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P O R T A R I A S 

 

PORTARIA CONJUNTA Nº 5.841, DE 29 DE SETEMBRO DE 2014 (DEJT DE 

01/10/2014). Dispõe sobre a uniformização dos procedimentos a serem 
adotados em razão do término da greve dos servidores da Justiça do Trabalho 
da 4ª Região. 
A PRESIDENTE E A CORREGEDORA REGIONAL DO TRIBUNAL REGIONAL 
DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, no uso de suas atribuições legais e 
regimentais,  
CONSIDERANDO o disposto na Portaria nº 4.828/2014, que disciplina as 
medidas a serem adotadas em decorrência da greve dos servidores do TRT da 
4ª Região, deflagrada a partir de 14.08.2014; 
CONSIDERANDO que o Sindicato dos Trabalhadores do Judiciário Federal no 
Rio Grande do Sul – Sintrajufe/RS, por intermédio de seu Coordenador da 
Secretaria de Organização e Política Sindical, informa que, em assembleia 
geral ocorrida em 17.09.2014, os servidores do Judiciário Federal do Rio 
Grande do Sul decidiram encerrar a greve e retornar ao trabalho em 
18.09.2014 (Ofício SOPS n° 119/2014, de 17.09.2014); 
CONSIDERANDO que a mencionada paralisação afetou os serviços judiciários 
em várias unidades; 
CONSIDERANDO o regramento editado no âmbito da jurisdição de algumas 
unidades, dispondo sobre a suspensão ou a interrupção dos prazos 
processuais em curso durante a greve; 
CONSIDERANDO a necessidade de disciplinar de modo uniforme os serviços 
nas unidades judiciárias afetadas pela paralisação, 
RESOLVEM: 
Art. 1º Determinar que, nas unidades judiciárias em que tenha sido editada 
portaria interrompendo ou suspendendo os prazos processuais, sejam eles 
considerados interrompidos, reiniciando sua fluência a partir de nova intimação 
ou vista dos autos em Secretaria. 
Art. 2º Ressaltar que essa determinação não abrange as unidades judiciárias 
em que as atividades não foram afetadas pela greve, não ensejando, em 
decorrência, suspensão e/ou interrupção de prazos, os quais fluíram 
normalmente. 
Art. 3º Recomendar seja dada prioridade às medidas de urgência e aos 
processos com tramitação preferencial. 
Art. 4º A ocorrência da greve e seu respectivo período deverão ser certificados 
nos autos. 
Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário. 
Art. 6º A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
CLEUSA REGINA HALFEN 
Presidente do TRT da 4ª Região/RS 
BEATRIZ RENCK 
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Corregedora do TRT da 4ª Região/RS 
 

PORTARIA CONJUNTA Nº 6.028, DE 07 DE OUTUBRO DE 2014 (DEJT de 

13/10/2014).  Constitui o Comitê Gestor Regional para gestão e implementação 
da Política Nacional de Atenção Prioritária ao Primeiro Grau de Jurisdição e 
disciplina os processos de inscrição e eleição de seus membros. 
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 estabelece a Resolução CNJ nº 194/2014, que dispõe 
sobre a constituição, pelos tribunais, de Comitê Gestor Regional para gestão e 
implementação da Política Nacional de Atenção Prioritária ao Primeiro Grau de 
Jurisdição e sobre sua composição mínima;  
CONSIDERANDO o que estabelece a Portaria nº 3.592/2014, da Presidência 
do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, a qual instituiu Grupo de 
Trabalho para elaborar proposta sobre a composição do Comitê Gestor 
Regional para gestão e implementação da Política Nacional de Atenção 
Prioritária ao Primeiro Grau de Jurisdição e sobre as regras para o respectivo 
processo eleitoral; 
CONSIDERANDO a proposta elaborada pelo referido Grupo de Trabalho, 
documentada no expediente administrativo eletrônico PA nº 0004704-
35.2014.5.04.0000, 
RESOLVEM: 
Art. 1º Constituir o Comitê Gestor Regional para gestão e implementação da 
Política Nacional de Atenção Prioritária ao Primeiro Grau de Jurisdição 
instituída pela Resolução CNJ nº 194/2014. 
Art. 2º O comitê a que se refere o artigo 1º será composto por: 
I – 1 (um) magistrado indicado pelo Tribunal; 
II – 1 (um) magistrado escolhido pelo Tribunal a partir de lista de inscritos 
aberta a todos os interessados; 
III – 1 (um) magistrado eleito por votação direta entre os magistrados do 
primeiro grau, a partir de lista de inscrição; 
IV – 1 (um) servidor escolhido pelo Tribunal a partir de lista de inscritos aberta 
a todos os interessados; e 
V – 1 (um) servidor eleito por votação direta entre os servidores, a partir de lista 
de inscrição. 
§1º Cada um dos membros do comitê contará com 1 (um) suplente, que será 
definido juntamente com o respectivo titular. 
§2º Os suplentes poderão participar das reuniões do comitê, mas terão direito a 
voto somente na ausência dos respectivos titulares. 
§3º Também poderão participar das reuniões do comitê 1 (um) magistrado 
indicado pela Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho da IV Região 
(Amatra IV) e 1 (um) servidor indicado pelo Sindicato dos Trabalhadores do 
Judiciário Federal no RS (Sintrajufe/RS), que não terão direito a voto. 
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§4º Para o fim previsto no § 3º, as entidades nele referidas serão comunicadas 
da designação das reuniões do comitê com antecedência mínima de 5 (cinco) 
dias. 
Art. 3º Para os fins previstos nos incisos II, III, IV e V do artigo 2º, são 
instituídos os respectivos processos de inscrição. 
§1º Será instaurado um processo de inscrição para cada uma das vagas a que 
se referem os incisos II, III, IV e V do artigo 2º. 
§2º Os processos de inscrição serão instaurados mediante edição dos editais 
correspondentes, a serem publicados na intranet do Tribunal. 
§3º Será de 10 (dez) dias o prazo para inscrição dos candidatos, a contar do 1º 
(primeiro) dia seguinte ao da publicação do edital. 
§4º As inscrições serão feitas por formulário eletrônico. 
§5º No momento da inscrição, o candidato poderá inserir, em campo próprio, 
texto contendo sua apresentação e informações que entender úteis à sua 
escolha ou eleição, observado o limite de 1.000 (um mil) caracteres, incluindo 
os espaços. 
Art. 4º Para os fins previstos nos incisos III e V do artigo 2º, são instituídos os 
respectivos processos de eleição. 
§1º Será instaurado um processo de eleição para cada vaga a que se referem 
os incisos III e V do artigo 2º. 
§2º Os processos de eleição serão instaurados mediante edição dos 
respectivos editais, a serem publicados na intranet do Tribunal. 
§3º Será de 10 (dez) dias o prazo para votação, a contar do 1º (primeiro) dia 
seguinte ao da publicação dos editais. 
§4º As votações ocorrerão por meio eletrônico, em espaço disponível na 
intranet do Tribunal, mediante login e senha. 
§5º No espaço para votação estarão indicados os nomes dos elegíveis, sendo 
que cada eleitor só poderá votar em 1 (um) candidato. 
§6º Após concluído o voto, o eleitor receberá um comprovante eletrônico do 
ato, sem indicação do conteúdo da sua escolha. 
§7º Será considerado eleito, para cada uma das vagas a que se referem os 
incisos III e V do artigo 2º, o candidato que obtiver o maior número de votos 
(maioria simples). 
§8º Será considerado eleito, na condição de suplente de cada uma das vagas a 
que se referem os incisos III e V do artigo 2º, o candidato que obtiver o 
segundo maior número de votos. 
§9º Em caso de empate, será considerado eleito o candidato com maior 
antiguidade na carreira. 
Art. 5º É constituída uma comissão para acompanhamento da instauração e do 
desenvolvimento dos processos a que se referem os artigos 3º e 4º. 
§1º A comissão será composta pelo Desembargador Luiz Alberto de Vargas, 
pelos Juízes Titulares de Vara do Trabalho Ricardo Fioreze e Andréa Saint 
Pastous Nocchi, e por servidor a ser indicado diretamente à comissão pelo 
Sindicato dos Trabalhadores do Judiciário Federal no RS (Sintrajufe-RS).  



                      PODER JUDICIÁRIO FEDERAL 

                     TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO 
 
 
 
 

9 
 

§2º Incumbirá à comissão resolver os casos omissos relacionados à 
instauração e ao desenvolvimento dos processos a que se referem os artigos 
3º e 4º. 
Art. 6º A instauração a que se refere o art. 3º será divulgada por meio dos 
canais de comunicação interna do Tribunal. 
Art. 7º A apuração dos votos, conforme previsto no art. 4º, será concluída até 
às 10h do dia subsequente ao término da eleição, sendo o resultado divulgado 
pela Presidência do Tribunal. 
Art. 8º A escolha dos membros a que se referem os incisos II e IV do artigo 2º, 
inclusive quanto aos respectivos suplentes, se fará no prazo de 10 (dez) dias, a 
contar da divulgação do resultado dos processos previstos no artigo 4º. 
Art. 9º Atribui-se ao Fórum de Relações Institucionais, criado pela Portaria nº 
1.615/2012, da Presidência do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, a 
função a que se refere o artigo 6º, parágrafo único, da Resolução CNJ nº 
194/2014. 
Art. 10. Esta Portaria 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 1.565, DE 13 DE OUTUBRO DE 2014 (DOU de 14/10/2014). 
Aprova o Anexo 5 - Atividades Perigosas em Motocicleta - da Norma 
Regulamentadora nº 16 - Atividades e Operações Perigosas e dá outras 
providências.  
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, 193 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 Aprovar o Anexo 5 - Atividades Perigosas em Motocicleta - da Norma 
Regulamentadora nº 16 - Atividades e Operações Perigosas, aprovada pela 
Portaria 3.214, de 8 de junho de 1978, com a redação constante no Anexo 
desta Portaria. 
Art. 2º Os itens 16.1 e 16.3 da NR16, aprovada pela Portaria 3.214, de 8 de 
junho de 1978, passam a vigorar com a seguinte redação: 
16.1. São consideradas atividades e operações perigosas as constantes dos 
Anexos desta Norma Regulamentadora - NR. 
16.3 É responsabilidade do empregador a caracterização ou a 
descaracterização da periculosidade, mediante laudo técnico elaborado por 
Médico do Trabalho ou Engenheiro de Segurança do Trabalho, nos termos do 
artigo 195 da CLT.  
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
MANOEL DIAS 
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ANEXO 
ANEXO 5 - ATIVIDADES PERIGOSAS EM MOTOCICLETA 
1. As atividades laborais com utilização de motocicleta ou motoneta no 
deslocamento de trabalhador em vias públicas são consideradas perigosas. 
2. Não são consideradas perigosas, para efeito deste anexo: 
a) a utilização de motocicleta ou motoneta exclusivamente no percurso da 
residência para o local de trabalho ou deste para aquela; 
b) as atividades em veículos que não necessitem de emplacamento ou que não 
exijam carteira nacional de habilitação para conduzi-los; 
c) as atividades em motocicleta ou motoneta em locais privados. 
d) as atividades com uso de motocicleta ou motoneta de forma eventual, assim 
considerado o fortuito, ou o que, sendo habitual, dá-se por tempo 
extremamente reduzido. 

 

RETIFICAÇÃO 
Na Portaria Interministerial nº 08 de 25 de setembro de 2014, publicada no 
Diário Oficial da 
União nº 186, de 26 de setembro de 2014, Seção 1, pág. 129, no art. 4º, onde 
se lê: "assessorar a GI 
Máquinas", leia-se: "assessorar o CI Máquinas". 
 

PORTARIA Nº 6.191, DE 13 DE OUTUBRO DE 2014 (DEJT de 16/10/2014). 
Designa servidores para compor a Comissão Permanente de Licitações 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 no § 4º do art. 51 da Lei nº 8.666/1993, a qual 
institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras 
providências; 
CONSIDERANDO o que consta no Processo Administrativo nº 0007346-
83.2011.5.04.000 (PA), 
RESOLVE: 
Art. 1º A Comissão Permanente de Licitações será integrada, no período entre 
17.10.2014 e 16.10.2015, pelos membros titulares e suplentes nominados no 
Anexo Único desta Portaria. 
Parágrafo único. Na eventual ausência da Coordenadora, a Comissão será 
coordenada pelo segundo membro indicado no Anexo Único. 
Art. 2º Revogam-se a Portaria nº 6.510/2013 e as demais disposições em 
contrário. 
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
CLEUSA REGINA HALFEN 
Presidente do TRT da 4ª Região/RS 
ANEXO ÚNICO 
Membros Titulares 
- Silvana Rocha (Coordenadora) 
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- Ciro Luiz Stephanini 
- Geovane Dutra de Souza 
Membros Suplentes 
- José Valim Bemfica Filho 
- Alexandre Goettems Zoratto 
- Rosaura Pereira Gonçalves. 
 

PORTARIA CONJUNTA Nº 6.335, DE 16 DE OUTUBRO DE 2014 (DEJT de 

21/10/2014). Dispõe sobre a utilização do Sistema Processo Judicial Eletrônico 
da Justiça do Trabalho – PJe-JT nas Varas do Trabalho de Cachoeira do Sul e 
Santa Maria (1ª e 2ª) a partir de 24.10.2014. 
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 nas Varas do Trabalho de Cachoeira do Sul e 
Santa Maria (1ª e 2ª) a partir de 24.10.2014,  
RESOLVEM: 
Art. 1º A tramitação do processo judicial, a prática dos atos processuais e sua 
representação por meio eletrônico, nos termos da Lei nº11.419/2006, e da 
Resolução CSJT nº 136/2014, serão feitas exclusivamente por intermédio do 
Sistema Processo Judicial Eletrônico da Justiça do Trabalho – PJe-JT nas 
Varas do Trabalho de Cachoeira do Sul e Santa Maria (1ª e 2ª) a partir de 
24.10.2014.  
§1º A regra prevista no caput não se aplica às ações ajuizadas até 23.10.2014. 
§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 
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P R O V I M E N T O S 

 

PROVIMENTO CONJUNTO Nº 11, DE 15 DE OUTUBRO DE 2014 (DEJT de 

17/10/2014). Fixa a data de término da paralisação dos empregados em 
estabelecimentos bancários para os fins previstos na Resolução Administrativa 
nº 20/2014. 
A PRESIDENTE E A CORREGEDORA DO TRIBUNAL REGIONAL DO 
TRABALHO DA 4ª REGIÃO, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
CONSIDERANDO o disposto na Resolução Administrativa nº 20/2014; 
CONSIDERANDO o término do movimento grevista dos empregados em 
estabelecimentos bancários, 
RESOLVEM: 
Art. 1º Para os fins dispostos no parágrafo único do art. 1º da Resolução 
Administrativa nº 20/2014, é fixada em 08 de outubro de 2014 a data do 
término da greve dos empregados em estabelecimentos bancários.  
Parágrafo único. A eventual continuidade do movimento grevista nas agências 
bancárias do Banco do Estado do Rio Grande do Sul – BANRISUL que venha a 
prejudicar e/ou impossibilitar o recolhimento do depósito recursal e/ou 
pagamento das custas deverá ser informada ao Juízo atuante na respectiva 
localidade, incumbindo a ele decidir sobre a admissibilidade de tais 
comprovações. 
Art. 2º O presente provimento entra em vigor na data da sua publicação. 
CLEUSA REGINA HALFEN 
Presidente do TRT da 4ª Região/RS 
BEATRIZ RENCK 
Corregedora do TRT da 4ª Região/RS 
 
 

PROVIMENTO CONJUNTO Nº 12, DE 13 DE OUTUBRO DE 2014 (DEJT de 

17/10/2014. Regulamenta as inspeções correcionais no âmbito do Tribunal 
Regional do Trabalho da 4ª Região e dá outras providências. 
A PRESIDENTE E A CORREGEDORA REGIONAL DO TRIBUNAL REGIONAL 
DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, no uso de suas atribuições legais e 
regimentais, 
CONSIDERANDO que, pelo disposto no art. 43 do Regimento Interno do 
Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, cabe à Corregedoria Regional 
velar pela correção e celeridade do exercício da prestação jurisdicional de 
primeiro grau no âmbito da Justiça do Trabalho na 4ª Região; 
CONSIDERANDO o disposto no art. 682, XI, da Consolidação das Leis do 
Trabalho, e no art. 45 do Regimento Interno do Tribunal Regional do Trabalho 
da 4ª Região, que preveem inspeção correcional nas Varas do Trabalho e 
demais unidades judiciárias de primeiro grau pelo menos uma vez por ano; 
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CONSIDERANDO o disposto no art. 15, I, da Consolidação dos Provimentos 
da Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho, segundo o qual é dever da 
Corregedoria Regional efetuar correição ordinária anual presencial nas Varas 
do Trabalho e demais unidades judiciárias da Região, sem prejuízo de 
correição extraordinária; 
CONSIDERANDO que as inspeções correcionais são de competência comum 
do Corregedor Regional e do Vice-Corregedor Regional e, sempre que 
possível, são efetuadas de forma igualitária, na forma do art. 49, IV, e do art. 
45, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Tribunal Regional do 
Trabalho da 4ª Região; 
CONSIDERANDO que os procedimentos correcionais objetivam fiscalizar e 
orientar as unidades e os serviços judiciários a fim de tornar a prestação 
jurisdicional mais eficiente e eficaz; 
CONSIDERANDO a possibilidade de obtenção de dados dos processos e das 
unidades judiciárias pelos sistemas informatizados disponíveis; 
CONSIDERANDO a implementação do Processo Judicial Eletrônico da Justiça 
do Trabalho (PJe-JT) como sistema informatizado de tramitação e prática de 
atos processuais no âmbito das unidades de primeiro e segundo graus da 
Justiça do Trabalho da 4ª Região; 
CONSIDERANDO as diversas alterações nos atos processuais e nas rotinas 
cartorárias advindas da substituição da tramitação de autos do meio impresso 
para o meio eletrônico; 
CONSIDERANDO a necessidade de uniformizar e atualizar os procedimentos 
das correições ordinárias e extraordinárias no âmbito do Tribunal Regional do 
Trabalho da 4ª Região, 
PROVIMENTO CONJUNTO Nº 12, DE 13 DE OUTUBRO DE 2014. 
Regulamenta as inspeções correcionais no âmbito do Tribunal Regional do 
Trabalho da 4ª Região e dá outras providências. 
CONSIDERANDO a implementação do Processo Judicial Eletrônico da Justiça 
do Trabalho (PJe-JT) como sistema informatizado de tramitação e prática de 
atos processuais no âmbito das unidades de primeiro e segundo graus da 
Justiça do Trabalho da 4ª Região; 
CONSIDERANDO as diversas alterações nos atos processuais e nas rotinas 
cartorárias advindas da substituição da tramitação de autos do meio impresso 
para o meio eletrônico; 
CONSIDERANDO a necessidade de uniformizar e atualizar os procedimentos 
das correições ordinárias e extraordinárias no âmbito do Tribunal 
Regional do Trabalho da 4ª Região, 
RESOLVEM: 
Art. 1º A correição ordinária nas Varas do Trabalho e nas demais unidades 
judiciárias de primeiro grau da Justiça do Trabalho da 4ª Região ocorrerá 
anualmente, com a presença do Corregedor ou do Vice-Corregedor Regional. 
Parágrafo único. A correição ordinária observará os seguintes procedimentos, 
além de outros específicos que se entendam necessários, a critério da 
Corregedoria Regional:  



                      PODER JUDICIÁRIO FEDERAL 

                     TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO 
 
 
 
 

14 
 

I – levantamento dos recursos humanos, nos termos da Resolução CSJT nº 
063/2010, e da estrutura física da unidade no período correcionado; 
II – análise de informações constantes dos sistemas informatizados quanto aos 
dados estatísticos e ao cumprimento de metas estabelecidas por este Tribunal 
e pelo Conselho Nacional de Justiça – CNJ; 
III – análise da gestão e das estratégias adotadas pelos gestores das unidades 
inspecionadas para o alcance dos objetivos e das metas estabelecidas; 
IV – exame de processos judiciais e análise de procedimentos, com verificação 
da regularidade do trâmite processual e observância das atribuições previstas 
em lei ou atos normativos; 
V – análise de observância, pela unidade, das normas da Consolidação dos 
Provimentos da Corregedoria Regional do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª 
Região, da Consolidação dos Provimentos da Corregedoria-Geral da Justiça do 
Trabalho, no que for pertinente, e das demais normas correlatas. 
Art. 2º As correições serão designadas mediante expedição de edital 
encaminhado à unidade a ser correcionada, com antecedência mínima de 15 
(quinze) dias, dando-se ciência aos Juízes e ao Diretor de Secretaria ou ao 
Assistente-Chefe, ao Diretor do Foro Trabalhista e aos Coordenadores das 
unidades. 
§1º No edital mencionado no caput deverá constar a modalidade de correição, 
a data da inspeção, o nome do Corregedor Regional (ou Vice-Corregedor 
Regional), o horário de atendimento das partes, dos advogados, dos peritos e 
dos demais interessados, bem como as providências que deverão ser adotadas 
para o desenvolvimento dos trabalhos. 
§2º A inspeção correcional deverá ser prévia e amplamente divulgada por meio 
da afixação do respectivo edital em local visível na unidade e mediante ciência, 
por ofício, à Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil da localidade e ao 
Ministério Público do Trabalho, providências essas a serem cumpridas pela 
própria unidade inspecionada. 
Art. 3º Os processos físicos solicitados para análise prévia deverão ser 
encaminhados à Corregedoria ou à Vice-Corregedoria, no prazo assinado, e 
receber o visto do Corregedor ou do Vice-Corregedor. 
Parágrafo único. Durante o período em que os processos referidos no caput 
permanecerem na Corregedoria Regional ou na Vice-Corregedoria, os prazos 
porventura em curso ficarão suspensos, o que deverá ser certificado pela 
unidade inspecionada quando do retorno dos autos à origem.  
Art. 4º Os processos que tramitam no Sistema Processo Judicial Eletrônico da 
Justiça do Trabalho (PJe-JT) serão examinados diretamente no respectivo 
sistema. 
Art. 5º Os Juízes e Servidores das unidades inspecionadas deverão 
acompanhar a inspeção, prestando apoio e fornecendo as informações 
solicitadas. 
Art. 6º O relatório circunstanciado será elaborado com o detalhamento de toda 
a atividade correcional desenvolvida e conterá as recomendações e as 
determinações necessárias. 
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§1º O relatório será assinado pelo Corregedor Regional (ou Vice-Corregedor 
Regional) no prazo máximo de 30 (trinta) dias do término da correição e, após, 
disponibilizado no site do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região e 
publicado no Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho – DEJT.  
§2º O relatório será remetido à unidade correcionada, para que esta responda, 
no prazo de 30 (trinta) dias, eventuais determinações. 
Art. 7º O cronograma das correições ordinárias será elaborado anualmente e 
disponibilizado no site do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, até o dia 
15 de março de cada ano, com comunicação à Ordem dos Advogados do 
Brasil, Seccional do Rio Grande do Sul, e à Procuradoria Regional do Trabalho 
da 4ª Região. 
Parágrafo único. Existindo motivo relevante, o cronograma das correições 
ordinárias poderá ser alterado, com divulgação das novas datas no site do 
Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região e comunicações previstas no caput 
deste artigo. 
Art. 8º Cada Inspeção Correcional ensejará a formação individual de autos de 
Procedimento Administrativo eletrônico. 
Art. 9º A correição extraordinária ocorrerá quando constatadas situações 
especiais que a justifiquem. 
§1º A correição extraordinária poderá ser designada em tempo inferior ao prazo 
mencionado no art. 2º, caput, a critério da Corregedoria Regional, devendo 
constar do edital designatório a menção aos fatos determinantes da correição 
ou as circunstâncias que apontarem sua necessidade, bem como as 
providências que se fizerem necessárias. 
§2º Os procedimentos previstos para a correição ordinária se aplicam à 
extraordinária, no que couberem. 
Art. 10. Os casos omissos serão resolvidos pela Corregedoria Regional. 
Art. 11. Revogam-se o Provimento Conjunto nº 05/2011, da Presidência e da 
Corregedoria Regional, e as disposições em contrário. 
Art. 12. 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 
 
 

R E S O L U Ç Õ E S 

 

RESOLUÇÃO CSJT Nº 141, DE 26 DE SETEMBRO DE 2014 (DEJT de 

06/10/2014). Dispõe sobre as diretrizes para a realização de ações de 
promoção da saúde ocupacional e de prevenção de riscos e doenças 
relacionados ao trabalho no âmbito da Justiça do Trabalho de 1º e 2º graus. 
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O CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO, em sessão ordinária 
realizada em 26 de setembro de 2014, sob a presidência do Ex.mo Ministro 
Conselheiro Antonio José de Barros Levenhagen, presentes os Ex.mos 
Ministros Conselheiros João Batista Brito Pereira, Luiz Philippe Vieira de Mello 
Filho, Maria de Assis Calsing, Dora Maria da Costa e os Ex.mos 
Desembargadores Conselheiros David Alves de Mello Júnior, Elaine Machado 
Vasconcelos, Maria Doralice Novaes, Carlos Coelho de Miranda Freire e Altino 
Pedrozo dos Santos. Presentes a Exma Vice-Procuradora-Geral do Trabalho, 
Dr.a Eliane Araque dos Santos, e o Exmo Presidente da Associação Nacional 
dos Magistrados da Justiça do Trabalho – Anamatra, Juiz Paulo Luiz Schmidt, 
Considerando o disposto no art. 7º, inciso XXII, da Constituição Federal, que 
estabelece como direito de todos os trabalhadores, independentemente do 
regime jurídico a que estejam submetidos, a redução dos riscos inerentes ao 
trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança; 
Considerando as Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e 
Emprego e demais legislações referentes à segurança e saúde do trabalho, 
bem como à acessibilidade; 
Considerando o conceito moderno de ergonomia que contempla todas as 
dimensões do ser humano em suas relações de trabalho, incluindo os aspectos 
psicossociais, as evoluções tecnológicas e dos processos de trabalho; 
Considerando a preocupação da Justiça do Trabalho com a saúde laboral de 
seus magistrados e servidores; 
Considerando que é de responsabilidade dos Tribunais Regionais do Trabalho 
a promoção da saúde ocupacional e a prevenção de riscos e doenças 
relacionados ao trabalho de seus magistrados, servidores e demais 
colaboradores, no que couber; 
Considerando a decisão proferida pelo Plenário do Conselho Superior da 
Justiça do Trabalho nos autos do Processo CSJT nº AN-9325-
23.2013.5.90.0000, 
R E S O L V E 
Capítulo I 
Das Disposições Gerais 
Art. 1º Os Tribunais Regionais do Trabalho implementarão ações destinadas à 
promoção da saúde ocupacional e à prevenção de riscos e doenças 
relacionados ao trabalho e acidentes de trabalho de seus magistrados e 
servidores, observadas as diretrizes constantes desta Resolução. 
Parágrafo único. Os serviços de saúde dos Tribunais Regionais do Trabalho 
deverão priorizar as ações a que se refere o caput deste artigo, sem prejuízo 
das perícias previstas na legislação vigente. 
Capítulo II 
Do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais Art. 2º Os Tribunais 
Regionais do Trabalho manterão Programa de Prevenção de Riscos 
Ambientais (PPRA) que terá como objetivo a preservação da saúde e da 
integridade de seus magistrados e servidores frente aos riscos ambientais 
existentes ou que venham a existir no ambiente de trabalho. 
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§ 1º Consideram-se riscos ambientais os agentes físicos, químicos, biológicos, 
ergonômicos e de acidentes existentes no ambiente de trabalho que, em 
função de sua natureza, concentração ou intensidade e tempo de exposição, 
são capazes de causar danos à saúde dos magistrados e servidores. 
§ 2º O PPRA deverá considerar os riscos advindos da não adequação dos 
ambientes às pessoas com deficiências, analisando-se as condições de 
acessibilidade de acordo com a legislação vigente. 
Art. 3º O PPRA será gerenciado pela área de saúde e elaborado, 
implementado, acompanhado e avaliado, preferencialmente, pelas áreas 
especializadas em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho dos 
Tribunais Regionais do Trabalho. 
Parágrafo único. Caso inexistam profissionais especializados nas áreas 
mencionadas no caput, poderá ser contratada, temporariamente, consultoria 
para o desenvolvimento do PPRA. 
Art. 4º O PPRA terá caráter permanente e deverá conter as seguintes etapas: 
I - antecipação e reconhecimento dos riscos; 
II - estabelecimento de prioridades e metas de avaliação e controle; 
III - avaliação dos riscos e da exposição dos trabalhadores; 
IV - implantação de medidas de controle e avaliação de sua eficácia; 
V - monitoramento da exposição aos riscos; 
VI - registro e divulgação dos dados. 
Parágrafo único. O documento base do PPRA deverá ser revisto no mínimo 
uma vez ao ano, por meio da análise global, com o objetivo de avaliar seu 
desenvolvimento e efetivar ajustes necessários no estabelecimento de metas, 
prioridades e cronograma. 
Art. 5º O PPRA deverá estar articulado com o Programa de Controle Médico de 
Saúde Ocupacional, de que trata o Capítulo II desta Resolução, bem como 
observar as normas regulamentares relativas à ergonomia, aos equipamentos 
de proteção individual e à acessibilidade. 
Capítulo III 
Do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional Art. 6º Os Tribunais 
Regionais do Trabalho manterão Programa de Controle Médico de Saúde 
Ocupacional (PCMSO) que terá caráter de prevenção, de rastreamento e de 
diagnóstico precoce dos agravos à saúde, além da constatação da existência 
de casos de doenças profissionais ou de danos irreversíveis à saúde de seus 
magistrados e servidores. 
Parágrafo único. O PCMSO será gerenciado pela área de saúde dos Tribunais 
Regionais e será coordenado por um médico do trabalho, preferencialmente do 
quadro próprio, que deverá interagir com outras unidades organizacionais para 
o desenvolvimento de suas ações, em especial com a Comissão de 
Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho, de que trata o Capítulo IV 
desta Resolução. 
Art. 7º O PCMSO deve incluir, dentre outros, a realização obrigatória dos 
exames médicos: 
I – admissional; 
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II – periódico; 
III – de retorno ao trabalho; 
IV – de mudança de função; e 
V – de afastamento definitivo. 
§ 1º Ficará a critério do médico coordenador do PCMSO a definição da 
periodicidade da realização do exame periódico, sendo obrigatória, no mínimo, 
a cada dois anos, salvo para as atividades nas quais haja legislação específica. 
§ 2º O exame de retorno ao trabalho será realizado no primeiro dia da volta ao 
trabalho, quando o afastamento, por motivo de doença ou acidente, for por 
período igual ou superior a trinta dias, podendo a área médica dispensar a 
avaliação clínica. 
§ 3º O exame de mudança de função será realizado sempre que ocorrer 
alteração de atividade, posto de trabalho ou de setor que implique a exposição 
do servidor a risco diferente daquele a que estava exposto, devendo ocorrer 
antes da mudança. 
§ 4º O exame de afastamento definitivo será realizado dentro dos 30 dias que 
antecederem o desligamento do magistrado ou do servidor, podendo ser 
dispensado somente nos casos de aposentadoria por invalidez ou quando o 
magistrado ou o servidor tiver passado por exame médico ocupacional nos 
doze meses anteriores ao desligamento. 
§ 5º Os exames complementares que irão subsidiar os exames clínicos 
ocupacionais serão sugeridos em manual de orientações a ser elaborado pela 
Comissão Nacional de Saúde e Segurança do Trabalho, instituída pelo Ato 
CSJT.GP.SG.CGPES Nº 391/2012 e alterada pelos Atos CSJT.GP.SG.CGPES 
Nº 290/2013 e CSJT.GP.SG.Nº 210/2014. 
Capítulo IV 
Da Comissão de Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho Art. 8º Os 
Tribunais Regionais do Trabalho deverão constituir comissão responsável pela 
Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho, vinculada à área de saúde, 
que terá como atribuições, principalmente: 
I – promover periodicamente ações educativas para magistrados e servidores a 
respeito das doenças ocupacionais e dos acidentes em serviço; 
II – atuar, em conjunto com as demais áreas do Tribunal, no desenvolvimento e 
na implementação do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional 
(PCMSO) e do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA), para 
adoção de medidas corretivas e/ou preventivas identificadas nos referidos 
programas; 
III – analisar, investigar, reconhecer/emitir laudos, apontar as causas e registrar 
os acidentes em serviço e as doenças ocupacionais ocorridos; 
IV – elaborar laudos de insalubridade e de periculosidade no âmbito do 
Tribunal; 
V – atuar em conjunto com as áreas do Tribunal que desenvolvem atividades 
de promoção da saúde, de qualidade de vida, de organização do trabalho e/ou 
de ações relativas à prevenção de riscos e doenças relacionados ao trabalho; 
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VI – atuar, em conjunto com as demais áreas do Tribunal, na adequação de 
mobiliário e de equipamentos, na correção das condições ambientais, na 
melhoria da rotina e da organização do trabalho existentes, bem como na 
implantação de instalações físicas e tecnológicas, quando solicitados; e VII – 
propor a interdição de posto de trabalho, máquina ou equipamento, total ou 
parcialmente, quando constatada situação de grave e iminente risco à saúde 
ou à integridade física pessoal ou coletiva, mediante a emissão de laudo 
técnico que indique o risco verificado e especifique as medidas corretivas que 
deverão ser adotadas. 
Art. 9º A Comissão de Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho será 
composta por servidores do Tribunal com comprovada formação e qualificação 
em áreas relacionadas à saúde e à segurança do trabalho. 
§ 1º O número de servidores que farão parte da comissão deverá ser 
proporcional ao quantitativo de servidores no Tribunal. 
§ 2º O Tribunal Regional do Trabalho que possuir na estrutura da área de 
saúde uma unidade organizacional composta por profissionais qualificados 
para realizar as atribuições relacionadas à engenharia de segurança e 
medicina do trabalho fica dispensado de constituir a comissão de que trata este 
capítulo. 
§ 3º O Tribunal Regional do Trabalho que não possuir servidores 
especializados para compor a comissão poderá contratar temporariamente 
consultoria para o exercício das atribuições estabelecidas neste capítulo. 
Capítulo V 
Disposições Finais 
Art. 10. A Comissão de Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho, em 
conjunto com a unidade de saúde do Tribunal, encaminhará relatório estatístico 
anual à Administração do Tribunal, conforme detalhamento sugerido no Manual 
de Orientações. 
Parágrafo único. O relatório mencionado no caput objetiva embasar a 
Administração para a tomada de decisões, visando à prevenção de riscos e 
doenças dos magistrados e dos servidores e das demais pessoas que 
compõem a força de trabalho do Tribunal. 
Art. 11. Os Tribunais Regionais do Trabalho encaminharão para o Conselho 
Superior da Justiça do Trabalho, até o mês de fevereiro de cada ano, as 
estatísticas relacionadas à saúde ocupacional e acidentes em serviço, para 
compor o banco de dados da Justiça do Trabalho, conforme modelo 
estabelecido no Manual de Orientações. 
Art. 12. A Coordenadoria de Gestão de Pessoas do Conselho Superior da 
Justiça do Trabalho exercerá o acompanhamento do disposto nesta Resolução. 
Art. 13. Os Tribunais Regionais do Trabalho exigirão das empresas contratadas 
para prestação de serviços terceirizados a observância do disposto no art. 7º 
desta Resolução. 
Art. 14. O Manual de Orientações deverá ser elaborado pela Comissão 
Nacional de Saúde e Segurança do Trabalho, instituída mediante o Ato 
CSJT.GP.SG.CGPES Nº 391/2012 e alterado pelos Atos CSJT.GP.SG.CGPES 



                      PODER JUDICIÁRIO FEDERAL 

                     TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO 
 
 
 
 

20 
 

Nº 290/2013 e CSJT.GP.SG.Nº 210/2014, no prazo de noventa dias a contar 
da publicação desta Resolução. 
Art. 15. Revoga-se a Resolução CSJT Nº 84, de 23 de agosto de 2011. 
Art. 16. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Brasília, 26 de setembro de 2014. 
Ministro ANTONIO JOSÉ DE BARROS LEVENHAGEN 
Presidente do Conselho Superior da Justiça do Trabalho 
 

RESOLUÇÃO CSJT N.º 143/2014 (DEJT de 06/10/2014). Regulamenta, no 
âmbito da Justiça do Trabalho de 1º e 2º Graus, a regra prevista no art. 18, § 
3º, da Lei nº 11.416, de 15 de dezembro de 2006, com a redação conferida 
pela Lei nº 12.774, de 28 de dezembro de 2012. 
O CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO, em sessão ordinária 
realizada em 26 de setembro de 2014, sob a presidência do Exmo Ministro 
Conselheiro Antonio José de Barros Levenhagen, presentes os Ex.mos 
Ministros Conselheiros João Batista Brito Pereira, Luiz Philippe Vieira de Mello 
Filho, Maria de Assis Calsing, Dora Maria da Costa e os Ex.mos 
Desembargadores Conselheiros David Alves de Mello Júnior, Elaine Machado 
Vasconcelos, Maria Doralice Novaes, Carlos Coelho de Miranda Freire e Altino 
Pedrozo dos Santos. Presentes a Ex.ma Vice-Procuradora-Geral do Trabalho, 
Dra. Eliane Araque dos Santos, e o Ex.mo Presidente da Associação Nacional 
dos Magistrados da Justiça do Trabalho – Anamatra, Juiz Paulo Luiz Schmidt, 
Considerando a edição da Lei nº 12.774, de 28 de dezembro de 2012, que 
altera a Lei nº 11.416, de 15 de dezembro de 2006, que dispõe sobre as 
Carreiras dos Servidores do Poder Judiciário da União, fixa os valores de sua 
remuneração e dá outras providências; 
Considerando o disposto no art. 26 da Lei nº 11.416, de 15 de dezembro de 
2006, que confere competência ao Conselho Superior da Justiça do Trabalho 
para baixar atos regulamentares necessários à aplicação da lei, observada a 
uniformidade de critérios e procedimentos; 
Considerando a decisão proferida pelo Plenário do Conselho Superior da 
Justiça do Trabalho nos autos do Processo CSJT nº PP-8707-
78.2013.5.90.0000, 
RESOLVE 
Art. 1º A partir de 31 de dezembro de 2012, os servidores e empregados 
públicos cedidos aos Tribunais Regionais do Trabalho, nos termos do art. 93 da 
Lei nº 8.112/90, investidos em função comissionada, perceberão a 
remuneração do seu cargo efetivo ou emprego permanente acrescida do valor 
da função comissionada constante do Anexo VIII da Lei nº 11.416/2006. 
Art. 2º Os Tribunais Regionais do Trabalho arcarão com o ônus da 
remuneração e dos encargos sociais definidos em lei dos servidores e 
empregados cedidos: 
I - de órgãos e entidades dos Estados e Municípios, assim como do Distrito 
Federal, cuja remuneração não seja custeada pela União; 
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II - de empresas públicas e sociedades de economia mista que não percebam 
recursos financeiros do Tesouro Nacional para o custeio total ou parcial da 
folha de pagamento de pessoal. 
§ 1º Os Tribunais Regionais do Trabalho poderão, quanto aos servidores 
cedidos dos órgãos e entidades de que trata o inciso I, efetuar o reembolso das 
despesas ao órgão cedente ou proceder ao pagamento diretamente em folha, 
deduzidos os descontos legais. 
§ 2º Na hipótese de empregados cedidos das entidades de que trata o inciso II, 
a remuneração será paga pela entidade cedente, devendo o Tribunal Regional 
do Trabalho efetuar o reembolso no mês subsequente. 
Art. 3º Para fins de reembolso, o órgão ou entidade cedente apresentará 
mensalmente planilha constando o valor dispendido, discriminado por parcela e 
servidor, acompanhada da comprovação de pagamento, devendo o Tribunal 
efetuar o reembolso no mês subsequente. 
Art. 4º Em caso de opção do Tribunal pelo pagamento direto na folha, o 
servidor deverá apresentar ao Tribunal certidão do órgão cedente contendo 
todos os valores a serem pagos, discriminados por parcela, inclusive as 
consignações em folha, atualizando-a sempre que houver alteração. 
§ 1º Na hipótese de que trata o caput, os Tribunais Regionais do Trabalho 
providenciarão o recolhimento dos encargos sociais diretamente aos órgãos 
competentes, aos quais os servidores cedidos encontram-se vinculados. 
§ 2º O órgão cedente deverá concordar com essa opção, no ato da cessão ou 
de sua renovação, interrompendo de imediato o pagamento por ele efetuado. 
Art. 5º Os Tribunais Regionais do Trabalho deverão adotar as providências 
necessárias ao retorno do servidor ao órgão de origem, quando da não 
apresentação dos documentos de que tratam os artigos 3º e 4º, após 
notificação ao servidor e ao órgão cedente. 
Art. 6º As despesas decorrentes da remuneração e demais vantagens dos 
servidores e empregados cedidos deverão ocorrer, exclusivamente, no 
elemento de despesa 96, observando-se o Grupo de Natureza de Despesa 
(GND), segundo cada despesa (1 – Pessoal ou 3 - Outras Despesas 
Correntes). 
Art. 7° Os casos omissos serão resolvidos pela Presidência do Tribunal 
Regional do Trabalho cessionário. 
Art. 8° Revoga-se a Resolução CSJT Nº 126, de 2 de maio de 2013. 
Art. 7° Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação. 
Publique-se. 
Brasília, 26 de setembro de 2014. 
Ministro ANTONIO JOSÉ DE BARROS LEVENHAGEN 
Presidente do Conselho Superior da Justiça do Trabalho 
 

RESOLUÇÃO Nº 09/2011 (*) (DEJT de 06/10/2014) Regulamenta a Formação 
Continuada dos Magistrados do Trabalho no âmbito do Sistema Integrado de 
Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho. 
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O Diretor da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados 
do Trabalho – ENAMAT, Ministro ALOYSIO CORRÊA DA VEIGA, no uso de 
suas atribuições legais e regulamentares, 
CONSIDERANDO o requisito da formação continuada para fins de promoção e 
acesso, na forma do art. 93, II, c, do art. 111-A, § 2º, I, da Constituição Federal, 
com a redação dada pela Emenda Constitucional n.º 45/2004; 
CONSIDERANDO os requisitos dos arts. 28 a 30 da Resolução Administrativa 
n.º 1.158/2006, com a redação consolidada pela Resolução Administrativa n.º 
1.363/2009, ambas do Tribunal Superior do Trabalho; 
CONSIDERANDO os pressupostos político-pedagógicos da formação 
continuada dos Magistrados do Trabalho, em termos de objetivos gerais e 
específicos, de conteúdos mínimos e de diretrizes executivas, definidos no 
Programa Nacional de Formação Continuada – PNFC 2010/2011; 
CONSIDERANDO a necessidade de definir padrões uniformes no âmbito do 
Sistema Integrado de Formação de Magistrados do Trabalho – SIFMT para a 
frequência mínima a atividades de formação continuada oferecidas pela 
ENAMAT e pelas Escolas Judiciais dos Tribunais Regionais do Trabalho, 
R E S O L V E: 
Art. 1.o A formação continuada tem por objetivo geral propiciar aos magistrados 
do trabalho formação profissional tecnicamente adequada, eticamente 
humanizada, voltada para a defesa dos princípios do Estado Democrático de 
Direito e comprometida com a solução justa dos conflitos, com ênfase nas 
competências teórico práticas básicas para o exercício da função na 
perspectiva do caráter nacional da instituição judiciária trabalhista. 
Parágrafo único. Os objetivos específicos da formação continuada são: 
a) o intercâmbio pessoal e profissional; 
b) a aquisição de novas competências profissionais; 
c) o desenvolvimento de competências profissionais já adquiridas na formação 
inicial. 
Art. 2.o Os conteúdos da formação continuada envolvem as competências 
profissionais a serem adquiridas e desenvolvidas por Juízes do Trabalho 
Substitutos vitalícios, Juízes do Trabalho Titulares e Desembargadores do 
Trabalho, como definidas na Tabela de Competências da Magistratura do 
Trabalho, e devem ser implementadas segundo as diretrizes político-
pedagógicas previstas no Programa Nacional de Formação Continuada – 
PNFC vigente. 
Parágrafo único. Os projetos didático-pedagógicos das ações formativas 
devem ser planejados e executados, de forma a:  
a) enfatizar a formação profissional dos magistrados; 
b) desenvolver saberes transdisciplinares que permitam o adequado e eficiente 
enfrentamento, nos Juízos Trabalhistas, dos conflitos inerentes às complexas e 
dinâmicas relações sociais contemporâneas; 
c) introduzir técnicas de ensino que assegurem a participação ativa dos Alunos-
Juízes, a interação e a troca de experiências, como práticas tuteladas, estudo 
de casos e simulações, de forma presencial ou à distância; 
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d) garantir o respeito pleno à liberdade de entendimento e de convicção do 
Aluno-Juiz em todo o itinerário formativo, entendido desde o planejamento 
pedagógico até a avaliação. 
Art. 3.º Os magistrados do trabalho vitalícios deverão frequentar atividades de 
formação continuada pelo período mínimo de 30 (trinta) horas-aula por 
semestre, em atividades presenciais e/ou à distância, cabendo às Escolas 
Judiciais dos Tribunais Regionais do Trabalho o controle e o registro da 
formação continuada. 
§ 1.o – Computar-se-ão na carga horária: 
I - as ações formativas certificadas, promovidas pelas Escolas Judiciais dos 
Tribunais Regionais do Trabalho e pela ENAMAT; 
II - até o limite de 8 (oito) horas-aula semestrais, outras atividades acadêmicas 
ou culturais, desde que, a critério da respectiva Escola, revelem-se compatíveis 
com a tabela de competências profissionais vigente para a formação 
continuada do Magistrado do Trabalho e haja 75% de frequência presencial 
certificada pela entidade promotora. 
§ 1.o Computar-se-ão na carga horária: (Redação dada pela Resolução 
ENAMAT N.º 15/2014) 
I – as ações formativas certificadas, promovidas pelas Escolas Judiciais dos 
Tribunais Regionais do Trabalho, pela ENAMAT. 
II – até o limite de 8 (oito) horas-aula semestrais, outras atividades acadêmicas 
ou culturais, desde que, a critério da respectiva Escola, revelem-se compatíveis 
com a tabela de competências profissionais vigente para a formação 
continuada do magistrado do trabalho e haja 75% de frequência presencial 
certificada pela entidade promotora. 
III – até o limite de 30 (trinta) horas-aula semestrais, para a realização de 
formação continuada nos cursos credenciados pela ENAMAT. 
§ 2.o Consideram-se, também, como tempo de efetiva formação profissional, 
as atividades descritas no parágrafo único do art. 30 da Resolução 
Administrativa n.º 1.158/2006, com a redação dada pela Resolução 
Administrativa n.º 1.363/2009, ambas do Tribunal Superior do Trabalho. 
§ 3.o Para o cumprimento do disposto neste artigo, as Escolas Judiciais dos 
Tribunais Regionais do Trabalho deverão oferecer, para o efeito da seletividade 
e da oportunidade de acesso de todos os magistrados, ações formativas com 
carga horária mínima de 60 horas-aula semestrais. 
§ 4.o Sem prejuízo dos pressupostos fixados pelo respectivo Tribunal e 
ressalvado o interesse público em cada caso concreto, o cumprimento da carga 
horária mínima de formação profissional definida neste artigo, no semestre 
completo imediatamente anterior ao protocolo do respectivo requerimento ou à 
deliberação do Tribunal, conforme o caso, constitui critério que será 
necessariamente considerado: 
I – no caso de Juiz do Trabalho Substituto vitalício: para remoção entre 
Tribunais, relotação, permuta, concessão de licença remunerada para estudo e 
aperfeiçoamento, eleição ou indicação para cargo na Direção de Escola 
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Judicial ou seu Conselho e participação em Comissão de Concurso para a 
Magistratura do Trabalho; 
II – no caso de Juiz Titular de Vara do Trabalho: para permuta, exercício de 
Direção de Foro Trabalhista, convocação para o Tribunal, concessão de licença 
remunerada para estudo e aperfeiçoamento, eleição ou indicação para cargo 
na Direção de Escola Judicial ou seu Conselho e participação em Comissão de 
Concurso para a Magistratura do Trabalho; 
III – no caso de Desembargador do Trabalho: para eleição ou indicação para 
cargo na Direção de Escola Judicial ou seu Conselho e participação em 
Comissão de Vitaliciamento e em Comissão de Concurso para a Magistratura 
do Trabalho, além de concessão de licença remunerada para estudo e 
aperfeiçoamento. 
§ 5.o O cumprimento da carga horária, na forma do parágrafo anterior, será 
aferido: 
I – em se tratando de remoção entre Tribunais, relotação, permuta e concessão 
de licença remunerada para estudo e aperfeiçoamento, no semestre completo 
imediatamente anterior ao protocolo do respectivo requerimento; 
II – em se tratando de convocação para o Tribunal, exercício de Direção de 
Foro Trabalhista, eleição ou indicação para cargo na Direção de Escola Judicial 
ou seu Conselho e participação em Comissão de Vitaliciamento ou em 
Comissão de Concurso para a Magistratura do Trabalho, no semestre completo 
imediatamente anterior à deliberação do Tribunal. 
§ 6.o Constitui encargo do magistrado promover a averbação do certificado das 
atividades a que se refere o inciso II do §1.º junto à respectiva Escola para o 
cômputo da carga horária. 
§ 7.o Para o cumprimento do disposto neste artigo, a Escola Judicial e o 
respectivo Tribunal Regional do Trabalho poderão, caso entendam oportuno e 
conveniente, instituir para cada situação Cursos de Formação Continuada 
específicos, cuja frequência e aproveitamento sejam requisito, assegurada a 
igualdade de oportunidade e de acesso. 
Art. 4.º As Escolas Judiciais dos Tribunais Regionais do Trabalho divulgarão, 
nos meses de novembro e maio, o calendário das atividades programadas, 
respectivamente, para o primeiro semestre e para o segundo semestre de cada 
ano, com as correspondentes cargas horárias, a fim de possibilitar ao 
magistrado escolher as de sua preferência e programar-se para as ações 
formativas. 
Art. 5.º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação e terá efeito a 
partir de 1º de julho de 2012. 
Brasília, 15 de dezembro de 2011. 
Ministro ALOYSIO CORRÊA DA VEIGA 
Diretor da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do 
Trabalho – ENAMAT 

(*) Republicada por força da RESOLUÇÃO N.º 13, DE 13 DE DEZEMBRO 

DE 2013, e da RESOLUÇÃO N.º 15, DE 30 DE SETEMBRO DE 2014. 
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RESOLUÇÃO ENAMAT N.º 17, DE 30 DE SETEMBRO DE 2014 (DEJT de 

06/10/2014) Regulamenta os convênios celebrados por Escolas Judiciais dos 
Tribunais Regionais do Trabalho. 
O Diretor da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados 
do Trabalho – ENAMAT, Ministro João Oreste Dalazen, no uso de suas 
atribuições legais e regulamentares,  
CONSIDERANDO a relevância dos convênios para a realização de cursos de 
formação no âmbito das Escolas Judiciais; 
CONSIDERANDO a necessidade de uniformização dos procedimentos das 
Escolas integrantes do Sistema Integrado de Formação de Magistrados do 
Trabalho; 
CONSIDERANDO as atribuições estatutárias da Escola Nacional de formação 
e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho, notadamente a de participar e 
coordenar as atividades do Sistema Integrado de Formação de Magistrados do 
Trabalho, nos termos do artigo 21, da Resolução Administrativa TST n.º 1158, 
de 14 de setembro de 2006; 
CONSIDERANDO o parecer favorável do Conselho Consultivo da Escola 
Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados – ENAMAT, 
RESOLVE: 
Art. 1.º Para realização de suas atividades na formação de magistrados, 
observadas as diretrizes estabelecidas pela ENAMAT, as Escolas Judiciais dos 
Tribunais Regionais do Trabalho, atendendo a razões de conveniência 
acadêmica e administrativa, poderão celebrar convênios com entidades 
públicas ou privadas, nacionais ou estrangeiras, organizações não 
governamentais, instituições de ensino superior, institutos culturais, escolas 
corporativas do setor público, órgãos de classe, escolas associativas de 
magistratura e congêneres. 
Parágrafo único. Os eventos realizados, promovidos ou apoiados pelas Escolas 
Judiciais dos Tribunais Regionais do Trabalho, mediante convênio, deverão 
observar, no que for cabível, a Resolução CNJ nº 170/2013. 
Art. 2.º Os convênios podem ter como objeto, entre outros: 
I – a organização e promoção conjunta ou em colaboração de atividades 
educacionais específicas, presenciais ou à distância, definidas em cada caso, 
notadamente cursos, fóruns, eventos, conferências, seminários, debates, 
grupos de estudo e palestras; 
II – o compartilhamento de ações formativas mediante cessão de vagas em 
cursos presenciais e/ou à distância; 
III – o desenvolvimento conjunto de projetos e programas de pesquisa e 
ensino; 
IV – o intercâmbio de docentes, pesquisadores e/ou pessoal técnico; 
V – o intercâmbio de material didático-pedagógico, de repositórios de 
informação e de documentos e publicações científicas; 
VI – a disponibilização de espaços físicos, ambientes virtuais e de 
equipamentos para a realização de eventos; 
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VII – a concessão de descontos em cursos de pós-graduação ou em outras 
atividades educacionais promovidas pela entidade convenente. 
Art. 3.º Os convênios deverão ser firmados pelos representantes legais da 
Escola Judicial Regional e da entidade partícipe, os quais deverão especificar, 
conforme o caso: 
I – a finalidade e o objeto específicos; 
II – as obrigações dos partícipes; 
III – o prazo de duração; 
IV – o conteúdo e a carga horária do evento; 
V – a origem das receitas; 
VI – o montante das despesas; 
VII – a forma de avaliação da frequência e do aproveitamento. 
Art. 4.º Para a realização das atividades previstas no artigo 2.º desta 
Resolução, as ações compartilhadas entre as Escolas Judiciais componentes 
do Sistema Integrado de Formação de Magistrados do Trabalho não dependem 
de convênio, podendo ser formalizadas por mera troca de correspondência. 
Art. 5.º A ENAMAT deverá ser informada do inteiro teor dos convênios no prazo 
de 30 (trinta) dias após sua celebração. 
Parágrafo único. Os convênios em vigência devem ser informados à ENAMAT 
no prazo do caput, contado a partir da publicação desta Resolução. 
Art. 6.º Em atividades realizadas pelas Escolas Judiciais Regionais mediante 
convênio, a certificação da frequência e aproveitamento observará os 
regulamentos da ENAMAT. 
Art. 7.º Esta Resolução não se aplica: 
I – aos acordos de cooperação e outros termos de parceria nos quais a 
atuação do outro partícipe se restrinja ao apoio à Escola Judicial em questões 
operacionais ou de logística para realização de evento; 
II – aos convênios celebrados por Escolas Judiciais dos Tribunais Regionais do 
Trabalho para fins de capacitação exclusiva de servidores. 
Art. 8.º Os certificados de frequência e aproveitamento em cursos decorrentes 
de convênios celebrados por Escolas Judiciais Regionais, anteriores à presente 
Resolução, regularmente emitidos ou ratificados segundo as normas editadas 
pela ENAMAT, são nacionalmente válidos para comprovação da atividade 
formativa discriminada. 
Art. 9.º As Escolas Judiciais dos Tribunais Regionais do Trabalho deverão 
adequar os convênios em vigor ao previsto nesta Resolução, no prazo de 180 
(cento e oitenta) dias. 
Art. 10 Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revoga as 
disposições em contrário. 
Brasília, 30 de setembro de 2014. 
Ministro JOÃO ORESTE DALAZEN 
Diretor da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do 
Trabalho – ENAMAT 
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RESOLUÇÃO N.º 15, DE 30 DE SETEMBRO DE 2014 (DEJT de 06/10/2014). 
Altera a redação dada pelas Resoluções ENAMAT n.º 9/2011 e 13/2013, que 
tratam da Formação Continuada dos Magistrados do Trabalho. 
O Diretor da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados 
do Trabalho – ENAMAT, Ministro João Oreste Dalazen, no uso de suas 
atribuições legais e regulamentares, CONSIDERANDO que,conforme o 
estatuído no art. 111-A, § 2.º, I, da Constituição da República, com a redação 
dada pela Emenda Constitucional n.º 45/2004, e o disposto no art. 2.º, VIII e IX, 
e no art. 17 da Resolução Administrativa n.º 1.158/2006, com a redação dada 
pela Resolução Administrativa n.º 1.158/2006, ambas do Tribunal Superior do 
Trabalho, incumbe precipuamente à ENAMAT a coordenação da formação dos 
Magistrados do Trabalho; 
CONSIDERANDO que o limite imposto pelo art. 3.º, § 1.º, II, da Resolução 
ENAMAT n.º 9/2011, com a redação que lhe imprimiu o art. 1.º, da Resolução 
ENAMAT n.º 13/2013, pode implicar desestímulo à participação dos 
magistrados do trabalho em cursos de média e longa duração, quando não 
promovidos pelas Escolas Judiciais; 
CONSIDERANDO que há instituições de educação dispostas a, mediante 
convênio, oferecer cursos específicos para magistrados do trabalho; 
CONSIDERANDO a formatação de tais cursos segundo as regras de 
competências profissionais regulamentadas pela ENAMAT; 
CONSIDERANDO o parecer favorável do Conselho Consultivo da ENAMAT, 
RESOLVE: 
Art. 1.º O § 1.º do art. 3.º da Resolução ENAMAT n.º 9/2011 passa a vigorar 
com a seguinte redação: 
§ 1.º Computar-se-ão na carga horária: 
I – as ações formativas promovidas pelas Escolas Judiciais dos Tribunais 
Regionais do Trabalho, certificadas pela ENAMAT. 
1574/2014 Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados 
do Trabalho 
II – até o limite de 8 (oito) horas-aula semestrais, outras atividades acadêmicas 
ou culturais, desde que, a critério da respectiva Escola, revelem-se compatíveis 
com a tabela de competências profissionais vigente para a formação 
continuada do Magistrado do Trabalho e haja 75% de frequência presencial 
certificada pela entidade promotora. 
III – até o limite de 30 (trinta) horas-aula semestrais, para a realização de 
formação continuada nos cursos credenciados pela ENAMAT. 
Art. 2.º Republique-se a Resolução ENAMAT n.º 9/2011, com as alterações 
introduzidas. 
Art. 3.º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Brasília, 30 de setembro de 2014. 
Ministro JOÃO ORESTE DALAZEN 
Diretor da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do 
Trabalho – ENAMAT 
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RESOLUÇÃO ENAMAT N.º 16, DE 30 DE SETEMBRO DE 2014 (DEJT de 

06/10/2014) Regulamenta o credenciamento de cursos pela Escola Nacional de 
Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho. 
O Diretor da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados 
do Trabalho – ENAMAT, Ministro JOÃO ORESTE DALAZEN, no uso de suas 
atribuições legais e regulamentares, CONSIDERANDO que, nos termos da 
Resolução ENAMAT N.º 17/2014, a Escola Nacional de Formação e 
Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho poderá credenciar cursos, para 
realização da formação continuada de magistrados; 
CONSIDERANDO os princípios da impessoalidade e da eficiência da 
Administração Pública, consoante previsto no art. 37, caput, da Constituição da 
República; 
CONSIDERANDO a necessidade de publicação dos critérios de 
credenciamento de cursos de formação continuada de magistrados do trabalho, 
para garantir a transparência dos procedimentos de escolha e análise dos 
cursos; 
CONSIDERANDO o parecer favorável do Conselho Consultivo; 
RESOLVE: 
Art. 1.º O credenciamento de cursos pela Escola Nacional de Formação e 
Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho é regulado pela presente 
Resolução. 
Art. 2.º A ENAMAT poderá credenciar cursos para integrarem a formação 
continuada de magistrados do trabalho, sempre que presentes os seguintes 
requisitos: 
a) o curso seja planejado especificamente para atendimento das demandas de 
formação de membros da magistratura, inserindo-se seu conteúdo, 
necessariamente, na tabela de competências instituída pela Resolução 
ENAMAT n.º 07/2010; 
b) a entidade conveniada realize e certifique frequência mínima não inferior a 
80% das atividades presenciais e avaliação de aproveitamento; 
Art. 3.º A instituição que pretenda credenciar cursos junto à Escola Nacional de 
Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho – ENAMAT 
apresentará, até 15 de outubro de cada ano, o projeto de ensino 
circunstanciado, que deverá conter: 
a) dimensionamento e forma de admissão das turmas; 
b) local de realização dos cursos; 
c) programa e respectiva bibliografia; 
d) estratégias de avaliação de desempenho; 
e) quantidade de horas de aula e de outras atividades, para cômputo da carga 
horária total; 
f) titulação concedida aos concluintes; 
g) o compromisso do responsável legal da instituição pelo cumprimento estrito 
do plano de ensino. 
Art. 4.º O Diretor da ENAMAT, ouvido o Conselho Consultivo, deliberará acerca 
do pedido de credenciamento, até 19 de dezembro de cada ano. 
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Parágrafo único: O curso credenciado poderá ser oferecido por dois anos 
consecutivos, independentemente de novo credenciamento. 
Art. 5.º A ENAMAT manterá permanente relação dos cursos credenciados, com 
as respectivas datas de credenciamento, no sítio da entidade na Internet. 
Art. 6.º O certificado de conclusão do curso deverá conter a expressão “curso 
credenciado pela Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de 
Magistrados do Trabalho”. 
Art. 7.º Em caso de descumprimento do plano de ensino que instruiu o pedido 
de credenciamento, o credenciamento será imediatamente cancelado, não 
sendo computáveis para a carga horária de formação continuada as horas de 
atividades do curso. 
Art. 8.º No ano de 2014, o prazo de que trata o artigo 3.º será estendido até 15 
de novembro. 
Art. 9.º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Brasília, 30 de setembro de 2014. 
Ministro JOÃO ORESTE DALAZEN 
Diretor da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de 
Magistrados do Trabalho – ENAMAT 
 

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 1699, DE 6 DE OUTUBRO DE 2014 

(DEJT de 07/10/2014). Referenda o Ato nº 491/SEGJUD.GP, de 23 de 
setembro de 2014, praticado pela Presidência do Tribunal. 
O EGRÉGIO ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, 
em sessão ordinária hoje realizada, sob a Presidência do Excelentíssimo 
Senhor Ministro Antonio José de Barros Levenhagen, Presidente do Tribunal, 
presentes os Excelentíssimos Senhores Ministros João Batista Brito Pereira, 
Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, Maria Cristina Irigoyen Peduzzi, 
Renato de Lacerda Paiva, Guilherme Augusto Caputo Bastos, Walmir Oliveira 
da Costa, Maurício Godinho Delgado, 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 o Ato nº 491/SEGJUD.GP, praticado pela Presidência do Tribunal, 
com o seguinte teor: “ATO Nº 491/SEGJUD.GP, DE 23 DE SETEMBRO DE 
2014 - O PRESIDENTE DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, no uso 
das suas atribuições legais e regimentais, ad referendum do Órgão Especial, 
considerando a edição da Lei 13.015, de 21 de julho de 2014, que instituiu 
novos requisitos para a admissibilidade de recursos no âmbito da Justiça do 
Trabalho e introduz a sistemática do recurso repetitivo; considerando a 
necessidade de fixação de parâmetros procedimentais mínimos para dar 
efetividade à referida lei,  
RESOLVE – Art. 1º A Lei 13.015, de 21 de julho de 2014, aplica-se aos 
recursos interpostos das decisões publicadas a partir da data de sua vigência. 
Art. 2º Sem prejuízo da competência do Ministro Relator do recurso de 
embargos prevista no § 3º do artigo 894 da CLT, o Presidente de Turma, na 
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forma do Regimento Interno do Tribunal Superior do Trabalho, denegar-lhe-á 
seguimento nas hipóteses ali previstas e quando a divergência apresentada 
não se revelar atual, nos termos do § 2º do mesmo dispositivo legal.  
Art. 3º Para efeito de aplicação dos §§ 4º e 5º do artigo 896 da CLT, persistindo 
decisão conflitante com a jurisprudência já uniformizada do Tribunal Regional 
do Trabalho de origem, deverão os autos retornar à instância a quo para sua 
adequação à súmula regional ou à tese jurídica prevalecente no Tribunal 
Regional do Trabalho, desde que não conflitante com súmula ou orientação 
jurisprudencial do Tribunal Superior do Trabalho.  
Art. 4º A comprovação da existência da súmula regional ou da tese jurídica 
prevalecente no Tribunal Regional do Trabalho e não conflitante com súmula 
ou orientação jurisprudencial do Tribunal Superior do Trabalho servirá para os 
efeitos do artigo 896, a, da CLT, desde que regularmente demonstrada sua 
fonte de publicação.  
Art. 5º No caso de decisão regional em consonância com súmula ou orientação 
jurisprudencial do Tribunal Superior do Trabalho, o Relator denegará 
seguimento ao recurso.  
Art. 6º Os Tribunais Regionais do Trabalho deverão manter e dar publicidade a 
suas súmulas e teses jurídicas prevalecentes mediante banco de dados, 
organizando-as por questão jurídica decidida e divulgando-as, 
preferencialmente, na rede mundial de computadores.  
Art. 7º Para os efeitos do § 13 do artigo 896 da CLT, a afetação de julgamento 
ao Tribunal Pleno, em face da relevância da matéria, somente poderá ocorrer 
em processos em tramitação na Subseção de Dissídios Individuais do Tribunal 
Superior do Trabalho. Parágrafo único. A afetação a que se refere o caput 
deste artigo não pressupõe, necessariamente, a existência de diversos 
processos em que a questão relevante seja debatida.  
Art. 8º Nas hipóteses dos artigos 896-B e 896-C da CLT, somente poderão ser 
afetados recursos representativos da controvérsia que sejam admissíveis e que 
contenham abrangente argumentação e discussão a respeito da questão a ser 
decidida. 
Art. 9º Quando a Turma do Tribunal Superior do Trabalho entender necessária 
a adoção do procedimento de julgamento de recursos de revista repetitivos, 
seu Presidente deverá submeter ao Presidente da Subseção de Dissídios 
Individuais I a proposta de afetação do recurso de revista, para os efeitos do 
caput do artigo 896-C da CLT.  
Parágrafo único. O Presidente da Subseção submeterá a proposta ao 
colegiado no prazo máximo de 30 dias de seu recebimento, após o que:  
I – acolhida a proposta, por maioria simples, o colegiado também decidirá se a 
questão será analisada pela própria SbDI-1 ou pelo Tribunal Pleno;  
II – na hipótese do inciso I, o processo será distribuído a um Relator e a um 
Revisor do órgão jurisdicional correspondente, para sua tramitação nos termos 
do artigo 896-C da CLT;  
III – rejeitada a proposta, os autos serão devolvidos à Turma respectiva, para 
que o julgamento do recurso de revista prossiga regularmente.  
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Art. 10. Compete ao Presidente do respectivo Tribunal Regional do Trabalho 
determinar a suspensão de que trata o § 3º do artigo 896-C da CLT dos 
recursos interpostos contra as sentenças em casos idênticos aos afetados 
como recursos repetitivos.  
Art. 11. Selecionados os recursos, o Relator, na Subseção Especializada em 
Dissídios Individuais ou no Tribunal Pleno, constatada a presença do 
pressuposto do caput do art. 896-C da CLT, proferirá decisão de afetação, na 
qual:  
I – identificará com precisão a questão a ser submetida a julgamento;  
II – poderá determinar a suspensão dos recursos de revista ou de embargos de 
que trata o § 5º do artigo 896-C da CLT;  
III - requisitará aos Presidentes ou Vice-Presidentes dos Tribunais Regionais 
do Trabalho a remessa de até dois recursos de revista representativos da 
controvérsia;  
IV – poderá conceder vista ao Ministério Público e às partes, nos termos e para 
os efeitos do § 9º do artigo 896-C da CLT.  
Art. 12. Se, após receber os recursos de revista selecionados pelo Presidente 
ou Vice-Presidente do Tribunal Regional do Trabalho, não se proceder à sua 
afetação, o relator, no Tribunal Superior do Trabalho, comunicará o fato ao 
Presidente ou Vice-Presidente que os houver enviado, para que seja revogada 
a decisão de suspensão referida no artigo 896-C, § 4º, da CLT.  
Art. 13. É vedado ao órgão colegiado decidir, para os fins do artigo 896-C da 
CLT, questão não delimitada na decisão de afetação.  
Art. 14. Os recursos afetados deverão ser julgados no prazo de um ano e terão 
preferência sobre os demais feitos.  
§ 1º Não se dando o julgamento no prazo de um ano, cessam automaticamente 
a afetação e a suspensão dos processos.  
§ 2º Ocorrendo a hipótese do parágrafo anterior, é permitido a outro Relator, 
nos termos do artigo 896-C da CLT, afetar dois ou mais recursos 
representativos da controvérsia.  
Art. 15. Quando os recursos requisitados do Tribunal Regional do Trabalho 
contiverem outras questões além daquela que é objeto da afetação, caberá ao 
órgão jurisdicional competente decidir esta em primeiro lugar e depois as 
demais, em acórdão específico para cada processo.  
Art. 16. Para instruir o procedimento, pode o Relator fixar data para, em 
audiência pública, ouvir depoimentos de pessoas com experiência e 
conhecimento na matéria.  
Art. 17. O conteúdo do acórdão paradigma abrangerá a análise de todos os 
fundamentos suscitados à tese jurídica discutida, favoráveis ou contrários. Art. 
18. As partes deverão ser intimadas da decisão de suspensão de seu 
processo, a ser proferida pelo respectivo Relator.  
Art. 19. A parte poderá requerer o prosseguimento de seu processo se 
demonstrar distinção entre a questão a ser decidida no processo e aquela a ser 
julgada no recurso afetado.  
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§ 1º A outra parte deverá ser ouvida sobre o requerimento, no prazo de cinco 
dias.  
§ 2º Da decisão caberá agravo, nos termos do Regimento Interno dos 
respectivos Tribunais. 
Art. 20. Decidido o recurso representativo da controvérsia, os órgãos 
jurisdicionais respectivos declararão prejudicados os demais recursos versando 
sobre idêntica controvérsia ou os decidirão aplicando a tese.  
Art. 21. Publicado o acórdão paradigma:  
I – o Presidente ou Vice-Presidente do Tribunal de origem negará seguimento 
aos recursos de revista sobrestados na origem, se o acórdão recorrido coincidir 
com a orientação do Tribunal Superior do Trabalho;  
II - o órgão que proferiu o acórdão recorrido, na origem, reexaminará a causa 
de competência originária ou o recurso anteriormente julgado, na hipótese de o 
acórdão recorrido contrariar a orientação do Tribunal Superior;  
III - os processos suspensos em primeiro e segundo graus de jurisdição 
retomarão o curso para julgamento e aplicação da tese firmada pelo Tribunal 
Superior.  
§ 1º Para fundamentar a decisão de manutenção do entendimento, o órgão que 
proferiu o acórdão recorrido demonstrará fundamentadamente a existência de 
distinção, por se tratar de caso particularizado por hipótese fática distinta ou 
questão jurídica não examinada, a impor solução jurídica diversa.  
§ 2º Mantido o acórdão divergente pelo Tribunal de origem, o recurso de revista 
será remetido ao Tribunal Superior do Trabalho, após novo exame de sua 
admissibilidade pelo Presidente ou Vice-Presidente do Tribunal Regional.  
§ 3º Realizado o juízo de retratação, com alteração do acórdão divergente, o 
Tribunal de origem, se for o caso, decidirá as demais questões ainda não 
decididas, cujo enfrentamento se tornou necessário em decorrência da 
alteração.  
§4º Quando for alterado o acórdão divergente na forma do parágrafo anterior e 
o recurso versar sobre outras questões, caberá ao Presidente do Tribunal 
Regional, depois do reexame pelo órgão de origem e independentemente de 
ratificação do recurso ou juízo de admissibilidade, determinar a remessa do 
recurso ao Tribunal Superior do Trabalho para julgamento das demais 
questões.  
Art. 22. O Tribunal Superior do Trabalho deverá manter e dar publicidade às 
questões de direito objeto dos recursos repetitivos já julgados, pendentes de 
julgamento ou já reputadas sem relevância, bem como daquelas objeto das 
decisões proferidas nos termos do § 13 do artigo 896 da CLT.  
Art. 23. A dispensa de depósito recursal a que se refere o § 8º do artigo 899 da 
CLT não será aplicável aos casos em que o agravo de instrumento se refira a 
uma parcela de condenação, pelo menos, que não seja objeto de arguição de 
contrariedade a súmula ou a orientação jurisprudencial do Tribunal Superior do 
Trabalho. Parágrafo único. Quando a arguição a que se refere o caput deste 
artigo revelar-se manifestamente infundada, temerária ou artificiosa, o agravo 
de instrumento será considerado deserto. Publique-se.” 
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RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 1703, DE 6 DE OUTUBRO DE 2014 

(DEJT de 07/10/2014). Referenda o Ato nº 510/SEGJUD.GP, de 3 de outubro 
de 2014, praticado pela Presidência do Tribunal. 
O EGRÉGIO ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, 
em sessão ordinária hoje realizada, sob a Presidência do Excelentíssimo 
Senhor Ministro Antonio José de Barros Levenhagen, Presidente do Tribunal, 
presentes os Excelentíssimos Senhores Ministros João Batista Brito Pereira, 
Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, Maria Cristina Irigoyen Peduzzi, 
Renato de Lacerda Paiva, Guilherme Augusto Caputo Bastos, Walmir Oliveira 
da Costa, Maurício Godinho Delgado, 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 o Ato nº 510/SEGJUD.GP, praticado pela Presidência do Tribunal, 
com o seguinte teor: “ATO Nº 510/SEGJUD.GP, DE 3 DE OUTUBRO DE 2014 
- O PRESIDENTE DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, no uso das 
suas atribuições legais e regimentais, ad referendum do Órgão Especial, 
considerando a deflagração do movimento grevista pela categoria profissional 
dos bancários, considerando o disposto no artigo 775 da CLT, que autoriza a 
prorrogação dos prazos em virtude de força maior, considerando o princípio da 
razoabilidade contemplado na Constituição Federal, RESOLVE – Art. 1º Fica 
prorrogado o prazo para recolhimento dos depósitos (prévio e recursal) e das 
custas processuais para o terceiro dia útil subsequente ao término do 
movimento grevista da categoria profissional dos bancários. Art. 2º O 
recolhimento dos depósitos deverá ser comprovado, nos processos em 
tramitação no Tribunal Superior do Trabalho, até o quinto dia útil subsequente 
ao da sua efetivação. Art. 3º Este ato entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se.” 
 

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 20/2014 (DEJT de 07/10/2017). Dispõe 
sobre a suspensão do prazo para recolhimento e comprovação dos depósitos 
recursais e custas processuais, em virtude da greve dos bancários. 
O ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª 
REGIÃO, no uso de suas atribuições legais e regimentais, na sessão 
extraordinária realizada nesta data; 
CONSIDERANDO a greve dos empregados em estabelecimentos bancários, 
iniciada em 30 de setembro de 2014;  
CONSIDERANDO a possibilidade de que o movimento grevista venha a 
impossibilitar o regular e oportuno preparo de recursos, bem assim o 
pagamento de custas processuais; 
CONSIDERANDO os ofícios encaminhados à Presidência do Tribunal pela 
Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional do Rio Grande do Sul – OAB/RS e 
pela Caixa Econômica Federal, em que solicitada, emergencialmente, a dilação 
ou a suspensão dos prazos para a efetivação das mencionadas providências; 
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CONSIDERANDO a faculdade outorgada ao Tribunal pelo art. 775 da CLT, 
RESOLVE, por unanimidade: 
Art. 1º Suspender o prazo para recolhimento e comprovação de depósito 
recursal e pagamento de custas de 30 de setembro de 2014 até 5 (cinco) dias 
após o término da greve dos empregados em estabelecimentos bancários. 
Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo, a Presidência e a Corregedoria 
Regional baixarão ato conjunto fixando a data do término da greve. 
Art. 2º A presente Resolução Administrativa entra em vigor na data de sua 
publicação. 
Tomaram parte na sessão os Exmos. Desembargadores Juraci Galvão Júnior, 
João Alfredo Borges Antunes de Miranda, Ana Luiza Heineck Kruse, Berenice 
Messias Corrêa, Beatriz Renck, Cláudio Antônio Cassou Barbosa, Denise 
Pacheco, Francisco Rossal de Araújo, Tânia Regina Silva Reckziegel, Maria 
Cristina Schaan Ferreira e Marçal Henri dos Santos Figueiredo, sob a 
presidência da Exma. Desembargadora Cleusa Regina Halfen, Presidente 
deste Tribunal. Presente pelo Ministério Público do Trabalho o Dr. Rogério 
Uzun Fleischmann. Porto Alegre, 06 de outubro de 2014. Cláudia Regina 
Schröder, Secretária do Tribunal Pleno, do Órgão Especial e da SDC. 
 
 

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 11/2013 (DEJT de 13.10.2014). (Texto 
compilado com as alterações promovidas pelas Resoluções Administrativas nº 
20/2013, 32/2013 e 18/2014) Regulamenta a concessão de diárias e a 
aquisição de passagens aéreas no âmbito da Justiça do Trabalho da 4ª 
Região. 
O ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª 
REGIÃO, no uso de suas atribuições legais e regimentais, na sessão ordinária 
realizada nesta data,  
CONSIDERANDO o que consta do Expediente MA-12178-1986-000-04-00-0 e 
do PA 0002159-26.2013.5.04.0000, que tratam de diárias de magistrados e 
servidores; 
CONSIDERANDO o disposto na Resolução nº 73 do Conselho Nacional de 
Justiça, de 28 de abril de 2009, que dispõe sobre a concessão e pagamento de 
diárias no âmbito do Poder Judiciário; 
CONSIDERANDO o disposto na Resolução nº 124 do Conselho Superior da 
Justiça do Trabalho, de 28 de fevereiro de 2013, que regulamenta a concessão 
de diárias e a aquisição de passagens aéreas no âmbito da Justiça do Trabalho 
de primeiro e segundo graus; 
CONSIDERANDO que a concessão de diárias no âmbito da Justiça do 
Trabalho da 4ª Região é regulamentada pela Resolução nº 17/2009, de 31 de 
agosto de 2009, que tem como fundamento o Ato nº 107/2009 do Conselho 
Superior da Justiça do Trabalho, revogado pela Resolução nº 124/2013 do 
Conselho Superior da Justiça do Trabalho; 
RESOLVE, por unanimidade de votos: 
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Regulamentar a concessão de diárias e a aquisição de passagens aéreas no 
âmbito da Justiça do Trabalho da 4ª Região, nos seguintes termos: 
 
Art. 1º O magistrado ou o servidor da Justiça do Trabalho da 4ª Região que se 
deslocar, em razão de serviço, em caráter eventual ou transitório, da localidade 
de exercício para outro ponto do território nacional ou para o exterior, fará jus à 
percepção de diárias para indenização das despesas extraordinárias de 
alimentação, hospedagem e locomoção urbana, sem prejuízo do fornecimento 
de passagens ou do pagamento de indenização de transporte, na forma 
prevista nesta Resolução. 
§ 1º A concessão e o pagamento das diárias pressupõem, obrigatoriamente: 
I – compatibilidade dos motivos do deslocamento com o interesse público; 
II – correlação entre o motivo do deslocamento e as atribuições do cargo 
efetivo ou as atividades desempenhadas no exercício da função comissionada 
ou do cargo em comissão; 
III – publicação do ato na imprensa oficial de veiculação dos atos deste 
Tribunal, em veículo oficial de circulação interna e em seu sítio eletrônico, 
contendo o nome do magistrado ou servidor e o respectivo cargo ou função, o 
destino, a atividade a ser desenvolvida, o período de afastamento e a 
quantidade de diárias; 
IV – comprovação do deslocamento e da atividade desempenhada.  
§ 2º Aplicam-se as normas da presente Resolução às hipóteses de 
deslocamento para a participação em atividades de formação judicial 
promovidas pela Escola Judicial do TRT da 4ª Região, pressupondo-se, nesses 
casos, a compatibilidade dos motivos do deslocamento com o interesse 
público, sendo necessário o reconhecimento prévio e expresso, pela Direção 
da Escola Judicial, da presença de correlação entre a causa do deslocamento 
e as atribuições do cargo, nos exatos termos do quanto previsto no item II do 
parágrafo 1º supra. 
§ 3º A publicação a que se refere o inciso III do § 1º será a posteriori em caso 
de viagem para realização de diligência sigilosa.  
Art. 2º As diárias serão concedidas por dia de afastamento da localidade de 
exercício, incluindo-se o dia de partida e o dia de chegada, observando-se os 
seguintes critérios:  
I – valor integral quando o deslocamento importar pernoite fora da localidade 
de exercício; 
II – metade do valor: 
a) quando o deslocamento não exigir pernoite fora da localidade de exercício; 
b) quando fornecido alojamento ou outra forma de hospedagem por órgão ou 
entidade da Administração Pública; e  
c) no dia do retorno à localidade de exercício. 
Parágrafo único. Na hipótese prevista na alínea “b” do inciso II, no dia do 
retorno à localidade de exercício será concedido valor equivalente a 25% (vinte 
e cinco por cento) da diária integral.  
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Art. 3º Será concedido, nas viagens em território nacional, adicional 
correspondente a 80% (oitenta por cento) do valor básico da diária do cargo de 
Analista Judiciário, destinado a cobrir despesas de deslocamento do local de 
trabalho ou hospedagem até o local de embarque ou desembarque e vice-
versa. 
§ 1º Quando o deslocamento compreender mais de uma cidade de destino, o 
adicional de que trata este artigo poderá ser concedido mais de uma vez, a 
critério da Administração. 
§ 2º O adicional de que trata o caput não será devido quando fornecido veículo 
oficial para os deslocamentos a que se destina.  
§ 3º Se em alguma das localidades for fornecido veículo oficial para o 
deslocamento de que trata o caput, não será devido o adicional correspondente 
a essa localidade.  
§ 4º O adicional de deslocamento tem caráter indenizatório e será concedido 
no próprio ato de concessão das diárias.  
Art. 4º O magistrado ou servidor não fará jus a diárias quando: 
I – não havendo pernoite fora da localidade de exercício: 
a) o deslocamento se der entre municípios limítrofes ou na mesma região 
metropolitana; 
b) o deslocamento ocorrer dentro dos limites da jurisdição da Vara do Trabalho; 
c) o deslocamento da localidade de exercício constituir exigência permanente 
do cargo. 
II – o retardamento da viagem for motivado pela empresa transportadora, 
responsável, segundo a legislação pertinente, pelo fornecimento de 
hospedagem, alimentação e transporte. 
§ 1º Em se tratando de juiz substituto zoneado em circunscrição que abranja 
mais de um município, não enseja o pagamento de diárias o seu deslocamento 
dentro dos limites da jurisdição da Vara do Trabalho em que se encontra 
sediado, bem como entre os municípios limítrofes com a localidade da sede, 
salvo se houver pernoite. 
§2º A necessidade de pernoite, para os efeitos deste artigo, deverá ser 
justificada por escrito, acompanhada da comprovação das respectivas 
despesas com hospedagem (acrescentado pela Resolução Administrativa nº 
32/2013). 
Art. 5º O magistrado que se deslocar em equipe de trabalho receberá diária 
equivalente ao maior valor pago entre os demais membros da equipe. 
§ 1º O servidor que se afastar da sede do serviço acompanhando magistrado, 
para prestar-lhe assistência direta que exija acompanhamento integral e 
hospedagem no mesmo local, fará jus à diária correspondente a 80% (oitenta 
por cento) do valor da diária percebida pelo magistrado. 
§ 2º A assistência de que trata o parágrafo anterior a ser prestada à autoridade 
assistida deverá ser expressamente informada no formulário de requisição de 
diárias. 
Art. 6º Os valores das diárias são os definidos no Anexo I desta Resolução, 
observados os seguintes critérios: 
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I – as diárias concedidas aos magistrados serão escalonadas e terão como 
valor máximo o correspondente à diária paga a Ministro do Supremo Tribunal 
Federal; 
II – os servidores perceberão, no máximo, 60% (sessenta por cento) do valor 
da diária a que tem direito Ministro do Supremo Tribunal Federal. 
Parágrafo único. Quando houver majoração dos valores das diárias, deverão 
ser observados os limites máximos fixados no Anexo I da Resolução nº 124 do 
Conselho Superior da Justiça do Trabalho, além da prévia comunicação à 
Presidência daquele órgão, para análise da disponibilidade orçamentária.  
Art. 7º As diárias concedidas em dia útil serão calculadas com dedução da 
parcela correspondente aos valores percebidos a título de auxílio-alimentação 
e auxílio-transporte. 
Art. 8° As propostas de concessão de diárias, quando o afastamento tiver início 
na sexta-feira, bem como as que incluam sábados, domingos e feriados, serão 
expressamente justificadas, condicionada a autorização de pagamento à 
aceitação da justificativa. 
Art. 9º O magistrado, regularmente designado para substituir Desembargador 
do Tribunal Regional do Trabalho, que se deslocar da sede do Tribunal em 
caráter eventual ou transitório perceberá as diárias correspondentes às que 
teria direito o titular.  
Parágrafo único. Aplica-se o disposto neste artigo ao servidor designado 
interinamente ou como substituto do titular. 
Art. 10. O ato concessivo de diárias será autorizado pelo Presidente do 
Tribunal ou a quem este delegar competência, devendo a respectiva proposta 
de concessão obedecer aos modelos constantes do Anexo II desta Resolução. 
Parágrafo único. No ato de apropriação das diárias no Sistema Integrado de 
Administração Financeira do Governo Federal - SIAFI, o campo 
“OBSERVAÇÃO” deverá ser preenchido com as informações suficientes para 
subsidiar a publicação de que trata o inciso III do parágrafo único do art. 1°. 
Art. 11. As diárias serão pagas antecipadamente, de uma só vez, mediante 
crédito em conta bancária, exceto nas seguintes situações, a critério da 
autoridade concedente: 
I – em casos de emergência, quando poderão ser processadas no decorrer do 
afastamento;  
II – quando o afastamento compreender período superior a 15 (quinze) dias, 
caso em que poderão ser pagas parceladamente.  
§ 1º Quando o período de afastamento se estender até o exercício seguinte, a 
despesa recairá no exercício em que se iniciou, limitadas as concessões de 
diárias à disponibilidade orçamentária. 
§ 2º Nos casos em que o afastamento se estender por tempo superior ao 
previsto, desde que autorizada sua prorrogação, o magistrado ou o servidor 
fará jus, ainda, às diárias correspondentes ao período prorrogado. 
Art. 12. As diárias recebidas e não utilizadas serão devolvidas pelo magistrado 
ou servidor, em 5 (cinco) dias úteis, contados do seu retorno à sede. 
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§ 1º Quando a viagem for cancelada ou ocorrer adiamento superior a 15 
(quinze) dias, ou sem previsão de nova data, o magistrado ou servidor 
devolverá as diárias em sua totalidade e os bilhetes de passagem, se for o 
caso, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da data prevista para a viagem. 
§ 2º A autoridade proponente, o ordenador de despesas e o magistrado ou 
servidor favorecido responderão solidariamente pela devolução imediata da 
importância paga, bem como pelo custo das passagens, na hipótese de 
deslocamento em desacordo com as normas estabelecidas nesta Resolução. 
§ 3º A devolução de importância correspondente a diárias, nos casos previstos 
nesta Resolução, e dentro do mesmo exercício financeiro, ocasionará, após o 
recolhimento à conta bancária de origem, a reversão do respectivo crédito à 
dotação orçamentária própria. 
§ 4º A importância devolvida integrará os recursos do Tesouro Nacional, sendo 
considerada receita da União, quando efetivada após o encerramento do 
exercício da concessão de diárias.  
Art. 13. Não havendo restituição das diárias recebidas indevidamente, no prazo 
de 5 (cinco) dias, contados do seu retorno à sede, o beneficiário estará sujeito 
ao desconto do respectivo valor em folha de pagamento do respectivo mês ou, 
não sendo possível, no mês imediatamente subsequente. 
Art. 14. Somente será permitida a concessão de diárias nos limites dos 
recursos orçamentários do exercício em que se der o deslocamento. 
Art. 15. As despesas com alimentação, hospedagem e locomoção urbana de 
colaborador eventual, previstas no art. 4º da Lei nº 8.162, de 8 de janeiro de 
1991, serão indenizadas mediante a concessão de diárias, nos termos desta 
Resolução. 
Parágrafo único. O valor da diária a ser paga a colaborador eventual será 
fixado pelo Presidente do Tribunal ou a quem este delegar competência, 
mediante a equivalência das atividades a serem exercidas e os cargos 
relacionados no Anexo I desta Resolução. 
Art. 16. O magistrado ou servidor que vier a receber diárias, nos termos desta 
Resolução, deverá apresentar à unidade competente, no prazo de cinco dias 
úteis, a contar do seu retorno à sede, o comprovante de deslocamento.  
§ 1º Não sendo possível cumprir a exigência do caput, por motivo justificado, a 
comprovação da viagem poderá ser feita por quaisquer das seguintes formas: 
I – ata de reunião ou declaração emitida por unidade administrativa, no caso de 
reuniões de Conselhos, de Grupos de Trabalho ou de Estudos, de Comissões 
ou assemelhados, em que conste o nome do beneficiário como presente; 
II – declaração emitida por unidade administrativa ou lista de presença em 
eventos, seminários, treinamentos ou assemelhados, em que conste o nome 
do beneficiário como presente;  
§ 2º No caso de deslocamento do magistrado ou servidor em veículo oficial, 
fica dispensada a apresentação de que trata este artigo. 
Art. 17. As diárias internacionais serão concedidas a partir da data do 
afastamento do território nacional e contadas integralmente do dia da partida 
até o dia do retorno, inclusive.  
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§ 1º Exigindo o afastamento pernoite em território nacional, fora da sede do 
serviço, será devida diária integral, conforme valores constantes das 
respectivas tabelas de diárias nacionais. 
§ 2º Conceder-se-á diária nacional integral quando o retorno à sede acontecer 
no dia seguinte ao da chegada no território nacional. 
§ 3º O valor da diária será reduzido à metade, nas hipóteses dos §§1º e 2º, 
desde que fornecido ao beneficiário alojamento ou outra forma de hospedagem 
por órgão ou entidade da Administração Pública. 
Art. 18. Quando se tratar de viagem internacional, o favorecido poderá optar 
pelo recebimento das diárias em moeda brasileira, sendo o valor convertido 
pela taxa de câmbio do dia da emissão da Ordem Bancária, ou, no caso de 
opção pelo recebimento das diárias em moeda estrangeira, caberá ao Tribunal 
proceder à aquisição junto ao estabelecimento credenciado e autorizado a 
vender moeda estrangeira a órgãos da Administração Pública.  
Art. 19. Não ensejam o pagamento de diárias as viagens ao exterior com ônus 
limitado, que implicam direito apenas ao subsídio ou vencimento e demais 
vantagens do cargo, função ou emprego, assim como as sem ônus, que não 
acarretam qualquer despesa para a Administração. 
Art. 20. Aplicam-se à diária internacional os mesmos critérios fixados para a 
concessão, o pagamento e a restituição das diárias relativas a deslocamentos 
no território nacional.  
Art. 21. Na aquisição de passagens aéreas deverão ser observadas as normas 
gerais de despesa, inclusive o processo licitatório quando necessário, 
objetivando especificamente: 
I – acesso às mesmas vantagens oferecidas ao setor privado; 
II – aquisição das passagens pelo menor preço dentre os oferecidos, inclusive 
aqueles decorrentes da aplicação de tarifas promocionais ou reduzidas para 
horários compatíveis com a programação da viagem; 
III – adoção das providências necessárias ao atendimento das condições 
preestabelecidas para aplicação das tarifas promocionais ou reduzidas. 
Parágrafo único. A aquisição de passagens aéreas para trechos dentro do 
Estado do Rio Grande do Sul será precedida de autorização do Presidente do 
Tribunal (acrescentado pela Resolução Administrativa nº 20/2013). 
Art. 22. No interesse da Administração, poderão ser ressarcidas as despesas 
com outro meio de transporte utilizado pelo magistrado ou servidor, desde que 
apresentados os devidos comprovantes. 
§ 1º Quando o magistrado ou servidor utilizar meio próprio de locomoção, 
entendendo-se como tal o veículo automotor particular utilizado à sua conta e 
risco, poderá haver ressarcimento de despesas com combustível, no valor 
correspondente ao resultado da multiplicação do valor padronizado de 
ressarcimento de transporte pela distância rodoviária, em quilômetros, 
existente entre os municípios percorridos. 
§ 2º O valor padronizado de ressarcimento de transporte será definido em Ato 
do Presidente do Tribunal, a partir do resultado da divisão do preço do litro do 
combustível pelo consumo de dez quilômetros rodados por litro. 
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§ 3º O preço do litro do combustível será o preço médio da gasolina comum na 
cidade de Porto Alegre, com base nos valores informados pela Agência 
Nacional do Petróleo – ANP.  
§ 4º A distância entre os municípios será definida com base em informações 
prestadas por órgãos oficiais, tais como o Departamento Nacional de Infra-
Estrutura de Transportes – DNIT e o Departamento Autônomo de Estradas e 
Rodagem – DAER.  
§ 5º No caso da existência de pedágios e outras tarifas no trajeto interurbano, 
esses também serão passíveis de ressarcimento, mediante requerimento ao 
Presidente do Tribunal, ou a quem este delegar competência, juntando-se os 
comprovantes de pagamento.  
§ 6° O valor relativo ao ressarcimento das despesas de que trata este artigo é 
limitado ao custo do meio de transporte normalmente oferecido pela 
Administração para o deslocamento. 
Art. 23. Revoga-se a Resolução Administrativa nº 17, de 31 de agosto de 2009. 
Art. 24. A presente Resolução entra em vigor na data da sua publicação. 
Tomaram parte na sessão os Exmos. Desembargadores Flavio Portinho 
Sirangelo, João Ghisleni Filho, Juraci Galvão Júnior, Rosane Serafini Casa 
Nova, João Alfredo Borges Antunes de Miranda, Ana Luiza Heineck Kruse, 
Cleusa Regina Halfen, Ana Rosa Pereira Zago Sagrilo, Luiz Alberto de Vargas, 
Beatriz Renck, Vania Maria Cunha Mattos, Denise Pacheco, José Felipe Ledur 
e Marçal Henri dos Santos Figueiredo, sob a presidência da Exma. 
Desembargadora Maria Helena Mallmann, Presidente deste Tribunal. Presente 
pelo Ministério Público do Trabalho o Dr. Ivan Sérgio Camargo dos Santos. 
Porto Alegre, 13 de maio de 2013. Cláudia Regina Schröder, Secretária do 
Tribunal Pleno, do Órgão Especial e da SDC. 
 
 

RESOLUÇÃO CSJT Nº 144, DE 13 DE OUTUBRO DE 2014 (DEJT de 

13/10/2014). Dispõe sobre a concessão de ajuda de custo para moradia aos 
membros da magistratura do trabalho. 
O PRESIDENTE DO CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO, 
no uso de suas atribuições regimentais, ad referendum do Colegiado do 
Conselho Superior da Justiça do Trabalho,  
CONSIDERANDO a necessidade de dar cumprimento à decisão proferida em 
15 de setembro de 2014 na Medida Cautelar da Ação Originária n.1.773-DF, 
em trâmite no Supremo Tribunal Federal; 
CONSIDERANDO que a Lei Orgânica da Magistratura (Lei Complementar n. 
35, de 14 de março de 1979) prevê o direito à "ajuda de custo, para moradia, 
nas localidades em que não houver residência oficial à disposição do 
magistrado" (Art. 65, II); 
CONSIDERANDO o conteúdo da Resolução n. 13, de 21 de março de 2006, do 
Conselho Nacional de Justiça, que exclui da incidência do teto remuneratório 
constitucional a ajuda de custo para moradia, entre outras verbas (Art. 8", I, 
"b"); 
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CONSIDERANDO o disposto na Resolução n. 199 do Conselho Nacional de 
Justiça, aprovada na 196ª Sessão Ordinária, realizada em 7 de outubro de 
2014. 
RESOLVE: 
Art. 1° A ajuda de custo para moradia prevista no Art. 65, II, da Lei 
Complementar n. 35, de 14 de março de 1979, de caráter indenizatório, é 
devida a todos os membros da magistratura do trabalho. 
Art. 2° O valor da ajuda de custo para moradia objeto desta resolução será 
idêntico àquele fixado para os Ministros do Supremo Tribunal Federal. 
Art. 3° O magistrado não terá direito ao pagamento da ajuda de custo para 
moradia quando: 

I. houver residência oficial colocada à sua disposição, ainda que não a 
utilize;  

II. inativo; 
III. licenciado sem percepção de subsidio; 
IV. perceber, ou pessoa com quem resida, vantagem da mesma natureza 

de qualquer órgão da administração pública, salvo se o cônjuge ou 
companheiro(a) mantiver residência em outra localidade. 

Art. 4° A ajuda de custo para moradia deverá ser requerida pelo magistrado 
que deverá: 

I. indicar a localidade de sua residência; 
II. declarar não incorrer em quaisquer das vedações previstas no Art. 3° 

desta Resolução; 
III. comunicar à fonte pagadora da ajuda de custo para moradia o 

surgimento de quaisquer dessas vedações. 
Art. 5° As despesas para o implemento da ajuda de custo para moradia 
correrão por conta do orçamento da Justiça do Trabalho, gerando a presente 
resolução efeitos financeiros a partir de 15 de setembro de 2014. 
Art. 6° A percepção da ajuda de custo para moradia dar-se-á sem prejuízo de 
outras vantagens cabíveis previstas em lei ou regulamento. 
Art. 7° Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se 
as disposições regulamentares em contrário.  
Brasília, 13 de outubro de 2014. 
Ministro ANTONIO JOSÉ DE BARROS LEVENHAGEN 
Presidente do Conselho Superior da Justiça do Trabalho 
 
 

RESOLUÇÃO Nº 737, DE 8 DE OUTUBRO DE 2014, do Conselho 

Deliberativo do Fundo de Ambaro do Trabalhador (DOU de 13/10/2014). 
Aprova modelo de formulário de Requerimento do Seguro-Desemprego do 
Trabalhador Resgatado - RSDTR, em via única e com protocolo de 
recebimento, para concessão do benefício seguro-desemprego ao trabalhador 
resgatado da condição análoga à de escravo. O Conselho Deliberativo do 
Fundo de Amparo ao Trabalhador - CODEFAT, no uso das atribuições que lhe 
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confere o inciso V, do artigo 19, da Lei n.º 7.998, de 11 de janeiro de 1990, 
resolve: 
Art. 1º Aprovar formulário de Requerimento do Seguro-Desemprego do 
Trabalhador Resgatado - RSDTR, em via única e com protocolo de 
recebimento, conforme modelo anexo a esta Resolução, para concessão do 
benefício seguro-desemprego ao trabalhador resgatado da condição análoga à 
de escravo, de que trata o a Resolução nº 306, de 6 de novembro de 2002.  
Parágrafo único. Permanecem válidos e passíveis de serem utilizados os 
estoques existentes dos formulários instituídos pela Resolução nº 306/2002, 
até 31 de dezembro de 2015. 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
QUINTINO MARQUES SEVERO 
Presidente do Conselho 
Ver anexo (DOU de 13/10/2014, fl. 694) 
 

RESOLUÇÃO CSJT N.º 67, DE 30 DE ABRIL DE 2010 (DEJT de 24/10/2014). 
(*)(*) Republicada em face das alterações efetuadas pela Resolução CSJT N.º 
142/2014 - Edita a Tabela de Temporalidade de Documentos Unificada da 
Justiça do Trabalho de primeiro e segundo graus. 
O CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO, em sessão ordinária 
hoje realizada, sob a Presidência do Ex.mo Conselheiro Milton de Moura 
França, presentes os Ex.mos Conselheiros João Oreste Dalazen, Carlos 
Alberto Reis de Paula, João Batista Brito Pereira, Maria Cristina Irigoyen 
Peduzzi, Renato de Lacerda Paiva, José Antonio Parente da Silva, Maria 
Cesarineide de Souza Lima, Luís Carlos Cândido Martins Sotero da Silva, 
Gilmar Cavalieri e Gentil Pio de Oliveira e o Ex.mo Juiz Luciano Athayde 
Chaves, Presidente da ANAMATRA, conforme disposto na Resolução 
001/2005, 
R E S O L V E 
Art. 1° Fica aprovada a Tabela de Temporalidade de Documentos Unificada da 
Justiça do Trabalho de primeiro e segundo graus, nos termos dos anexos da 
Resolução CSJT n.º 142/2014. (Redação dada pela Resolução CSJT n.° 
142/2014). 
Parágrafo único. Os prazos de guarda indicados na Tabela de Temporalidade 
são os mínimos a serem observados, podendo os Tribunais Regionais do 
Trabalho estabelecer prazos superiores.  
Art. 1°-A Os casos excepcionais, notadamente aqueles em que os Tribunais 
Regionais do Trabalho apresentem dificuldades para aplicação da Tabela de 
Temporalidade de Documentos Unificada da Justiça do Trabalho nas ações de 
eliminação de autos findos, poderão ser submetidos à apreciação do CSJT 
que, a seu juízo, poderá enviar membros do Comitê Gestor do Programa 
Nacional de Resgate da Memória da Justiça do Trabalho – CGMNac-JT para 
realizar diagnóstico local visando a embasar o julgamento do pedido. (Art. 1°-A 
com redação dada pela Resolução nº 142/2014)  
Art. 2° Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
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Brasília, 30 de abril de 2010. 
Ministro MILTON DE MOURA FRANÇA 
Presidente do Conselho Superior da Justiça do Trabalho 
 

RESOLUÇÃO CSJT Nº 142, DE 26 DE SETEMBRO DE 2014 (DEJT de 

24/10/2014, de 30/10/2014).  Acrescenta o art. 1º–A e altera o art. 1º e os 
prazos de guarda definidos na Resolução CSJT n.° 67, de 30 de abril de 2010, 
que editou a Tabela de Temporalidade de Documentos Unificada da Justiça do 
Trabalho de primeiro e segundo graus. 
O CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO, em sessão ordinária 
realizada em 26 de setembro de 2014, sob a presidência do Ex.mo Ministro 
Conselheiro Antonio José de Barros Levenhagen, presentes os Ex.mos 
Ministros Conselheiros João Batista Brito Pereira, Luiz Philippe Vieira de Mello 
Filho, Maria de Assis Calsing e Dora Maria da Costa, os Ex.mos 
Desembargadores Conselheiros David Alves de Mello Júnior, Elaine Machado 
Vasconcelos, Maria Doralice Novaes, Carlos Coelho de Miranda Freire e Altino 
Pedrozo dos Santos, a Ex.ma Vice-Procuradora- Geral do Trabalho, Dr.ª Eliane 
Araque dos Santos, e o Ex.mo Presidente da Anamatra, Juiz Paulo Luiz 
Schmidt,  
Considerando que a Recomendação CNJ nº 37/2011, que estabelece as 
normas de funcionamento do Programa Nacional de Gestão Documental e 
Memória do Poder Judiciário – PRONAME e aprova os seus instrumentos, 
alterou prazos de guarda de autos da Justiça do Trabalho; 
Considerando a necessidade de atualizar a Tabela de Temporalidade de 
Documentos Unificada da Justiça do Trabalho, aprovada mediante a Resolução 
CSJT nº 67/2010; 
Considerando as proposições apresentadas pelo Comitê Gestor do Programa 
Nacional de Resgate da Memória da Justiça do Trabalho – CGMNac-JT e pela 
Coordenadoria de Gestão Documental do Conselho Superior da Justiça do 
Trabalho; e 
Considerando a decisão proferida nos autos do processo CSJT-NA-745-
38.2012.5.90.0000, no sentido de aprovar a proposta de alteração da 
Resolução CSJT nº 67/2010 acerca da regulamentação e da atualização da 
Tabela de Temporalidade de Documentos Unificada da Justiça do Trabalho, 
R E S O L V E 
Fica aprovada a alteração da Resolução CSJT nº 67, de 30 de abril de 2010, 
na forma a seguir: 
Art. 1° O art. 1º da Resolução CSJT n.º 67/2010 passa a vigorar com a 
seguinte redação: 
“Art. 1° Fica aprovada a Tabela de Temporalidade de Documentos Unificada da 
Justiça do Trabalho de primeiro e segundo graus, nos termos dos anexos da 
Resolução CSJT nº 142/2014.”  
Art. 2° Os anexos da Resolução CSJT nº 67/2010 passam a vigorar nos termos 
dos anexos desta Resolução. 
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Art. 3° A Resolução n.º 67/2010 passa a vigorar acrescida do art. 1°-A, com a 
seguinte redação: 
“Art. 1°-A Os casos excepcionais, notadamente aqueles em que os Tribunais 
Regionais do Trabalho apresentem dificuldades para aplicação da Tabela de 
Temporalidade de Documentos Unificada da Justiça do Trabalho nas ações de 
eliminação de autos findos, poderão ser submetidos à apreciação do CSJT 
que, a seu juízo, poderá enviar membros do Comitê Gestor do Programa 
Nacional de Resgate da Memória da Justiça do Trabalho – CGMNac-JT para 
realizar diagnóstico local visando a embasar o julgamento do pedido.” 
Art. 4° A Resolução nº 67/2010 será republicada com as alterações 
decorrentes desta Resolução. 
Art. 5° Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Brasília, 26 de setembro de 2014. 
Ministro ANTONIO JOSÉ DE BARROS LEVENHAGEN 
Presidente do Conselho Superior da Justiça do Trabalho 
 
 

E D I T A I S 

 

EDITAL SAM Nº 51/2014 (DEJT de 08/10/2014) A CORREGEDORA DO 
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, no uso de suas 
atribuições legais e regimentais, e tendo em vista o que consta no Art. 3º, § 1º, 
do Provimento Conjunto nº 1/2014, da Presidência e da Corregedoria Regional, 
FAZ SABER aos Juízes do Trabalho Substitutos do Tribunal Regional do 
Trabalho da 4ª Região o que segue: I – Encontram-se vagas, para fins de 
lotação de Juiz do Trabalho Substituto, as seguintes Circunscrições: 11ª 
Circunscrição – 11ª Vara do Trabalho de Porto Alegre; 13ª Circunscrição – 13ª 
Vara do Trabalho de Porto Alegre; 37ª Circunscrição – 2ª Vara do Trabalho de 
São Leopoldo e Posto Avançado de São Sebastião do Caí; 52ª Circunscrição – 
Varas do Trabalho de Bento Gonçalves (1ª e 2ª) e Posto Avançado de Nova 
Prata (uma vaga). II – As Circunscrições restaram vagas em virtude da 
promoção dos Juízes do Trabalho Substitutos Diogo Souza, Carolina Santos 
Costa de Moraes, Luís Henrique Bisso Tatsch e Graciela Maffei, 
respectivamente, a Juiz Titular de Vara do Trabalho; III – A inscrição para as 
referidas vagas deverá ser efetivada a partir da publicação do presente edital 
no Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho, estabelecendo-se o prazo de 10 
(dez) dias para a manifestação dos interessados; IV – A lotação de Juiz do 
Trabalho Substituto nas referidas Circunscrições, objeto do presente edital, se 
dará nas seguintes datas: 11ª Circunscrição: 10 de novembro de 2014; 13ª 
Circunscrição: 10 de novembro de 2014; 37ª Circunscrição: 04 de dezembro de 
2014; 52ª Circunscrição: 05 de novembro de 2014. Porto Alegre, 06 de outubro 
de 2014. Ass. BEATRIZ RENCK, Corregedora Regional. 
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EDITAL SAM nº 52/2014 (DEJT de 13/10/2014). A PRESIDENTE DO 
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, no uso de suas 
atribuições legais e regimentais, 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 Vara do Trabalho de São Borja, em virtude da 
remoção, a pedido, do Juiz Luís Henrique Bisso Tatsch para a Vara do 
Trabalho de Palmeira das Missões, conforme Portaria nº 6037/2014; II – A 
inscrição para a referida vaga deverá ser efetivada a partir da publicação do 
presente edital no Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho; III – Na hipótese de 
haver interessado(s), a remoção dar-se-á nos termos do ordenamento jurídico 
vigente. Porto Alegre, 10 de outubro de 2014. CLEUSA REGINA HALFEN, 
Presidente do TRT da 4ª Região.  

 

EDITAL SAM nº 53/2014 (DEJT de 13/10/2014). A PRESIDENTE DO 
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, no uso de suas 
atribuições legais e regimentais, 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 4ª Vara do Trabalho de Rio Grande, em virtude da 
remoção, a pedido, do Juiz Diogo Souza para a Vara do Trabalho de Frederico 
Westphalen, conforme Portaria nº 6038/2014; II – A inscrição para a referida 
vaga deverá ser efetivada a partir da publicação do presente edital no Diário 
Eletrônico da Justiça do Trabalho; III – Na hipótese de haver interessado(s), a 
remoção dar-se-á nos termos do ordenamento jurídico vigente. Porto Alegre, 
10 de outubro de 2014. CLEUSA REGINA HALFEN, Presidente do TRT da 4ª 
Região. 
 

EDITAL GP Nº 07/2014 (DEJT de 14/10/2014). A PRESIDENTE DO 
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, no uso de suas 
atribuições legais e regimentais, considerando a exclusão das localidades 
Bagé, Ijuí, Pelotas e Santo Ângelo, torna público o novo cronograma de 
implantação do Processo Judicial Eletrônico – PJe-JT, nas unidades judiciárias 
de 1º grau, para os meses de outubro e novembro de 2014, em conformidade 
ao disposto no art. 35 da Resolução nº 185/2013 do Conselho Nacional de 
Justiça. Ver Anexo no DEJT de 14/10/2014, Caderno Administrativo, fl. 01. 
 

EDITAL SAM nº 54/2014 (DEJT de 24/10/2014). 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 Substitutos do TRT da 4ª Região, em conformidade ao disposto no 
artigo 83 da Lei Complementar nº 35/79, que se encontra vaga, para 
preenchimento através de promoção pelo critério do merecimento, a 
titularidade da Vara do Trabalho de São Borja, ficando aberto o prazo de 05 
(cinco) dias, a partir da publicação do presente edital no Diário Eletrônico da 
Justiça do Trabalho, para a manifestação dos magistrados que não tiverem 
interesse na referida promoção, conforme estabelecido no artigo no artigo 3º da 
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Resolução Administrativa nº 04/2006 deste Tribunal. Porto Alegre, 21 de 
outubro de 2014. Ass.CLEUSA REGINA HALFEN, Presidente do TRT da 4ª 
Região. 
 

EDITAL SAM nº 55/2014 (DEJT de 24/10/2014). 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 Substitutos do TRT da 4ª Região, em conformidade ao disposto no 
artigo 83 da Lei Complementar nº 35/79, que se encontra vaga, para 
preenchimento através de promoção pelo critério da antiguidade, a titularidade 
da 4ª Vara do Trabalho de Rio Grande, ficando aberto o prazo de 05 (cinco) 
dias, a partir da publicação do presente edital no Diário Eletrônico da Justiça do 
Trabalho, para a manifestação dos magistrados que não tiverem interesse na 
referida promoção. Porto Alegre, 21 de outubro de 2014. Ass. CLEUSA 
REGINA HALFEN, Presidente do TRT da 4ª Região. 
 
 

D I V E R S O S 

 

ATO Nº 510/SEGJUD.GP, DE 3 DE OUTUBRO DE 2014 (DEJT de 

03/10/2014) Prorroga o prazo para recolhimento dos depósitos (prévio e 
recursal) e das custas processuais, em virtude da greve deflagrada pelos 
bancários. 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, no uso das 
atribuições legais e regimentais, ad referendum do Órgão Especial, 
considerando a deflagração do movimento grevista pela categoria profissional 
dos bancários, considerando o disposto no artigo 775 da CLT, que autoriza a 
prorrogação dos prazos em virtude de força maior, considerando o princípio da 
razoabilidade contemplado na Constituição Federal, 
RESOLVE 
Art. 1º Fica prorrogado o prazo para recolhimento dos depósitos (prévio e 
recursal) e das custas processuais para o terceiro dia útil subsequente ao 
término do movimento grevista da categoria profissional dos bancários. 
Art. 2º O recolhimento dos depósitos deverá ser comprovado, nos processos 
em tramitação no Tribunal Superior do Trabalho, até o quinto dia útil 
subsequente ao da sua efetivação. 
Art. 3º Este ato entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. 
Ministro ANTONIO JOSÉ DE BARROS LEVENHAGEN 
Presidente do Tribunal Superior do Trabalho 
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ATO GDGSET.GP.Nº 529, DE 13 DE OUTUBRO DE 2014. (DEJT de 

14/10/2014) 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, no uso de suas 
atribuições legais e regimentais, ad referendum do Órgão Especial, 
considerando a necessidade de dar cumprimento à decisão proferida em 25 de 
setembro de 2014 na Medida Cautelar na Ação Originária nº2.511/DF, em 
trâmite no Supremo Tribunal Federal; 
considerando que a Lei Orgânica da Magistratura Nacional (Lei Complementar 
nº 35, de 14 de março de 1979) prevê o direito à "ajuda de custo, para moradia, 
nas localidades em que não houver residência oficial à disposição do 
magistrado" (art. 65, II);  
considerando o conteúdo da Resolução nº 13 do Conselho Nacional de Justiça, 
de 21 de março de 2006, que exclui da incidência do teto remuneratório 
constitucional a ajuda de custo para moradia, entre outras verbas (art. 8º, I, b); 
considerando a Resolução nº 199 do Conselho Nacional de Justiça, aprovada 
na 196ª Sessão Ordinária, realizada em 7 de outubro de 2014, 
R E S O L V E 
Art. 1º A ajuda de custo para moradia prevista no art. 65, II, da Lei 
Complementar nº 35/1979, de caráter indenizatório, é devida a todos os 
ministros do Tribunal Superior do Trabalho. 
Art. 2º O valor da ajuda de custo para moradia objeto deste Ato será idêntico 
àquele fixado para os ministros do Supremo Tribunal Federal. 
Art. 3º O ministro não terá direito ao pagamento da ajuda de custo para 
moradia quando: 
I – houver residência oficial colocada à sua disposição, ainda que não a utilize; 
II – for inativo; 
III – estiver licenciado sem percepção de subsídio; 
IV – perceber, ou pessoa com quem resida, vantagem da mesma natureza de 
qualquer órgão da Administração Pública, salvo se o cônjuge ou 
companheiro(a) mantiver residência em outra localidade. 
Art. 4º Ao requerer a ajuda de custo o ministro: 
I – indicará a localidade de sua residência; 
II – declarará não incorrer em quaisquer das vedações previstas no art. 3º 
deste Ato; 
III – comprometer-se-á a comunicar à fonte pagadora da ajuda de custo para 
moradia o surgimento de quaisquer dessas vedações. 
Art. 5º As despesas para o implemento da ajuda de custo para moradia 
correrão por conta do orçamento do Tribunal Superior do Trabalho, gerando o 
presente Ato efeitos financeiros a partir de 15 de setembro de 2014. 
Art. 6º A percepção da ajuda de custo para moradia dar-se-á sem prejuízo de 
outras vantagens cabíveis previstas em lei ou regulamento. 
Art. 7º Ficam revogadas as disposições regulamentares em contrário. 
Art. 8º Este Ato entra em vigor na data de sua publicação. 
Ministro ANTONIO JOSÉ DE BARROS LEVENHAGEN 
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Presidente do Tribunal Superior do Trabalho 
 

ATO CSJT.GP.SG Nº 294/2014 (DEJT de 20/10/2014). Institui a Rede de 
Governança Colaborativa da Estratégia da Justiça do Trabalho, revoga o Ato 
CSJT.GP.SE nº 193/2009 e dá outras providências. 
O PRESIDENTE DO CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO, 
no uso de suas atribuições regimentais, 
CONSIDERANDO que compete ao Conselho Superior da Justiça do Trabalho a 
supervisão administrativa, orçamentária, financeira e patrimonial da Justiça do 
Trabalho de primeiro e segundo graus, como órgão central do sistema, cujas 
decisões terão efeito vinculante (CF, Art. 111-A, § 2º,II);  
CONSIDERANDO a necessidade de alinhamento do Planejamento Estratégico 
da Justiça do Trabalho às diretrizes do Planejamento Estratégico do Poder 
Judiciário para o sexênio 2015-2020, aprovado pela Resolução CNJ nº 
198/2014; 
CONSIDERANDO a Portaria CNJ nº 138/2013 que institui a Rede de 
Governança Colaborativa do Poder Judiciário,  
R E S O L V E: 
CAPÍTULO I 
DA REDE DE GOVERNANÇA COLABORATIVA DA ESTRATÉGIA DA 
JUSTIÇA DO TRABALHO 
Art. 1º Fica instituída, no âmbito da Justiça do Trabalho, a Rede de 
Governança Colaborativa da Estratégia da Justiça do Trabalho, composta por: 
I - Comitê Gestor da Estratégia da Justiça do Trabalho (CGE-JT); 
II – Subcomitês Gestores da Estratégia da Justiça do Trabalho (SGE-JT). 
Parágrafo único. O Comitê e os Subcomitês previstos nos incisos I e II do caput 
deverão obedecer à composição fixada pela Portaria nº 138, de 23 de agosto 
de 2013, do Conselho Nacional de Justiça. 
CAPÍTULO II 
DO COMITÊ GESTOR DA ESTRATÉGIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO 
Art. 2º Integrarão o Comitê Gestor da Estratégia da Justiça do Trabalho: 
I – como coordenadores:  
a) um representante de Tribunal Regional do Trabalho eleito dentre as demais 
Cortes Regionais; 
b) o Coordenador de Gestão Estratégica do Conselho Superior da Justiça do 
Trabalho; 
II – os representantes eleitos para coordenar os Subcomitês Gestores da 
Estratégia da Justiça do Trabalho, dentre os Tribunais Regionais de mesmo 
porte; 
§1º Os membros do Comitê Gestor da Estratégia da Justiça do Trabalho, 
representantes dos Tribunais Regionais do Trabalho, deverão ser indicados 
entre o responsável pela unidade de planejamento estratégico e, onde houver, 
o magistrado gestor de metas, na forma do art. 8º da Portaria nº 138, de 23 de 
agosto de 2013, do Conselho Nacional de Justiça. 
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§2º Os membros citados nos incisos I, alínea a e II do art. 2º serão eleitos para 
mandato de dois anos, permitida uma recondução, enquanto perdurar a 
condição imposta pelo § 1º do art. 2º. 
§3º Os membros citados nos incisos I e II do art. 2º coordenarão conjuntamente 
o Comitê Gestor da Estratégia da Justiça do Trabalho.  
§4º Os membros do Comitê serão substituídos pelo responsável da unidade de 
planejamento estratégico ou por seu substituto, quando o primeiro já for o 
titular.  
Art. 3º Compete ao Comitê Gestor da Estratégia da Justiça do Trabalho: 
I – discutir aspectos essenciais à Justiça do Trabalho, objetivando a construção 
e o monitoramento dos planejamentos estratégicos do segmento; 
II – orientar os Subcomitês Gestores e zelar pela observância dos padrões e 
das diretrizes estabelecidas para a execução dos trabalhos voltados ao 
desenvolvimento da proposta do planejamento estratégico; 
III – coordenar os trabalhos dos Subcomitês Gestores; 
IV – consolidar e aprovar as propostas apresentadas pelos Subcomitês 
Gestores; 
V – apresentar a minuta do plano estratégico da Justiça do Trabalho aprovada 
pelos Tribunais Regionais do Trabalho ao Conselho Superior da Justiça do 
Trabalho; 
VI – aprovar propostas de revisões do plano estratégico da Justiça do 
Trabalho; 
VII – manter os registros do histórico dos trabalhos; 
VIII – facilitar a interação entre o Conselho Superior da Justiça do Trabalho e 
os Subcomitês Gestores; 
IX – propor diretrizes para comunicação da estratégia; 
X – solicitar apoio de equipe técnica dos Subcomitês Gestores para auxiliar nos 
trabalhos do Comitê Gestor; 
XI – sugerir medidas preventivas e corretivas para o alcance dos resultados do 
Plano Estratégico da Justiça do Trabalho. 
CAPÍTULO III 
DOS SUBCOMITÊS GESTORES DA ESTRATÉGIA DA JUSTIÇA DO 
TRABALHO 
Art. 4º Ficam criados os seguintes Subcomitês dos Gestores da Estratégia da 
Justiça do Trabalho: 
I – Subcomitê Gestor da Estratégia dos Tribunais Regionais do Trabalho de 
pequeno porte; 
II – Subcomitê Gestor da Estratégia dos Tribunais Regionais do Trabalho de 
médio porte; 
III – Subcomitê Gestor da Estratégia dos Tribunais Regionais do Trabalho de 
grande porte; 
§1º Os portes dos Tribunais Regionais do Trabalho são definidos por 
metodologia do Conselho Nacional de Justiça – CNJ. 
§1º Os Subcomitês reunir-se-ão para eleger os seus coordenadores. 
Art. 5º São competências dos Subcomitês Gestores da Estratégia: 
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I – discutir aspectos essenciais e específicos do Subcomitê; 
II – coordenar os trabalhos dos representantes dos Tribunais Regionais do 
Trabalho no Subcomitê; 
III – solicitar apoio de equipe técnica dos Tribunais Regionais do Trabalho para 
auxiliar nos trabalhos do Subcomitê; 
IV – consolidar as propostas apresentadas pelos Tribunais Regionais do 
Trabalho; 
V – apresentar a proposta consolidada ao Comitê Gestor da Estratégia da 
Justiça do Trabalho; 
VI – manter registro de todo o histórico dos trabalhos; 
VII – apresentar propostas de revisões do plano estratégico ao Comitê Gestor 
da Estratégia da Justiça do Trabalho; 
VIII – realizar a interação entre o Comitê Gestor da Estratégia e Tribunais 
Regionais do Trabalho que representarem; 
IX – propor diretrizes para comunicação da estratégia; 
X – representar os Tribunais Regionais do Trabalho que compõem o Subcomitê 
no que concerne a assuntos relacionados à gestão estratégica; 
XI – fornecer aos Tribunais Regionais do Trabalho do porte que representarem 
informações relativas ao progresso dos trabalhos, cumprimento das etapas e 
eventuais alinhamentos. 
CAPÍTULO IV 
DA REVISÃO DO PLANO ESTRATÉGICO 
Art. 6º O Comitê Gestor da Estratégia da Justiça do Trabalho reunir-se-á 
anualmente, em convocação ordinária, observando os seguintes objetivos: 
I – avaliar a estratégia da Justiça do Trabalho; 
II - acompanhar os resultados alcançados; 
III - promover ajustes e outras medidas necessárias à melhoria do desempenho 
da Justiça do Trabalho. 
§1º A proposta de revisão do plano estratégico da Justiça do Trabalho deverá 
ser aprovada pelo Plenário do Conselho Superior da Justiça do Trabalho. 
§2º O Presidente do Conselho Superior da Justiça do Trabalho deverá ratificar 
as decisões do Comitê Gestor da Estratégia da Justiça do Trabalho quando 
tratarem de: 
I – alteração substancial de missão, visão e valores; 
II- exclusão ou alteração substancial de objetivos estratégicos e perspectivas.  
§3º As decisões de caráter eminentemente técnico, assim como as de gestão 
do plano estratégico serão submetidas à ratificação da Presidência quando o 
Comitê, por maioria simples, assim o entender.  
§4º O Comitê reunir-se-á, necessariamente, com a presença do Coordenador 
de Gestão Estratégica do Conselho Superior da Justiça do Trabalho e de todos 
os Coordenadores dos Subcomitês Gestores da Estratégia e será presidida por 
um destes, por decisão consensual dos membros, em caso de ausência de 
designação pela Presidência.  
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§5º As decisões do Comitê serão tomadas por maioria simples, prevalecendo, 
em caso de empate, o voto proferido pelo Coordenador que estiver presidindo 
a reunião. 
§6º O Comitê Gestor da Estratégia da Justiça do Trabalho poderá reunir-se 
extraordinariamente em caso de necessidade apontada por quaisquer de seus 
membros. 
Art. 7º Os Subcomitês Gestores da Estratégia da Justiça do Trabalho deverão 
apresentar propostas de revisões do plano estratégico ao Comitê Gestor, no 
prazo fixado por este, por ocasião da reunião ordinária prevista no art. 6º deste 
Ato. 
CAPÍTULO V 
DO APOIO À ESTRATÉGIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO 
Art. 8º A Coordenadoria de Gestão Estratégica deverá apoiar o Comitê Gestor 
da Estratégia da Justiça do Trabalho nas atividades de elaboração, execução e 
acompanhamento do Plano Estratégico da Justiça do Trabalho.  
Parágrafo único. A minuta de Plano Estratégico da Justiça do Trabalho deverá 
ser submetida pela Coordenadoria de Gestão Estratégica do Conselho 
Superior da Justiça do Trabalho à avaliação e aprovação das instâncias 
pertinentes. 
Art. 9º O acompanhamento da execução da estratégia da Justiça do Trabalho 
deverá ser realizado pela Coordenadoria de Gestão Estratégica do CSJT, a 
partir do Sistema de Gestão Estratégica da Justiça do Trabalho – Sigest.  
Parágrafo único. A Coordenadoria de Gestão Estratégica do Conselho Superior 
da Justiça do Trabalho deverá fornecer relatório de desempenho das metas da 
Justiça do Trabalho às Cortes Regionais, bem como zelar pelo alinhamento 
estratégico das iniciativas desenvolvidas no segmento. 
CAPÍTULO VI 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
Art. 10 Este ato entra em vigor na data da sua publicação, revogando-se as 
disposições em contrário e em especial o Ato nº 193/CSJT.GP.SE, de 16 de 
novembro de 2009.  
Brasília, 20 de outubro de 2014. 
Ministro ANTONIO JOSÉ DE BARROS LEVENHAGEN 
Presidente do Conselho Superior da Justiça do Trabalho 
 

ATO CSJT.GP.SG Nº 293/2014 (DEJT de 20/10/2014). Institui a Comissão de 
Gestão da Estratégia do Conselho Superior da Justiça do Trabalho e dá outras 
providências. 
O PRESIDENTE DO CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO, 
no uso de suas atribuições regimentais, 
CONSIDERANDO que compete ao Conselho Superior da Justiça do Trabalho a 
supervisão administrativa, orçamentária, financeira e patrimonial da Justiça do 
Trabalho de 1º e 2º graus, como órgão central do sistema, cujas decisões terão 
efeito vinculante (CF - art. 111-A, § 2º, II);  
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CONSIDERANDO o término da vigência do Plano Estratégico do Conselho 
Superior da Justiça do Trabalho, aprovado para o período de 2011 a 2014, pela 
Resolução nº 89, de 28 de novembro de 2011; 
CONSIDERANDO a necessidade de o Conselho Superior da Justiça do 
Trabalho gerir seu plano estratégico institucional, bem como realizar revisões 
periódicas e outras medidas voltadas à melhoria do desempenho 
organizacional, 
R E S O L V E: 
CAPÍTULO I 
DA COMISSÃO DE GESTÃO DA ESTRATÉGIA 
Art. 1º Fica instituída a Comissão de Gestão da Estratégia que atuará no 
âmbito do Conselho Superior da Justiça do Trabalho com a seguinte 
composição: 
I – O Secretário-Geral do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, que a 
coordenará; 
II – O Diretor-Geral da Secretaria do Tribunal Superior do Trabalho; 
III - 1 (um) representante indicado pela Vice-Presidência do Conselho Superior 
da Justiça do Trabalho; 
IV - 1 (um) representante indicado pela Corregedoria-Geral da Justiça do 
Trabalho; 
V - 1 (um) representante indicado pelo Gabinete do Ministro mais antigo do 
Conselho Superior da Justiça do Trabalho que ainda não tenha ocupado cargo 
de direção; 
VI – O Coordenador de Gestão Estratégica do Conselho Superior da Justiça do 
Trabalho.  
Art. 2º Compete à Comissão de Gestão da Estratégia do Conselho Superior da 
Justiça do Trabalho:  
I – analisar e deliberar acerca da proposta de Planejamento Estratégico 
consolidada pela Coordenadoria de Gestão Estratégica e encaminhá-la ao 
Plenário para aprovação; 
II – avaliar a execução da estratégia, bem como propor medidas voltadas ao 
seu cumprimento, inclusive no tocante aos indicadores, metas e projetos 
estratégicos; 
III – sugerir medidas preventivas e corretivas para o alcance dos resultados do 
Plano Estratégico do Conselho Superior da Justiça do Trabalho; 
IV – analisar as propostas de projetos, a fim de classificar os estratégicos e 
priorizar sua execução; 
V - promover a negociação e a viabilização das ações para a mitigação de 
riscos que impactem os projetos estratégicos. 
Art. 3º A Comissão de Gestão da Estratégia reunir-se-á ordinariamente nos 
meses de fevereiro e agosto com os seguintes objetivos: 
I - avaliar a execução da estratégia; 
II - acompanhar os resultados alcançados; 
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III - promover ajustes no plano estratégico institucional e realizar outras 
medidas necessárias à melhoria do desempenho do Conselho Superior da 
Justiça do Trabalho.  
§1º O Presidente do Conselho Superior da Justiça do Trabalho deverá ratificar 
as decisões da Comissão de Gestão da Estratégia quando tratarem de: 
I – alteração substancial de missão, visão e valores; 
II- exclusão ou alteração substancial de objetivos estratégicos e perspectivas.  
§2º As decisões de caráter eminentemente técnico, assim como as de gestão 
do plano estratégico, serão submetidas à ratificação da Presidência quando a 
Comissão, por maioria simples, assim o entender. 
§3º As decisões da Comissão serão tomadas por maioria simples, 
prevalecendo, em caso de empate, o voto proferido pelo Secretário-Geral do 
Conselho Superior da Justiça do Trabalho. 
CAPÍTULO II 
DO PLANO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 
Art. 4º A construção do Plano Estratégico institucional será realizada com a 
participação colaborativa das unidades do Conselho Superior da Justiça do 
Trabalho, sob a orientação da Coordenadoria de Gestão Estratégica, que 
consolidará a proposta a ser apreciada pelo Plenário. 
§1º O processo de construção do Plano Estratégico do Conselho Superior da 
Justiça do Trabalho contará, preferencialmente, com a participação do gestor 
da unidade e de seu substituto. 
§2º O processo de Planejamento Estratégico do Conselho Superior da Justiça 
do Trabalho ocorrerá sempre no último ano de atuação do Plano institucional 
que encontrar-se em vigor. 
Art. 5º O Plano Estratégico poderá sofrer revisões periódicas após aprovado, a 
fim de que as diretrizes estabelecidas sejam atualizadas e aperfeiçoadas. 
CAPÍTULO III 
DO APOIO À ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL 
Art. 6º Compete à Secretaria-Geral do Conselho Superior da Justiça do 
Trabalho, por meio da Coordenadoria de Gestão Estratégica, conduzir as 
atividades de elaboração, execução e gestão da estratégia institucional. 
Art. 7º A Coordenadoria de Gestão Estratégica deverá assessorar a Comissão 
de Gestão da Estratégia nas atividades de acompanhamento e avaliação dos 
resultados do Plano Estratégico do Conselho Superior da Justiça do Trabalho.  
§1º O monitoramento dos resultados da execução do Plano Estratégico do 
Conselho Superior da Justiça do Trabalho será realizado por meio do Sistema 
de Gestão Estratégica da Justiça do Trabalho.  
§2º Para melhor análise dos dados e aprimoramento do desempenho da 
estratégia institucional, a Coordenadoria de Gestão Estratégica poderá utilizar 
informações técnicas, pertinentes a sua área de atuação, fornecidas pelas 
unidades especializadas do Conselho Superior da Justiça do Trabalho e do 
Tribunal Superior do Trabalho. 
Art. 8º Caberá à Comissão de Gestão da Estratégia, bem como às demais 
unidades diretamente impactadas por ajustes e alterações realizadas no Plano 
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Estratégico institucional, dar conhecimento a magistrados e servidores do 
Conselho Superior da Justiça do Trabalho das atualizações ocorridas. 
CAPÍTULO IV 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
Art. 9º. Este ato entra em vigor na data da sua publicação.  
Brasília, 20 de outubro de 2014. 
Ministro ANTONIO JOSÉ DE BARROS LEVENHAGEN 
Presidente do Conselho Superior da Justiça do Trabalho 
 

ATO CSJT.GP.SG N.º 307/2014 (DEJT de 24/10/2014). Reestrutura a 
Coordenadoria de Controle e Auditoria do Conselho Superior da Justiça do 
Trabalho e dá outras providências. 
O PRESIDENTE DO CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO, 
no uso das atribuições conferidas nos arts. 10, inciso XXI, e 97 do Regimento 
Interno do Órgão,  
Considerando a competência constitucional do Conselho Superior da Justiça 
do Trabalho de supervisão administrativa, orçamentária, financeira e 
patrimonial da Justiça do Trabalho de primeiro e segundo graus, como órgão 
central do sistema; 
Considerando o disposto no art. 74 da Constituição Federal, que determina ao 
Poder Judiciário manter, de forma integrada, sistema de controle interno; 
Considerando a Resolução CNJ n.º 86/2009, que dispõe sobre a organização e 
o funcionamento de unidades ou núcleos de controle interno nos Tribunais, 
disciplinando as diretrizes, os princípios, os conceitos e as normas técnicas 
necessárias à sua integração; 
Considerando a Resolução CNJ n.º 171/2013, que dispõe sobre normas 
técnicas de auditoria, inspeção administrativa e fiscalização nas unidades 
jurisdicionais vinculadas ao Conselho Nacional de Justiça;  
Considerando o Parecer Técnico CNJ n.º 2/2013, que recomenda aos Órgãos 
do Poder Judiciário a adoção de providências para efetivar as ações de 
controle interno e de auditoria; 
Considerando as recomendações emanadas do Tribunal de Contas da União, 
constantes dos Acórdãos n.os 1.663/2006 e 5.553/2010, ambos da 
1ª Câmara, e 1.074/2009 e 2.994/2009, do Plenário, no sentido de se evitar a 
participação dos auditores internos em procedimentos e atividades que possam 
caracterizar atividades de gestão; 
Considerando a competência do Conselho Superior da Justiça do Trabalho 
para expedir normas gerais de procedimento relacionadas com os sistemas de 
orçamento, administração financeira, material e patrimônio e de controle interno 
da Justiça do Trabalho de primeiro e segundo graus, atribuída pelo art. 12, 
inciso II, do Regimento Interno do Conselho Superior da Justiça do Trabalho; 
R E S O L V E 
Reestruturar a Coordenadoria de Controle e Auditoria do Conselho Superior da 
Justiça do Trabalho, nos termos do presente Ato. 
CAPÍTULO I 
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Da Competência da CCAUD/CSJT 
Art. 1º A Coordenadoria de Controle e Auditoria do Conselho Superior da 
Justiça do Trabalho (CCAUD/CSJT) desempenha as seguintes funções: 
I - atua como Unidade Central do Sistema de Controle Interno da Justiça do 
Trabalho de primeiro e segundo graus; 
II – auxilia o Conselho Superior da Justiça do Trabalho no desempenho de sua 
missão constitucional de exercer a supervisão administrativa, orçamentária, 
financeira e patrimonial da Justiça do Trabalho de primeiro e segundo graus; e 
III – assiste à Presidência do Conselho Superior da Justiça do Trabalho nos 
assuntos relacionados ao controle da gestão administrativa, orçamentária, 
financeira e patrimonial de competência exclusiva do órgão. 
Art. 2º Compete à Coordenadoria de Controle e Auditoria do Conselho Superior 
da Justiça do Trabalho: 
I - no cumprimento da função de unidade central do Sistema de Controle 
Interno da Justiça do Trabalho de primeiro e segundo graus (SCI-JT): 
a) exercer a orientação normativa e a supervisão técnica das Unidades de 
Controle Interno dos Tribunais Regionais do Trabalho (UCIs-TRTs); 
b) propor à Presidência do Conselho Superior da Justiça do Trabalho a 
normatização, sistematização e padronização dos procedimentos operacionais 
relacionados às atividades de controle interno e de auditoria da Justiça do 
Trabalho de primeiro e segundo graus; c) coordenar as atividades que exijam 
ações integradas das UCIs-TRTs;  
d) adotar ações visando à integração do SCI-JT com outros sistemas de 
controle da Administração Pública;   
e) instituir e manter, com o apoio das UCIs-TRTs, sistema de informações para 
o exercício das atividades finalísticas do SCI-JT;  
f) fomentar a instituição de programa de qualidade dos trabalhos executados no 
âmbito do SCI-JT; 
g) planejar, em articulação com a Coordenadoria de Gestão de Pessoas do 
Conselho Superior da Justiça do Trabalho, a capacitação e o treinamento dos 
servidores atuantes nas unidades integrantes do SCI-JT;  
II - no cumprimento da função de auxiliar o Conselho Superior da Justiça do 
Trabalho no desempenho de sua missão constitucional e de assistir à 
Presidência do Conselho Superior da Justiça do Trabalho na supervisão dos 
atos de gestão praticados no âmbito do CSJT: 
a) realizar auditoria nos sistemas contábil, orçamentário, operacional, 
administrativo, financeiro e patrimonial, com vistas a verificar a legalidade, 
legitimidade e economicidade dos atos de gestão dos responsáveis; 
b) avaliar os resultados obtidos pela gestão orçamentária, financeira, 
patrimonial e operacional, no tocante à eficiência, eficácia, economicidade e 
efetividade;  
c) avaliar o cumprimento das metas e diretrizes estabelecidas no Plano 
Plurianual, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei Orçamentária Anual; 
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d) avaliar os controles internos administrativos, com o objetivo de contribuir 
para a mitigação dos riscos que possam impactar negativamente o alcance dos 
objetivos dos Órgãos; 
e) promover o monitoramento da gestão orçamentária, financeira, patrimonial e 
operacional, com vistas à regular aplicação dos recursos públicos; 
f) elaborar o Plano de Auditoria de Longo Prazo (PALP) e o Plano Anual de 
Auditoria (PAA), os quais serão submetidos à apreciação do Presidente do 
CSJT, respectivamente, até 30 de novembro de cada quadriênio e 30 de 
novembro de cada ano;  
g) incluir no PAA, além da auditoria, outras técnicas ou ações de controle, 
como a inspeção administrativa e a fiscalização, bem como a emissão de 
pareceres técnicos e o monitoramento das determinações de auditoria; 
h) propor à Presidência do Conselho Superior da Justiça do Trabalho a 
realização de auditorias ou outras técnicas e ações de controle em caráter 
extraordinário e executá-las, em caso de acatamento da proposta; 
i) empreender as auditorias e demais técnicas ou ações de controle previstas 
no Plano Anual de Auditoria e as determinadas em caráter extraordinário pela 
Presidência ou Plenário do Conselho Superior da Justiça do Trabalho; 
j) emitir parecer ou manifestação sobre matérias relacionadas à área de 
controle e auditoria, quando previstos em norma do Conselho Superior da 
Justiça do Trabalho ou solicitados pela Presidência ou pelos Conselheiros do 
CSJT; 
k) monitorar o cumprimento das determinações do CSJT decorrentes de 
auditorias ou de outras ações de controle por ela realizadas, bem como de 
pareceres técnicos por ela emitidos; 
III – no cumprimento das funções de unidade central do SCI-JT, de auxiliar o 
CSJT no desempenho de sua missão constitucional e de assistir à Presidência 
do Conselho Superior da Justiça do Trabalho na supervisão dos atos de gestão 
praticados no âmbito de competência exclusiva do CSJT: 
a) manter interlocução com o Tribunal de Contas da União e com os órgãos de 
Controle Interno no âmbito dos Poderes Judiciário, Executivo e Legislativo;  
b) apoiar o controle externo, na figura do Tribunal de Contas da União, e o 
Conselho Nacional de Justiça no exercício de suas missões institucionais; 
c) representar à Presidência do Conselho Superior da Justiça do Trabalho ou 
ao Plenário do CSJT em caso de constatação de ilegalidade ou irregularidade; 
d) propor a remessa de processos ou informações ao Conselho Nacional de 
Justiça, ao Tribunal de Contas da União e ao Ministério Público, conforme o 
caso, quando constatada irregularidade ou ilegalidade; 
e) propor a implantação de sistemas informatizados que auxiliem a realização 
de auditorias e demais técnicas ou ações de controle, bem como o 
monitoramento dos atos de gestão; 
f) zelar pela qualidade das ações de controle e pela independência das 
unidades que as executam; 
g) desenvolver outras atividades inerentes à sua finalidade e que auxiliem ou 
sejam atinentes ao cumprimento de suas competências. 



                      PODER JUDICIÁRIO FEDERAL 

                     TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO 
 
 
 
 

57 
 

Parágrafo único. No cumprimento de suas competências, a CCAUD/CSJT 
possui a prerrogativa de atuar no âmbito do Conselho Superior da Justiça do 
Trabalho e dos Tribunais Regionais do Trabalho. 
CAPÍTULO II 
Da Estrutura 
Art. 3º A Seção de Normas e Avaliação das Ações de Controle (SNAC), 
vinculada à CCAUD passa a ser denominada Seção de Normatização e 
Avaliação das Ações de Controle (SNAC). 
Art. 4º A Seção de Auditoria de Gestão de Pessoal, Benefícios e Administrativa 
(SAG), vinculada à Divisão de Auditoria (DIAUD/CCAUD), passa a ser 
denominada Seção de Auditoria de Gestão de Pessoas e Benefícios 
(SAGPES). 
Art. 5º A Seção de Auditoria de Tecnologia da Informação, vinculada à Divisão 
de Auditoria (DIAUD/CCAUD), passa a ser denominada Seção de Auditoria de 
Gestão de Tecnologia da Informação e Comunicação (SAGTIC). 
Art. 6º É criada a Seção de Auditoria de Gestão Administrativa (SAGADM), 
vinculada à Divisão de Auditoria (DIAUD) da Coordenadoria de Controle e 
Auditoria. 
Art. 7º A Coordenadoria de Controle e Auditoria do Conselho Superior da 
Justiça do Trabalho é estruturada na forma a seguir. 
I – Seção de Normatização e Avaliação das Ações de Controle (SNAC); 
II – Divisão de Auditoria (DIAUD), à qual estão vinculadas as seguintes Seções: 
a) Seção de Auditoria de Gestão de Pessoas e Benefícios (SAGPES); 
b) Seção de Auditoria de Gestão Administrativa (SAGADM); 
c) Seção de Auditoria de Gestão de Obras (SAGOB); e 
d) Seção de Auditoria de Gestão de Tecnologia da Informação e Comunicação 
(SAGTIC). 
CAPÍTULO III 
Das Atribuições das Unidades 
Art. 8º A Seção de Normatização e Avaliação das Ações de Controle (SNAC) 
auxiliará a CCAUD no desempenho da função de Unidade Central do Sistema 
de Controle Interno da Justiça do Trabalho de primeiro e segundo graus, 
desempenhando as seguintes atribuições: 
I - propor a normatização, sistematização e padronização das ações de 
controle e auditoria realizadas no âmbito da CCAUD/CSJT e das UCIs-TRTs; 
II – acompanhar e avaliar as ações de controle e auditoria realizadas no âmbito 
da CCAUD/CSJT e das UCIs-TRTs; 
III – propor alterações na estruturação das UCIs-TRTs, visando ao 
fortalecimento das atividades de controle e a independência na atuação do 
SCIJT; 
IV – elaborar proposta de planejamento estratégico e operacional da 
CCAUD/CSJT e do SCI-JT, bem como acompanhar a execução deste; 
V – criar procedimentos e indicadores para subsidiar as ações de controle da 
CCAUD/CSJT e do SCI-JT; 
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VI – propor diretrizes para a elaboração do Plano de Auditoria de Longo Prazo 
(PALP) e do Plano Anual de Auditoria (PAA) a serem empreendidos pela 
CCAUD/CJST e pelas UCIs-TRTs; 
VII – propor ao Coordenador de Controle e Auditoria do Conselho Superior da 
Justiça do Trabalho a realização de auditorias em caráter extraordinário ou de 
outras técnicas ou ações de controle; 
VIII – emitir parecer ou manifestação em matérias pertinentes às suas 
atribuições; 
IX – consolidar as informações e produzir relatórios gerenciais sobre os 
trabalhos realizados no âmbito da CCAUD/CSJT e do SCI-JT, com ênfase nos 
resultados alcançados; 
X – elaborar relatório das atividades realizadas, a fim de compor o relatório 
anual de atividades da CCAUD/CSJT; 
XI – manter atualizado banco de dados com a legislação e jurisprudência 
pertinentes à sua área de atuação, bem como conservar, pelo prazo mínimo de 
cinco anos, os documentos produzidos no desempenho de suas atividades; 
XII – propor a realização de cursos, simpósios, congressos ou outros eventos 
que promovam o desenvolvimento e a integração do SCI-JT; 
XIII - gerenciar o desempenho dos servidores lotados na Seção; 
XIV - desenvolver outras atividades inerentes às suas atribuições. 
Art. 9º À Divisão de Auditoria compete: 
I – realizar, para a consecução das funções da CCAUD/CSJT, auditorias, 
inspeções administrativas, fiscalizações e demais técnicas ou ações de 
controle, no âmbito do Conselho Superior da Justiça do Trabalho e dos 
Tribunais Regionais do Trabalho; 
II – propor ao Coordenador de Controle e Auditoria do Conselho Superior da 
Justiça do Trabalho: 
a) minutas do Plano de Auditoria de Longo Prazo (PALP) e do Plano Anual de 
Auditoria (PAA); 
b) a realização de auditorias ou outras técnicas e ações de controle em caráter 
extraordinário, quando necessário; 
III – realizar as auditorias e demais técnicas ou ações de controle constantes 
do Plano Anual de Auditoria e as determinadas pela Presidência ou pelo 
Plenário do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, em caráter 
extraordinário; 
IV – exercer a coordenação e supervisão técnicas dos trabalhos de auditoria ou 
de outras ações de controle; 
V – monitorar os trabalhos de auditoria e adotar as providências necessárias à 
garantia de sua qualidade; 
VI – emitir parecer ou manifestação sobre matérias relacionadas à área de 
controle e auditoria, quando previstos em norma do Conselho Superior da 
Justiça do Trabalho ou solicitados pela Presidência ou pelos Conselheiros do 
CSJT; 
VII – consolidar relatório das atividades realizadas, a fim de compor o relatório 
anual de atividades da CCAUD/CSJT; 
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VIII - gerenciar o desempenho dos servidores lotados na Divisão; 
IX - desenvolver outras atividades inerentes às suas atribuições. 
Art. 10. As Seções que compõem a Divisão de Auditoria possuem a atribuição 
de executar auditorias e demais técnicas ou ações de controle, atuando de 
forma integrada e preferencialmente com formação de equipes 
multidisciplinares. 
§1º Para fins de organização técnica e de especialização e aprofundamento 
temáticos, as seções da Divisão de Auditoria desempenharão as suas 
atribuições nas seguintes áreas de atuação: 
I - Seção de Auditoria de Gestão de Pessoas e Benefícios (SAGPES) atuará 
nas questões de auditoria inerentes aos atos de gestão relativos aos servidores 
e magistrados, inclusive os benefícios que lhes são concedidos; 
II - Seção de Auditoria de Gestão Administrativa (SAGADM) atuará nas 
questões de auditoria relacionadas à gestão administrativa, o que envolve, 
entre outros temas, as licitações e demais formas de contratação, a gestão de 
contratos, convênios, acordos ou outros instrumentos congêneres, bem como a 
guarda e o gerenciamento dos bens e recursos públicos; 
III - Seção de Auditoria de Gestão de Obras (SAGOB) atuará nas questões de 
auditoria relacionadas ao planejamento, à contratação e à execução de obras, 
de forma direta ou indireta, bem como nos casos de aquisição ou locação de 
imóveis; e IV - Seção de Auditoria de Gestão de Tecnologia da Informação e 
Comunicação (SAGTIC) atuará em questões de auditoria relacionadas aos atos 
de gestão relativos ao portfólio de Tecnologia da Informação e da 
Comunicação. 
§2º As Seções da Divisão de Auditoria poderão realizar trabalhos conjuntos e 
contar com a participação de outras Seções da Coordenadoria de Controle e 
Auditoria ou de outros colaboradores especialmente designados, caso uma 
ação de controle sobre determinado tema assim o exija. 
Art. 11. Para a consecução das finalidades e competências da DIAUD/CCAUD 
cabe às Seções que a integram desempenhar as seguintes atribuições: 
I – auxiliar na elaboração das propostas de Plano de Auditoria de Longo Prazo 
(PALP) e de Plano Anual de Auditoria (PAA); 
II – proceder ao monitoramento das decisões exaradas pelo Conselho Superior 
da Justiça do Trabalho decorrentes das auditorias ou de outras ações de 
controle realizadas no âmbito da CCAUD/CSJT; 
III – desempenhar as atribuições descritas no item III em relação às decisões 
do Conselho Nacional de Justiça e do Tribunal de Contas da União, em matéria 
relacionada à área de atuação da CCAUD e mediante expressa determinação 
de providências a cargo do Conselho Superior da Justiça do Trabalho; 
IV – propor a adoção de providências quando constatado o não atendimento 
das recomendações ou determinações do Conselho Superior da Justiça do 
Trabalho, Conselho Nacional de Justiça ou Tribunal de Contas da União; 
V – instituir e manter atualizado banco de dados com informações atinentes às 
atribuições descritas nos itens III, IV e V; 
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VI – emitir parecer ou manifestação quando previsto em norma do Conselho 
Superior da Justiça do Trabalho ou solicitado pela Presidência ou pelos 
Conselheiros, submetendo-os ao Chefe da Divisão de Auditoria e ao 
Coordenador de Controle e Auditoria; 
VII – obter, sistematizar e gerir informações estratégicas para as ações que 
digam respeito à sua área de atuação; 
VIII – realizar pesquisas e desenvolver métodos, técnicas e padrões para os 
trabalhos de fiscalização, submetendo-os ao Chefe da Divisão de Auditoria e 
ao Coordenador de Controle e Auditoria para fins de validação e padronização; 
IX – auxiliar a elaboração de relatórios gerenciais dos trabalhos realizados no 
âmbito de cada Seção, a fim de compor o relatório anual de atividades da 
Coordenadoria de Controle e Auditoria; 
X – propor a realização de cursos e treinamentos com vistas ao 
aperfeiçoamento dos servidores que atuam na Seção; 
XI - gerenciar o desempenho dos servidores lotados em cada na Seção; 
XII - desenvolver outras atividades inerentes às suas atribuições. 
CAPÍTULO IV 
Do Apoio Administrativo 
Art. 12. Para a execução de atividades de apoio administrativo, o Coordenador 
de Controle e Auditoria poderá delegar às Seções pertencentes à CCAUD as 
seguintes atribuições: 
I – requisitar, receber, armazenar e distribuir o material de expediente 
necessário ao trabalho da Coordenadoria; 
II - receber, distribuir e expedir correspondências, documentos e papéis, 
promovendo os competentes registros nos sistemas informatizados, quando for 
o caso; 
III - receber os processos sujeitos ao exame da Coordenadoria, bem como dar 
encaminhamento às unidades competentes; 
IV – manter, de forma atualizada e acessível, arquivo sistemático de normas, 
manuais, jurisprudências, documentos, publicações e expedientes pertinentes 
à atividade da Coordenadoria; 
V - efetuar registros relativos à frequência e ao afastamento de servidor e de 
estagiário lotado na Coordenadoria; 
VI - adotar procedimentos necessários à aquisição de bens, contratação de 
serviços, concessão de diárias e requisição de passagens, em conformidade 
com as disposições legais e regulamentares; 
VII – prestar apoio administrativo-operacional às demais unidades integrantes 
da Coordenadoria; 
VIII – organizar as reuniões da Coordenadoria; 
IX – atualizar as informações da página eletrônica da Coordenadoria, no Portal 
do Conselho Superior da Justiça do Trabalho; 
X – proceder à revisão de documentos da Coordenadoria; 
XI - adotar outras providências determinadas pelo Coordenador de Controle 
Auditoria. 
CAPÍTULO V 



                      PODER JUDICIÁRIO FEDERAL 

                     TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO 
 
 
 
 

61 
 

Das Prerrogativas, Responsabilidades e Impedimentos dos Servidores Lotados 
na CCAUD 
Art. 13. No cumprimento de suas atribuições, os servidores da Coordenadoria 
de Controle e Auditoria terão as seguintes prerrogativas: 
I - acesso imediato e irrestrito a registros, pessoal, informações, propriedades e 
dependências físicas do Conselho Superior da Justiça do Trabalho e dos 
Tribunais Regionais do Trabalho necessários à realização das ações de 
controle; 
II – requerer, por escrito, aos responsáveis pelas unidades auditadas, 
documentos e informações necessárias à realização das ações de controle, 
que deverão ser prestadas, com obrigatoriedade, de forma tempestiva e 
completa; 
III – requisitar o apoio dos servidores das unidades auditadas. 
Art. 14. A Coordenadoria de Controle e Auditoria poderá solicitar à Presidência 
do CSJT, quando necessário e de forma motivada, a assistência de 
colaboradores internos e externos ou de especialistas. 
Art. 15. Os servidores lotados na CCAUD/CSJT deverão atuar de forma 
objetiva e guardar sigilo sobre documentos, informações e dados a que tiverem 
acesso em decorrência do exercício de suas funções, permitida sua utilização 
exclusivamente nas atividades a cargo da Unidade. 
Art. 16. A CCAUD/CSJT manterá em arquivo, pelo período mínimo de cinco 
anos, os pareceres, relatórios, papéis de trabalhos e demais documentos 
emitidos em virtude de sua atuação. 
Art. 17. É vedado à CCAUD/CSJT exercer atividades próprias e típicas da área 
de gestão, bem como ter qualquer de seus servidores participando de 
comissões ou grupos de trabalho, ante o princípio de segregação de funções, 
tais como: 
I - atividades ou atos que resultem emissão de empenho, autorização de 
pagamento, suprimento ou dispêndio de recursos; 
II - instrução de processo com indicação de autorização ou aprovação de ato 
que resulte na assunção de despesas, que devem ser praticados pelo gestor; 
III - formulação e implementação de políticas nas áreas de planejamento 
orçamentário e financeiro; 
IV - promoção ou participação na implantação de sistemas gerenciais; 
V - participação em comissão de sindicância; 
VI - decisão ou aprovação do objeto a ser contratado; 
VII - exercício de práticas de atividades de assessoria jurídica. 
CAPÍTULO VI 
Das Disposições Finais 
Art. 18. Constarão de regulamentação específica: 
I – o manual de ações de controle da Coordenadoria de Controle e Auditoria do 
CSJT, com a especificação dos processos de trabalho; 
II – o funcionamento do Sistema de Controle Interno da Justiça do Trabalho de 
primeiro e segundo graus; 
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III – o código de conduta dos servidores que atuam no âmbito da CCAUD/CSJT 
e das Unidades de Controle Interno dos Tribunais Regionais do Trabalho. 
Art. 19. O quantitativo de cargos em comissão e funções comissionadas da 
Coordenadoria de Controle e Auditoria do Conselho Superior da Justiça do 
Trabalho é o constante do Anexo deste Ato. 
Art. 20. Este Ato entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as 
disposições em contrário e em especial o Ato n.º 191/CSJT.GP.SG, de 
29/11/2010. 
Brasília, 23 de outubro de 2014. 
Ministro ANTONIO JOSÉ DE BARROS LEVENHAGEN 
Presidente do Conselho Superior da Justiça do Trabalho 
 

ATO CSJT.GP.SG.CGEST Nº 305/2014 (DEJT de 24/10/2014). Estrutura a 
Coordenadoria de Gestão Estratégica do Conselho Superior da Justiça do 
Trabalho. 
O PRESIDENTE DO CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO, 
no uso de suas atribuições regimentais, 
CONSIDERANDO que compete ao Conselho Superior da Justiça do Trabalho a 
supervisão administrativa, orçamentária, financeira e patrimonial da Justiça do 
Trabalho de primeiro e segundo graus, como órgão central do sistema, cujas 
decisões terão efeito vinculante (CF, Art. 111-A, § 2º, II); 
CONSIDERANDO a necessidade de estruturação da Coordenadoria de Gestão 
Estratégica do Conselho Superior da Justiça do Trabalho; 
R E S O L V E 
CAPÍTULO I  
DA COORDENADORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA 
Art. 1º A Coordenadoria de Gestão Estratégica, subordinada à Secretaria-geral 
do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, é estruturada nos termos do 
presente ato. 
Art. 2º Compete à Coordenadoria de Gestão Estratégica coordenar as ações e 
projetos relacionados com o planejamento e a gestão estratégica do Conselho 
Superior da Justiça do Trabalho e da Justiça do Trabalho de primeiro e 
segundo graus e, especificamente:  
I – acompanhar as atividades de gestão estratégica relativas ao Judiciário 
Nacional; 
II - orientar o desenvolvimento de programas e projetos voltados à gestão 
estratégica do Conselho Superior da Justiça do Trabalho; 
III - acompanhar o desempenho dos projetos estratégicos do Conselho 
Superior da Justiça do Trabalho e da Justiça do Trabalho de primeiro e 
segundo graus; 
IV - avaliar os resultados dos projetos estratégicos no Conselho Superior da 
Justiça do Trabalho e na Justiça do Trabalho de primeiro e segundo graus; 
V - orientar a elaboração da gestão de processos para o Conselho Superior da 
Justiça do Trabalho e para a Justiça do Trabalho de primeiro e segundo graus; 
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VI - acompanhar os resultados da gestão de processos no Conselho Superior 
da Justiça do Trabalho, mantendo-os de forma alinhada aos objetivos 
estratégicos; 
VII - orientar ações institucionais relacionadas com as políticas de 
responsabilidade socioambiental no âmbito da Justiça do Trabalho de primeiro 
e segundo graus; 
VIII - coordenar grupos de trabalho e comissões sobre os temas relacionados 
com a sua área de atuação;  
IX - desempenhar outras atividades determinadas pela Presidência do 
Conselho Superior da Justiça do Trabalho. 
CAPÍTULO II 
Da Estrutura e das Atribuições das Seções 
Art. 3º A Coordenadoria de Gestão Estratégica do Conselho Superior da 
Justiça do Trabalho é estruturada na forma a seguir. 
I – Seção de Gestão Estratégica; 
II – Seção de Apoio à Execução da Estratégia. 
Art. 4º São atribuições da Seção de Gestão Estratégica: 
I - assessorar na definição de políticas e diretrizes estratégicas para o 
Conselho Superior da Justiça do Trabalho e para a Justiça do Trabalho de 
primeiro e segundo graus, voltadas ao aprimoramento e modernização dessas 
instituições; 
II - coordenar o desdobramento da gestão estratégica, mediante o 
acompanhamento da elaboração e implementação dos planos de ação do 
Conselho Superior da Justiça do Trabalho; 
III - zelar pelo alinhamento estratégico do Conselho Superior da Justiça do 
Trabalho e dos Tribunais Regionais do Trabalho visando a atingir as metas 
estabelecidas e acompanhadas por meio de indicadores de desempenho em 
comum; 
IV - realizar eventos institucionais com vista ao aprimoramento da gestão 
estratégica; 
V - propor a metodologia para a implementação do planejamento estratégico no 
âmbito da Justiça do Trabalho de primeiro e segundo graus; 
VI - propor ações de sensibilização para a implementação da gestão 
estratégica no Conselho Superior da Justiça do trabalho e na Justiça do 
Trabalho de primeiro e segundo graus; 
VII - orientar a revisão periódica do Plano Estratégico do Conselho Superior da 
Justiça do Trabalho e da Justiça do Trabalho de primeiro e segundo graus, 
auxiliando na sua implementação e operacionalização; 
VIII - coordenar as atividades necessárias à elaboração das propostas de 
metas nacionais e específicas da Justiça do Trabalho de primeiro e segundo 
graus, monitorando os indicadores.  
IX - acompanhar o cumprimento das metas estratégicas do Conselho Superior 
da Justiça do Trabalho e da Justiça do Trabalho de primeiro e segundo graus; 
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X - coordenar a elaboração e a revisão periódica do plano estratégico do 
Conselho Superior da Justiça do Trabalho e da Justiça do Trabalho de primeiro 
e segundo graus; 
XI - implantar e acompanhar a gestão do plano estratégico no Conselho 
Superior da Justiça do Trabalho e na Justiça do Trabalho de primeiro e 
segundo graus; 
XII - promover a divulgação das ações e resultados referentes ao plano 
estratégico do Conselho Superior da Justiça do Trabalho e da Justiça do 
Trabalho de primeiro e segundo graus; 
XIII - orientar a área competente na elaboração de programas de capacitação 
continuada dos servidores para a coordenação e operacionalização do plano 
estratégico; 
XIV – controlar a abertura de ordens de serviços sobre correções e 
possibilidades de melhorias no sistema de gestão estratégica verificadas pelo 
Conselho Superior da Justiça do Trabalho e Tribunais Regionais do Trabalho; 
XV – propor a realização de treinamentos e cursos para os usuários da 
ferramenta tecnológica de gestão estratégica utilizada pela Justiça do Trabalho; 
XVI – supervisionar o cadastramento dos dados e informações prestados pelo 
Conselho Superior da Justiça do Trabalho e pela Justiça do Trabalho de 
primeiro e segundo graus, utilizando-se de ferramenta tecnológica de gestão 
estratégica; 
XVII – medir, monitorar e analisar os resultados extraídos da ferramenta 
tecnológica de gestão estratégica para auxiliar o Conselho Superior da Justiça 
do Trabalho e a Justiça do Trabalho de primeiro e segundo graus nas questões 
relacionadas ao tema; 
XVIII – monitorar a atualização da base de dados cadastrada no sistema de 
gestão estratégica; 
XIX – cadastrar anualmente e atualizar periodicamente, de acordo com o 
glossário, as metas definidas nos planos estratégicos do Judiciário Nacional, do 
Conselho Superior da Justiça do Trabalho e da Justiça do Trabalho de primeiro 
e segundo graus; 
XX - controlar o nível de acessos fornecidos aos usuários da ferramenta 
tecnológica de gestão estratégica da Justiça do Trabalho; 
XXI - extrair e analisar os relatórios de gestão gerados pela ferramenta 
tecnológica de gestão estratégica para subsidiar a tomada de decisões da alta 
administração do Conselho Superior da Justiça do Trabalho. 
XXII - desenvolver outras atividades inerentes à sua finalidade e que auxiliem 
ou sejam atinentes ao cumprimento de suas competências.  
Art. 5º São atribuições da Seção de Apoio à Execução da Estratégia: 
I - assessorar na definição de políticas e diretrizes voltadas para a implantação 
do modelo de gestão de projetos na Justiça do Trabalho de primeiro e segundo 
graus; 
II – implantar e coordenar as atividades do Escritório de Gestão de Projetos do 
Conselho Superior da Justiça do Trabalho; 
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III - definir a metodologia a ser utilizada pelo Escritório de Gestão de Projetos 
na elaboração e monitoramento dos projetos estratégicos, bem como os 
instrumentos a serem empregados;  
IV – auxiliar na classificação, seleção, aprovação e priorização dos projetos 
estratégicos do Conselho Superior da Justiça do Trabalho; 
V – acompanhar os projetos e programas estratégicos desenvolvidos no âmbito 
do Conselho Superior da Justiça do Trabalho e da Justiça do Trabalho de 
primeiro e segundo graus; 
VI – fomentar a cultura de gestão de projetos no Conselho Superior da Justiça 
do Trabalho; 
VII – zelar para que as informações dos projetos em execução sejam 
tempestivamente repassadas para os gestores do Conselho Superior da 
Justiça do Trabalho; 
VIII - garantir o alinhamento dos projetos em desenvolvimento no Escritório de 
Gestão de Projetos aos objetivos estratégicos institucionais vigentes; 
IX – auxiliar as unidades do Conselho Superior da Justiça do Trabalho a 
desenvolverem e concluírem os projetos conforme o prazo, o custo e os 
objetivos estratégicos pré-estabelecidos; 
X – apoiar a elaboração e a execução realizada pelas unidades dos projetos 
classificados como não estratégicos pelo Conselho Superior da Justiça do 
Trabalho; 
XI – solicitar treinamento sobre gerenciamento de projetos e processos para os 
servidores à unidade responsável; 
XII – assessorar na definição de políticas e diretrizes voltadas para a 
implantação do modelo de gestão de processos na Justiça do Trabalho de 
primeiro e segundo graus; 
XIII - contribuir para a melhoria e a inovação dos procedimentos operacionais 
realizados no Conselho Superior da Justiça do Trabalho; 
XIV – utilizar os meios fornecidos pelo órgão para a melhoria contínua dos 
processos de trabalho realizados no Conselho Superior da Justiça do Trabalho; 
XV – auxiliar o Conselho Superior da Justiça do Trabalho a atingir maior 
eficiência, eficácia e efetividade administrativa com os recursos 
disponibilizados pela administração; 
XVI - definir a metodologia a ser utilizada pelo Escritório de Gestão de 
Processos institucional no desenvolvimento de suas atividades; 
XVII – auxiliar o Conselho Superior da Justiça do Trabalho na definição dos 
processos de trabalho gerenciais, finalísticos e de suporte; 
XVIII – dar suporte às unidades do Conselho Superior da Justiça do Trabalho 
no mapeamento, análise e aprimoramento dos seus processos de trabalho; 
XIX – apoiar os gestores das unidades no acompanhamento, avaliação e 
identificação de melhorias das atividades realizadas na área, bem como na 
modelagem de novos processos de trabalho a serem executados;  
XX – consolidar os registros, documentações e avaliações de melhores 
práticas do Conselho Superior da Justiça do Trabalho; 
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XXI – estabelecer, coordenar e apoiar as ações institucionais relacionadas à 
responsabilidade social no âmbito da Justiça do Trabalho de primeiro e 
segundo graus; 
XXII - apoiar a Justiça do Trabalho de primeiro e segundo graus nas diretrizes 
voltadas para as políticas de responsabilidade socioambiental e de 
sustentabilidade; 
XXIII - orientar a Justiça do Trabalho de primeiro e segundo graus quanto à 
implementação de recomendações e resoluções do Conselho Superior da 
Justiça do Trabalho referentes à responsabilidade socioambiental e à 
sustentabilidade; 
XXIV - propor, realizar, acompanhar e divulgar projetos sobre responsabilidade 
socioambiental e sustentabilidade; 
XXV - promover parcerias e intercâmbios com instituições públicas e privadas, 
comunidade acadêmica e entidades da sociedade civil relativos à 
responsabilidade socioambiental; 
XXVI - propor e realizar eventos relacionados com a responsabilidade 
socioambiental e com a sustentabilidade. 
XXVII - desenvolver outras atividades inerentes à sua finalidade e que auxiliem 
ou sejam atinentes ao cumprimento de suas competências. 
Art. 6º Este ato entra em vigor na data da sua publicação.  
Brasília, 23 de outubro de 2014. 
Ministro ANTONIO JOSÉ DE BARROS LEVENHAGEN 
Presidente do Conselho Superior da Justiça do Trabalho 
 

ATO CSJT.GP.SG.CGPES Nº 316, DE 29 DE OUTUBRO DE 2014 (DEJT de 

30/10/2014). Institui grupo de trabalho para a elaboração de requisitos de 
ferramenta tecnológica destinada à gestão de pessoas por competências no 
Judiciário do Trabalho de primeiro e segundo graus. 
O PRESIDENTE DO CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO, 
no uso de suas atribuições regimentais, Considerando que a Resolução CSJT 
nº 92, de 29 de fevereiro de 2012, dispõe sobre as diretrizes básicas para a 
implantação do modelo de gestão de pessoas por competências no âmbito da 
Justiça do Trabalho de primeiro e segundo graus;  
Considerando a necessidade de disponibilização de ferramenta tecnológica 
uniforme para que os Tribunais Regionais do Trabalho possam administrar a 
gestão de pessoas por competências; e Considerando o deliberado pelos 
representantes das unidades de gestão de pessoas dos Tribunais Regionais do 
Trabalho, em reunião ocorrida em 30 de setembro de 2014, 
R E S O L V E 
Art. 1º Fica instituído grupo de trabalho para a elaboração de requisitos de 
ferramenta tecnológica uniforme destinada à gestão de pessoas por 
competências no Judiciário do Trabalho de primeiro e segundo graus. 
Art. 2º O grupo de trabalho deverá elaborar a proposta com base nas 
necessidades identificadas pelos Tribunais Regionais do Trabalho que já 
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implantaram a gestão de pessoas por competências e no estudo dos sistemas 
em uso nos órgãos. 
Parágrafo único. A proposta apresentada deverá observar a compatibilidade da 
ferramenta com o Sistema de Gerenciamento de Recursos Humanos (SGRH), 
a ser implantado nos Tribunais Regionais do Trabalho, e com as diferentes 
metodologias de gestão de pessoas por competências adotadas pelos 
Tribunais. 
Art. 3º A proposta de requisitos de que trata este Ato deverá ser submetida ao 
Comitê Nacional de Gestão de Pessoas por Competências, instituído pelo 
artigo 9º da Resolução CSJT nº 92/2012, que adotará as providências 
necessárias à sua formalização. 
Art. 4º O grupo de trabalho deverá apresentar a proposta ao Comitê Nacional 
de Gestão de Pessoas por Competências no prazo de 120 dias, a contar da 
publicação deste Ato. 
Publique-se. 
Brasília, 29 de outubro de 2014. 
Ministro ANTONIO JOSÉ DE BARROS LEVENHAGEN 
Presidente do Conselho Superior da Justiça do Trabalho 
 

ATO CSJT.GP.SG.SEIT.CGGOV Nº 314/2014 (DEJT de 30/10/2014). Institui 
Grupo de Trabalho para condução das ações necessárias ao planejamento e 
obtenção de solução de tecnologia da informação e comunicações para o 
Sistema Integrado de Gestão de Pessoas no âmbito da Justiça do Trabalho do 
1º e do 2º graus. 
O PRESIDENTE DO CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO, 
no uso de suas atribuições regimentais,  
Considerando o Ato nº 133/CSJT.GP.SE, de 20 de agosto de 2009, que definiu 
o Modelo de Gestão do Portfólio de Tecnologia de Informação e das 
Comunicações da Justiça do Trabalho; 
Considerando o Ato n.º 116/2010 – CSJT.GP.SG.ASTIC, de 13 de setembro de 
2010, que Define a Metodologia de Gerenciamento de Projetos Nacionais de 
Tecnologia da Informação e Comunicação no âmbito da Justiça do Trabalho de 
primeiro e segundo graus – MGP/JT. 
Considerando o disposto na Resolução nº 182/2013, de 17 de outubro de 2013, 
do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que definiu diretrizes para as 
contratações de Solução de Tecnologia da Informação e Comunicação; 
Considerando o item 2.3 da Ata da 8ª reunião do Comitê Gestor de Tecnologia 
da Informação e das Comunicações da Justiça do Trabalho (CGTIC-JT), 
realizada em 21/10/2014, e os documentos de oficialização de demanda do 
Conselho Superior da Justiça do Trabalho e dos Tribunais Regionais do 
Trabalho da 3ª e 4ª Regiões, 
R E S O L V E: 
Art. 1º É instituído Grupo de Trabalho destinado a conduzir as ações 
necessárias ao planejamento e obtenção de solução de tecnologia da 
informação e comunicação para o Sistema Integrado de Gestão de Recursos 
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Humanos e Folha de Pagamento no âmbito da Justiça do Trabalho 
(gtPessoalJT). 
Art. 2º O gtPessoalJT será formado por servidores da Justiça do Trabalho e 
atuará pelo prazo de 12 meses, tendo as seguintes atribuições: 
I – atuar no papel de equipe de planejamento da contratação, nos termos da 
Resolução CNJ nº 182/2013, de 17 de outubro de 2013; 
II – produzir, até o dia 07/11/2014, os artefatos necessários à seleção da 
solução tecnológica que melhor atenda às necessidades da área de gestão de 
recursos humanos e folha de pagamento da Justiça do Trabalho, conforme 
modelo completo da metodologia vigente definida no Ato nº 116/2010 – 
CSJT.GP.SG.ASTIC;  
III – produzir, no prazo de 60 (sessenta) dias a contar da entrega dos produtos 
citados no inciso II desta norma, os demais artefatos necessários à gestão do 
desenvolvimento do sistema ou, se for o caso, à viabilização de processo 
licitatório da mencionada solução; 
IV – elaborar propostas de projetos para a especificação, aquisição, 
implantação e suporte a serviços e sistemas; 
V – indicar membros para composição das equipes de projeto, incluindo os 
gerentes de projeto e as equipes de requisitos, submetendo-os à aprovação da 
Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação do CSJT; 
VI – apoiar o desenvolvimento de projetos relacionados à sua área de 
competência, atendendo às solicitações encaminhadas pelos respectivos 
gerentes de projeto; 
VII – elaborar termos de referência ou projetos básicos, relatórios e pareceres 
pertinentes às suas áreas de competência. 
Art. 3º O gtPessoalJT será integrado pelos seguintes membros: 
•ANA BEATRIZ BRAGA PEREIRA, servidora do Tribunal Regional da 18ª 
Região, representando a área demandante; 
•FABIANO LÚCIO DE SOUZA ROLIM, servidor do Tribunal Regional da 6ª 
Região, representando a área de TI;  
•GILBERTO ATMAN PICARDI FARIA, servidor do Tribunal Regional da 3ª 
Região, representando a área de TI;  
•GUSTAVO FACHIM, servidor do Tribunal Regional da 15ª Região, 
representando a área demandante;  
•MARCELO MASSAYUKI KOBAYASHI, servidor do Tribunal Regional da 23ª 
Região, representando a área de TI; 
•MARIA CRISTINA GONÇALVES DISCACIATTI, servidora do Tribunal 
Regional da 3ª Região, representando a área demandante, coordenadora do 
Grupo de Trabalho;  
•MARY LIDIAN DE LIMA FERRAZ, servidora do Tribunal Regional da 19ª 
Região, representando a área demandante; 
•MAURO BALTAR GRILLO, servidor do Tribunal Regional da 4ª Região, 
representando a área demandante; 
•MÔNICA OLIVEIRA BARRETO, servidora do Tribunal Regional da 20ª Região, 
representando a área demandante; 
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•OMAR CARVALHO, servidor do Tribunal Regional da 9ª Região, 
representando a área demandante; 
•RICARDO OLIVEIRA MARQUES, servidor do Tribunal Regional da 3ª Região, 
representando a área administrativa; 
•RÔMULO BORGES ARAÚJO, servidor do Tribunal Regional da 2ª Região, 
representando a área demandante e subcoordenador do Grupo de Trabalho, 
substituindo o coordenador em seus impedimentos; 
•ROSA AMÉLIA DE SOUSA CASADO, Secretária de Gestão de Pessoas do 
Conselho Superior da Justiça do Trabalho, como integrante da área 
demandante; 
•SÉRGIO SODRÉ PACHECO, servidor do Conselho Superior da Justiça do 
Trabalho, como integrante da área de TI; 
•VANESSA MIRANDA, servidora do Tribunal Regional da 12ª Região, 
representando a área demandante; 
•VERA LÚCIA ROCHA, servidora do Tribunal Regional da 5ª Região, 
representando a área de TI. 
Art. 4º As reuniões do gtPessoalJT serão realizadas, preferencialmente, por 
videoconferência e, excepcionalmente, de forma presencial. 
Art. 5º Este Ato entra em vigor na data de sua publicação. 
Brasília, 28 de outubro de 2014. 
Ministro ANTONIO JOSÉ DE BARROS LEVENHAGEN 
Presidente do Conselho Superior da Justiça do Trabalho 
 
 
 

S Ú M U L A S   V I N C U L A N T E S 

 
 
Em sessão de 16 de outubro de 2014, o Tribunal Pleno editou o seguinte 
enunciado de súmula vinculante, que se publica no Diário da Justiça Eletrônico 
e no Diário Oficial da União, nos termos do § 4º do artigo 2º da Lei 
11.417/2006:  

Súmula vinculante nº 34 - A Gratificação de Desempenho de Atividade de 
Seguridade Social e do Trabalho - GDASST, instituída pela Lei 10.483/2002, 
deve ser estendida aos inativos no valor correspondente a 60 (sessenta) 
pontos, desde o advento da Medida Provisória 198/2004, convertida na Lei 
10.971/2004, quando tais inativos façam jus à paridade constitucional (EC 
20/1998, 41/2003 e 47/2005). 
Precedentes: RE 572.052/RN, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, 
DJe de 17/04/2009; RE 597.154-RG-QO/PB, Rel. Min. Presidente, Tribunal 
Pleno, DJe de 29/05/2009; ARE 742.684/PE, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 
15/08/2013; AI 819.320/ES, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/04/2013; ARE 
707.872/RS, Rel. Min. Luiz Fux, DJ de 30/10/2012; ARE 701.006/RJ, Rel. Min. 
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Luiz Fux, DJe de 7/11/2012; ARE 700.898/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 
6/09/2012; RE 703.209/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 
30/08/2012; AI 710.317/SE, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 28/08/2012; ARE 
703.382/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 17/08/2012; RE 
695.446/MG, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 10/08/2012; AI 804.478-AgR/ES, Rel. 
Min. Joaquim Barbosa, DJe de 11/09/2014; AI 803.164/ES, Rel. Min. Joaquim 
Barbosa, DJe de 1º/08/2012; ARE 680.791/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 
18/05/2012; AI 668.446/MG, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 9/12/2011; RE 
634.742/ES, Rel. Min. Ayres Britto, DJe de 5/05/2011; AI 819.286/ES, Rel. Min. 
Marco Aurélio, DJe de 4/05/2011; ARE 637.514/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, 
DJe de 25/04/2011; AI 836.772/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 
22/02/2011; RE 626.723/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 9/12/2010; AI 
803.170/ES, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 3/12/2010; AI 803.162/ES, Rel. 
Min. Cármen Lúcia, DJe de 19/11/2010 e AI 800.834/ES, Rel. Min. Cármen 
Lúcia, DJe de 18/08/2010. Legislação: Constituição Federal, artigos 5º, caput, e 
40, § 8º; Lei 10.483, de 3/07/2002; Lei 10.971, de 25/11/2004; EC 20, de 
15/12/1998; EC 41, de 19/12/2003; EC 47, de 5/07/2005.  
Brasília, 16 de outubro de 2014.  
Ministro RICARDO LEWANDOWSKI Presidente 
 
Em sessão de 16 de outubro de 2014, o Tribunal Pleno editou o seguinte 
enunciado de súmula vinculante, que se publica no Diário da Justiça Eletrônico 
e no Diário Oficial da União, nos termos do § 4º do artigo 2º da Lei 
11.417/2006:  

Súmula vinculante nº 35 - A homologação da transação penal prevista no 
artigo 76 da Lei 9.099/1995 não faz coisa julgada material e, descumpridas 
suas cláusulas, retoma-se a situação anterior, possibilitando-se ao Ministério 
Público a continuidade da persecução penal mediante oferecimento de 
denúncia ou requisição de inquérito policial. Precedentes: RE 602.072-RG-
QO/RS, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe de 26/02/2010; HC 
79.572/GO, Rel. Min. Marco Aurélio, 2ª Turma, DJ de 22/02/2002; HC 
80.802/MS, Rel. Min. Ellen Gracie, 1ª Turma, DJ de 18/05/2001; HC 84.976/SP, 
Rel. Min. Ayres Britto, 1ª Turma, DJ de 23/03/2007; RE 268.320/PR, Rel. Min. 
Octavio Gallotti, 1ª Turma, DJ de 10/11/2000; HC 88.785/SP, Rel. Min. Eros 
Grau, 2ª Turma, DJ de 4/08/2006; HC 86.694/SP, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª 
Turma, DJe de 12/09/2013; RE 581.201-AgR/RS, Rel. Min. Ayres Britto, 2ª 
Turma, DJe de 8/10/2010; ARE 676.341/MG, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe 
de 6/08/2012; AI 746.484/RS, Rel Min. Joaquim Barbosa, DJe de 15/10/2010; 
AI 723.622/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 4/11/2010; RE 619.224/MG, Rel. 
Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 1º/02/2011 e AI 754.933/RS, Rel. Min. Ellen 
Gracie, DJe de 1º/02/2010. Legislação: Constituição Federal, artigos 5º, XXXVI 
e LIV, e 98, I; Lei 9.099, de 26/09/1995, artigo 76.  
Brasília, 16 de outubro de 2014.  
Ministro RICARDO LEWANDOWSKI Presidente 
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Em sessão de 16 de outubro de 2014, o Tribunal Pleno editou o seguinte 
enunciado de súmula vinculante, que se publica no Diário da Justiça Eletrônico 
e no Diário Oficial da União, nos termos do § 4º do artigo 2º da Lei 
11.417/2006:  

Súmula vinculante nº 36 - Compete à Justiça Federal comum processar e 
julgar civil denunciado pelos crimes de falsificação e de uso de documento 
falso quando se tratar de falsificação da Caderneta de Inscrição e Registro 
(CIR) ou de Carteira de Habilitação de Amador (CHA), ainda que expedidas 
pela Marinha do Brasil. Precedentes: HC 108.744/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª 
Turma, DJe de 29/03/2012; HC 104.837/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª 
Turma, DJe de 22/10/2010; HC 90.451/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, 
DJe de 3/10/2008; HC 103.318/PA, Rel. Min. Joaquim Barbosa, 2ª Turma, DJe 
de 10/09/2010; HC 110.237/PA, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe de 
4/03/2013; e HC 112.142/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 
de 1º/02/2013. Legislação: Constituição Federal, artigos 21, XXII, 109, IV, e 
144, § 1º, III; Decreto-Lei 1.001, de 21/10/1969, artigos 311 e 315. Brasília, 16 
de outubro de 2014. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI Presidente 
 
Em sessão de 16 de outubro de 2014, o Tribunal Pleno editou o seguinte 
enunciado de súmula vinculante, que se publica no Diário da Justiça Eletrônico 
e no Diário Oficial da União, nos termos do § 4º do artigo 2º da Lei 
11.417/2006:  

Súmula vinculante nº 37 - Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função 
legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de 
isonomia. Precedentes: RE 592.317/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal 
Pleno; RE 173.252/SP, Rel. Min. Moreira Alves, Tribunal Pleno, DJ de 
14/05/2001; RMS 21.662/DF, Rel. Min. Celso de Mello, 1ª Turma, DJ de 
20/05/1994; RE 711.344-AgR/PB, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, 
DJe de 11/03/2013; RE 223.452-AgR/PI, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 
de 6/09/2012; RE 637.136-AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe de 
11/09/2012; ARE 762.806-AgR/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe de 
18/09/2013; RE 402.467-AgR/PI, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe de 
11/06/2013. Legislação: Constituição Federal, artigos 2º, 5º, caput e II, e 37, X; 
Súmula 339 do Supremo Tribunal Federal.  
Brasília, 16 de outubro de 2014. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI 
Presidente 
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R E C O M E N D A Ç Õ E S 

 
 

RECOMENDAÇÃO CSJT N.º 18/2014 (DEJT de 30.10.2014). Recomenda aos 
Tribunais Regionais do Trabalho que disponham, no mínimo, de 1 (um) cargo 
de Analista Judiciário, Área Apoio Especializado, Especialidade Historiador, em 
seus respectivos quadros de pessoal. 
O PRESIDENTE DO CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO, 
no uso da atribuição conferida pelo art. 10, inciso X, do Regimento Interno do 
Órgão, Considerando a Recomendação do Conselho Nacional de Justiça n.º 
37, de 15/08/2011, que recomenda aos Tribunais a observância das normas de 
funcionamento do Programa Nacional de Gestão Documental e Memória do 
Poder Judiciário – Proname e de seus instrumentos; 
Considerando o disposto na Resolução CSJT nº 67, de 30/04/2010, alterada 
pela Resolução CSJT n.º 142/2014, de 26/09/2014, que edita a Tabela de 
Temporalidade de Documentos Unificada da Justiça do Trabalho de primeiro e 
segundo graus; 
Considerando a estrutura física e de pessoal da Justiça do Trabalho e a 
necessidade de preservação da memória do Judiciário Trabalhista; 
Considerando a decisão proferida pelo Plenário do Conselho Superior da 
Justiça do Trabalho nos autos do Processo CSJT- RESOLVE: 
Recomendar aos Tribunais Regionais do Trabalho que disponham, no mínimo, 
de 1 (um) cargo de Analista Judiciário, Área Apoio Especializado, 
Especialidade Historiador, em seus respectivos quadros de pessoal. 
Publique-se e encaminhe-se cópia desta Recomendação aos Tribunais 
Regionais do Trabalho. 
Brasília, 29 de outubro de 2014. 
Ministro ANTONIO JOSÉ DE BARROS LEVENHAGEN 
Presidente do Conselho Superior da Justiça do Trabalho 
 


