 
em sessão ordinária hoje realizada, sob a Presidência do Excelentíssimo 
Senhor Ministro Ives Gandra da Silva Martins Filho, Vice-Presidente do 
Tribunal, presentes os Excelentíssimos Senhores Ministros João Batista Brito 
Pereira, Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, João Oreste Dalazen, Maria 
Cristina Irigoyen Peduzzi, Renato de Lacerda Paiva, Emmanoel Pereira, 
Guilherme Augusto Caputo Bastos, Walmir Oliveira da Costa, Maurício 
Godinho Delgado, Kátia Magalhães Arruda, Augusto César Leite de Carvalho, 
Delaíde Alves Miranda Arantes, Hugo Carlos Scheuermann e o Excelentíssimo 
Procurador-Geral do Trabalho, Dr. Luís Antônio Camargo de Melo,  
R E S O L V E 
Referendar ato praticado pela Presidência do Tribunal que determinou o 
encaminhamento ao Congresso Nacional do anteprojeto de lei abaixo 
relacionado:  - Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região – Parecer de Mérito 
CNJ nº 1713-20.2012.2.00.0000 (TST-PA-142-62.2012.5.00.0000). 
Publique-se. 
Ministro IVES GANDRA DA SILVA MARTINS FILHO 
Vice-Presidente do Tribunal Superior do Trabalho, no exercício da Presidência 
 
 

E D I T A I S                                                                                                                                         

 

EDITAL GP nº 3/2015 (DEJT de 15/04/2015). 
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 25ª Vara do 
Trabalho de Porto Alegre, em virtude da aposentadoria da Juíza Valéria 
Heinicke do Nascimento, conforme Portaria nº 1442/2015, disponibilizada no 
Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho do dia 31 de março de 2015; 
II – Os Juízes Titulares interessados na remoção para a referida Unidade 
Judiciária, bem como para aquelas que se 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, 13 de abril de 2015. 
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CLEUSA REGINA HALFEN 
Presidente do TRT da 4ª Região 
 

EDITAL GP Nº 04/2015 (DEJT de 17/04/2015). A PRESIDENTE DO 
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, no uso de suas 
atribuições legais e regimentais, FAZ SABER, aos Excelentíssimos Juízes do 
Trabalho Titulares de Vara do Trabalho da 4ª Região, em conformidade ao 
disposto no artigo 83 da Lei Complementar nº 35/1979, que se encontra vago 1 
(um) cargo de juiz do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, para 
preenchimento, por meio de promoção pelo critério de antiguidade, ficando 
aberto o prazo de 05 (cinco) dias, a partir da publicação do presente edital no 
Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho, para manifestação dos magistrados 
que não tiverem interesse na promoção. 
Porto Alegre, 16 de abril de 2015. 
CLEUSA REGINA HALFEN 
Presidente do TRT da 4ª Região / RS 
 

EDITAL GP Nº 05/2015 (DEJT de 17/04/2015). A PRESIDENTE DO 
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, no uso de suas 
atribuições legais e regimentais, torna público o EDITAL DE ABERTURA DE 
PROCESSO DE REMOÇÃO para o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª 
Região, no cargo de Juiz do Trabalho Substituto. 
I – O processo destina-se ao provimento de 07 (sete) cargos vagos no âmbito 
deste Tribunal. 
II – O requerimento de inscrição deverá ser formulado à Presidência deste 
Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da publicação do presente 
Edital no Diário Oficial da União, considerando-se, para efeito de contagem do 
prazo, a data de protocolo neste TRT ou da postagem na Empresa de Correios 
e Telégrafos, endereçando-o à Secretaria-Geral da Presidência, com endereço 
na Avenida Praia de Belas, nº 1.100, 6º andar, Bairro Praia de Belas, Porto 
Alegre, Rio Grande do Sul, CEP 90110-903, ou pelo malote digital da 
Presidência. 
III – O requerimento de inscrição deverá ser instruído com certidão expedida 
pelo Tribunal de origem, a qual deverá conter as seguintes informações: 
a) o pedido de remoção no Tribunal de origem; 
b) a ausência de processo disciplinar; 
c) a não retenção injustificada de autos em seu poder além do prazo legal. 
IV – A ausência de quaisquer das informações elencadas no item anterior 
acarretará o indeferimento da inscrição. 
V – Se o número de juízes vitalícios inscritos for inferior ao número de cargos 
vagos (item I), poderão ser analisados os requerimentos de juízes em 
vitaliciamento. 
VI – Publique-se no Diário Oficial da União e no Diário Eletrônico da Justiça do 
Trabalho. 
Porto Alegre, 16 de abril de 2015. 
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CLEUSA REGINA HALFEN 
Presidente do TRT da 4ª Região/RS 
 

A T O S                                                                                                                                         

 

(*) ATO TST.GP.Nº 207, DE 15 DE ABRIL DE 2014 (DEJT de 24/04/2015). 
Suspende, temporariamente, a vigência do Ato nº.116/SEGJUD.GP, de 25 de 
fevereiro de 2013 e dá outras providências. 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, no uso de suas 
atribuições legais e regimentais, 
Considerando a relevância do alinhamento entre a versão do PJe-JT que está 
em processo de implantação no Tribunal Superior do Trabalho e a versão do 
PJe-JT em desenvolvimento no âmbito do Conselho Superior da Justiça do 
Trabalho; 
Considerando que, no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho, ainda não 
houve a efetiva implementação do PJe-JT, inclusive na 6ª Turma; 
Considerando que alguns Tribunais Regionais do Trabalho têm procedido ao 
envio de recursos em processos que tramitam no PJe-JT pelo e-Remessa e 
mais a conveniência de uniformização desse procedimento; 
Considerando a necessidade de ser redimensionado o cronograma de 
instalação do PJe-JT, no Tribunal Superior do Trabalho, em sintonia com o 
estabelecido na Resolução 185 do Conselho Nacional de Justiça, 
R E S O L V E: 
Art. 1º Fica suspenso, temporariamente, o Ato nº.116/SEGJUD.GP, de 25 de 
fevereiro de 2013. 
Art. 2º Até que seja ultimada a implementação do PJe-JT, no âmbito do TST, 
os recursos de revista, os agravos de instrumento dos despachos de 
Presidente de Tribunal Regional que denegarem seguimento a recurso de 
revista, os recursos ordinários e os respectivos agravos de instrumento nas 
ações de competência originária dos Regionais, oriundos de processos que 
estejam tramitando no PJe-JT, serão enviados para apreciação do Tribunal 
Superior do Trabalho, excepcionalmente e em caráter temporário, por 
intermédio do e-Remessa. 
§ 1º Fica permitido ao Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região a 
transmissão de processos que tramitam pelo sistema PJe-JT na Segunda 
Instância por meio da ferramenta ‘ConectorPJe’, em alternativa ao e-Remessa, 
na forma regulamentada por ofício da Presidência do TST; (Redação 
introduzida pelo Ato GP nº 663, de 12 de dezembro de 2014) 
§ 2º Fica permitido aos Tribunais Regionais do Trabalho da 1ª, 3º e 15ª 
Regiões o envio de processos que tramitam pelo sistema PJe-JT na Segunda 
Instância, por meio da ferramenta ‘ConectorPJe’, em alternativa ao sistema e-
Remessa, na forma regulamentada por ofício da Presidência do TST; (Redação 
introduzida pelo Ato TST.GP nº 217, de 23 de abril de 2015) 
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§ 3º Fica mantido o sistema de digitalização dos recursos a serem remetidos 
ao TST, relativamente aos processos físicos ainda em curso nos Tribunais 
Regionais do Trabalho, ou outro sistema que acaso tenha sido adotado na 
origem. 
Art. 3º Os recursos enviados no formato descrito no art. 2º serão distribuídos 
aos órgãos judicantes competentes para o seu exame e julgamento. 
Art. 4º A baixa de processos transitados em julgado, realizada pelas secretarias 
dos órgãos judicantes e pela SEGJUD, conforme o caso, será feita com as 
peças produzidas no TST, por intermédio do e-Remessa, sendo facultado ao 
Tribunal Regional do Trabalho optar pela íntegra do processo. 
Parágrafo único. Após o recebimento do processo pelo e-Remessa, incumbirá 
ao Tribunal Regional do Trabalho realizar a inserção, no sistema do PJe-JT, do 
acórdão do TST e das demais peças processuais necessárias, em formato 
PDF. 
Art. 5º Os casos omissos serão dirimidos pela Presidência do Tribunal Superior 
do Trabalho. 
Art. 6º Este Ato entra em vigor na data de sua publicação. 
(*) Republicado em cumprimento ao disposto no Art. 2º do ATO TST.GP Nº 
217, de 23 de abril de 2015. 
 


