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EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 80 (DOU de 05/06/2014) Altera o Capítulo IV 
-  Das  Funções  Essenciais  à  Justiça,  do  Título  IV  -  Da  Organização  dos 
Poderes,  e  acrescenta  artigo  ao  Ato  das  Disposições  Constitucionais 
Transitórias da Constituição Federal.
As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos do § 3º 
do art. 60 da Constituição Federal, promulgam a seguinte Emenda ao texto 
constitucional:
Art. 1º O Capítulo IV - Das Funções Essenciais à Justiça, do Título IV - Da 
Organização dos Poderes, passa a vigorar com as seguintes alterações:
"TÍTULO IV
DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES
..........................................................................................................
CAPÍTULO IV
DAS FUNÇÕES ESSENCIAIS À JUSTIÇA
..........................................................................................................
Seção III
Da Advocacia
..........................................................................................................
Seção IV
Da Defensoria Pública
Art.  134.  A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial  à função 
jurisdicional  do  Estado,  incumbindo-lhe,  como  expressão  e  instrumento  do 
regime democrático, fundamentalmente,  a orientação jurídica, a promoção dos 
direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos 
direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, 
na forma do inciso LXXIV do art. 5º desta Constituição Federal.

4



 PODER JUDICIÁRIO FEDERAL

 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO

.................................................................................................
§  4º  São  princípios  institucionais  da  Defensoria  Pública  a  unidade,  a 
indivisibilidade  e  a  independência  funcional,  aplicando-se  também,  no  que 
couber,  o  disposto  no  art.  93  e  no  inciso  II  do  art.  96  desta  Constituição 
Federal."(NR)
Art.  2º  O  Ato  das  Disposições  Constitucionais  Transitórias  passa  a  vigorar 
acrescido do seguinte art. 98:
"Art.  98.  O  número  de  defensores  públicos  na  unidade  jurisdicional  será 
proporcional  à  efetiva  demanda  pelo  serviço  da  Defensoria  Pública  e  à 
respectiva população.
§  1º  No  prazo  de  8  (oito)  anos,  a  União,  os  Estados  e  o  Distrito  Federal 
deverão contar com defensores públicos em todas as unidades jurisdicionais, 
observado o disposto no caput deste artigo.
§ 2º Durante o decurso do prazo previsto no § 1º deste artigo, a lotação dos 
defensores  públicos  ocorrerá,  prioritariamente,  atendendo  as  regiões  com 
maiores índices de exclusão social e adensamento populacional."
Art. 3º Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, em 4 de junho de 2014.

EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 81 (DOU de 06/06/2014)  Dá nova redação 
ao art. 243 da Constituição Federal.
As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos do § 3º 
do art. 60 da Constituição Federal, promulgam a seguinte Emenda ao texto 
constitucional:
Art.  1º  O art.  243 da Constituição Federal  passa a vigorar  com a seguinte 
redação:
"Art. 243. As propriedades rurais e urbanas de qualquer região do País onde 
forem localizadas culturas ilegais de plantas psicotrópicas ou a exploração de 
trabalho escravo na forma da lei serão expropriadas e destinadas à reforma 
agrária  e  a  programas de habitação popular,  sem qualquer  indenização ao 
proprietário e sem prejuízo de outras sanções previstas em lei, observado, no 
que couber, o disposto no art. 5º.
Parágrafo  único.  Todo e qualquer  bem de valor  econômico apreendido em 
decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e da exploração 
de  trabalho  escravo  será  confiscado  e  reverterá  a  fundo  especial  com 
destinação específica, na forma da lei." (NR)
Art. 2º Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, em 5 de junho de 2014

P O R T A R I A S
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PORTARIA  Nº  789,  DE  2  DE  JUNHO  DE  2014  (DOU  DE  03/06/2014) 
Estabelece  Instruções  para  o  Contrato  de  Trabalho  Temporário  e  o 
Fornecimento de Dados Relacionados ao Estudo do Mercado de Trabalho.
O  MINISTRO  DE  ESTADO  DO  TRABALHO  E  EMPREGO,  no  uso  das 
atribuições que lhe confere o art. 87, parágrafo único, inciso II, da Constituição 
Federal, e tendo em vista o disposto nos arts. 8º a 10 da Lei nº 6.019, de 3 de 
janeiro de 1974, e no art. 27 do Decreto nº 73.841, de 13 de março de 1974, 
resolve:
Art.  1º  Estabelecer  instruções  para  o  contrato  de  trabalho  temporário  por 
período  superior  a  três  meses  e  o  fornecimento  de dados  relacionados  ao 
estudo do mercado de trabalho.
I - Autorização para celebração de contrato de trabalho temporário por prazo 
superior a três meses
Art.  2º  Na  hipótese  legal  de  substituição  transitória  de  pessoal  regular  e 
permanente,  o  contrato  poderá  ser  pactuado  por  mais  de  três  meses  com 
relação a um mesmo empregado, nas seguintes situações:
I - quando ocorrerem circunstâncias, já conhecidas na data da sua celebração, 
que justifiquem a contratação de trabalhador temporário por período superior a 
três meses; ou
II - quando houver motivo que justifique a prorrogação de contrato de trabalho 
temporário, que exceda o prazo total de três meses de duração.
Parágrafo  único.  Observadas  as  condições  estabelecidas  neste  artigo,  a 
duração do contrato de trabalho temporário,  incluídas as prorrogações,  não 
pode ultrapassar um período total de nove meses.
Art.3º Na hipótese legal de acréscimo extraordinário de serviços, será permitida 
prorrogação do contrato de trabalho temporário por até três meses além do 
prazo previsto no art. 10 da Lei 6.019, de 3 de janeiro de 1974, desde que 
perdure o motivo justificador da contratação.
Art.  4º  A  empresa  de  trabalho  temporário  deverá  solicitar  as  autorizações 
previstas nos arts. 2º e 3º desta Portaria por meio da página eletrônica do MTE, 
conforme instruções previstas no Sistema de Registro de Empresa de Trabalho 
Temporário - SIRETT, disponível no endereço www.mte.gov.br.
§ 1º Quando se tratar de celebração de contrato de trabalho temporário com 
prazo superior a três meses, a solicitação de autorização deve ser feita com 
antecedência mínima de cinco dias de seu início.
§ 2º Quando se tratar de prorrogação de contrato de trabalho temporário, a 
solicitação de autorização deve ser feita até cinco dias antes do termo final 
inicialmente previsto.
§ 3º Independe de autorização do órgão regional do MTE a prorrogação de 
contrato de trabalho temporário, quando, somada à duração inicial do contrato, 
este não exceder a três meses.
Art. 5º O requerimento das autorizações previstas no art. 2º e 3º desta Portaria 
será  analisado  pela  Seção  de  Relações  do  Trabalho  -  SERET  da 
Superintendência Regional do Trabalho e Emprego do Estado da Federação 
onde o trabalhador temporário prestará seus serviços.
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§  1º  Compete  ao  Chefe  da  Seção  de  Relações  do  Trabalho,  de  forma 
fundamentada, decidir sobre a autorização solicitada.
§ 2º A competência estabelecida no § 1º deste artigo poderá ser delegada pela 
chefia aos servidores lotados na Seção de Relações do Trabalho da respectiva 
unidade.
§ 3º A decisão sobre a autorização constará de termo gerado pelo SIRETT, 
que será disponibilizado no próprio sistema.
Art.  6º Será denegada a autorização quando não preenchidas as condições 
previstas nesta Portaria.
§  1º  A  concessão  das  autorizações  previstas  no  art.2º  ou  no  art.3º  desta 
Portaria é realizada com base na análise formal e objetiva da documentação e 
das declarações prestadas pelos requerentes, não implicando responsabilidade 
da autoridade concedente caso as condições fáticas do contrato divirjam das 
informações prestadas pelo solicitante.
§  2º  Compete  à  Inspeção  do  Trabalho  a  verificação  da  regularidade  das 
condições do contrato de trabalho temporário, inclusive quanto a seus motivos, 
a ser realizada de acordo com o planejamento de cada regional.
II - Informações destinadas ao estudo de mercado
Art. 7º Para fins de cumprimento do disposto no art. 8º da Lei nº 6.019, de 
1974, as empresas de trabalho temporário deverão informar, até o dia sete de 
cada mês, os dados relativos aos contratos de trabalho temporário celebrados 
no mês anterior.
§ 1º As informações serão prestadas no SIRETT, por meio de preenchimento 
do formulário eletrônico ou pela transmissão de arquivo digital  com formato 
padronizado.
§  2º  Em  caso  de  prorrogação  de  contrato  de  trabalho  temporário  que 
independa de autorização, a empresa de trabalho temporário deverá informar a 
nova data de encerramento, por meio do SIRETT, até o último dia do período 
inicialmente pactuado.
§ 3º Em caso de rescisão antecipada do contrato de trabalho temporário,  a 
empresa de trabalho temporário deverá informar a nova data de rescisão, por 
meio do SIRETT, em até dois dias após o término do contrato.
§ 4º A solicitação de autorização para contratação por período superior a três 
meses, prevista no art. 4º, supre a obrigação de informação contida no caput 
deste artigo.
III - Disposições gerais
Art. 8º Para efeitos desta Portaria, considera-se:
I - Hipótese legal para a contratação de trabalho temporário:
necessidade transitória de substituição de pessoal  regular e permanente ou 
acréscimo extraordinário de serviços;
II  -  Motivo  justificador:  fato  determinado  que,  no  caso  concreto,  justifica  a 
hipótese legal para a contratação de trabalho temporário.
Art. 9º A falta de envio das informações previstas no artigo 7° desta Portaria, 
bem como as incorreções ou omissões em sua prestação, consiste em infração 
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ao art. 8º da Lei nº 6.019, de 1974, a ser apurada na forma do Título VII da 
Consolidação das Leis do Trabalho.
Art.  10  O  contrato  de  trabalho  temporário  será  considerado  nulo  de  pleno 
direito, nos termos do artigo 9º da Consolidação das Leis do Trabalho, quando 
comprovada, pela Inspeção do Trabalho, a inexistência do motivo justificador 
da contratação nele indicado,  sujeitando os infratores às cominações legais 
correspondentes.
Art.  11  A  atividade de locação  de mão de  obra  temporária  é  exclusiva  da 
empresa de trabalho temporário e não pode ser transferida a terceiros.
Art.  12 Os casos omissos serão resolvidos pela Secretaria de Relações do 
Trabalho.
Art. 13 Fica revogada a Portaria nº 550, de 12 de março de 2010.
Art. 14 Esta portaria entra em vigor em 1º de julho de 2014.

PORTARIA CONJUNTA Nº 3.145,  DE 09 DE JUNHO DE 2014.  (DEJT de 
16/06/2014) Dispõe sobre a utilização do Sistema Processo Judicial Eletrônico 
da Justiça do Trabalho – PJe-JT nas Varas do Trabalho de Sapucaia do Sul a 
partir de 27.06.2014.
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 Sapucaia do Sul a 
partir de 27.06.2014,
RESOLVEM:
Art. 1º A tramitação do processo judicial, a prática dos atos processuais e sua 
representação por meio eletrônico,  nos termos da Lei nº 11.419/2006, e da 
Resolução CSJT nº 136/2014, serão feitas exclusivamente por intermédio do 
Sistema Processo Judicial  Eletrônico  da Justiça  do  Trabalho  –  PJe-JT nas 
Varas do Trabalho de Sapucaia do Sul a partir de 27.06.2014.
§1º A regra prevista no caput não se aplica às ações ajuizadas até 26.06.2014.
§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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PORTARIA CONJUNTA Nº  3.281,  DE 17 DE JUNHO DE 2014  (DEJT de 
17/06/2014)) 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  2.638/2014,  que  disciplina  as 
medidas a serem adotadas em decorrência da greve dos servidores do TRT da 
4ª Região, deflagrada a partir de 15.05.2014;
CONSIDERANDO que o Sindicato dos Trabalhadores do Judiciário Federal no 
Rio  Grande  do  Sul  –  Sintrajufe/RS,  por  intermédio  de  seu  Secretário  de 
Organização e Política Sindical, informa que, em assembleia geral ocorrida em 
16.06.2014,  os  servidores  do  Judiciário  Federal  do  Rio  Grande  do  Sul 
decidiram encerrar a greve e retornar ao trabalho em 17.06.2014 (Ofício SOPS 
n° 081/2014, de 16.06.2014);
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, Corregedora do TRT da 4ª Região/RS

PORTARIA Nº 18, DE 16 DE JUNHO DE 2014. (DEJTde 25/06/2014) Regula, 
excepcionalmente,  no  período  de  23.06.2014  a  30.07.2014,  o  horário  de 
funcionamento externo do Posto de Dom Pedrito.
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A CORREGEDORA REGIONAL DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 
DA 4ª REGIÃO, no uso de suas atribuições legais e regimentais,
CONSIDERANDO a autorização do Órgão Especial deste TRT, concedida na 
sessão  ordinária  de  27.02.2003,  para  que  a  Corregedoria  Regional  baixe 
provimento  ou  portaria  alterando  os  horários  de  funcionamento  e  de 
atendimento externo nos Postos da Justiça do Trabalho da 4ª Região, quando 
se fizer necessário, de forma diversa da prevista na Resolução Administrativa 
nº 13/2002;
CONSIDERANDO o gozo de férias pelos servidores do Posto de Dom Pedrito, 
nos meses de junho e julho de 2014.
RESOLVE:
Art. 1º Fixar o horário de funcionamento externo do Posto Avançado da Justiça 
do Trabalho de Dom Pedrito, no período de 23.06.2014 a 30.07.2014, das 10h 
às 12h e das 13h às 18h, excepcionalmente.
Art. 2º A presente Portaria deverá ser afixada nos locais de costume no Foro 
da Justiça do Trabalho de Bagé e no Posto de Dom Pedrito, a fim de que lhe 
seja dada ampla publicidade.
Publique-se e cumpra-se.
Porto Alegre, 16 de junho de 2014.
BEATRIZ RENCK, Corregedora Regional

R E S O L U Ç Õ E S

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 1671, DE 2 DE JUNHO DE 2014 (DEJT 
de  04/06/2014).  Altera  o  artigo  15  do  Regulamento  da  Ordem  do  Mérito 
Judiciário  do  Trabalho.  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 Ives Gandra da Silva Martins Filho, Vice-Presidente do Tribunal, João 
Oreste Dalazen,  Maria  Cristina Irigoyen Peduzzi,  Renato de Lacerda Paiva, 
Emmanoel  Pereira,  Walmir  Oliveira  da  Costa,  Maurício  Godinho  Delgado, 
Augusto César Leite de Carvalho e o Excelentíssimo Vice-Procurador-Geral do 
Trabalho, Dr. Eduardo Antunes Parmeggiani, considerando que o artigo 15 do 
Regulamento  da  Ordem do Mérito  Judiciário  do  Trabalho  não  contempla  a 
concessão de comenda aos Conselheiros do Conselho Nacional  de Justiça, 
considerando o disposto no artigo 92, inciso I-A, da Constituição Federal, 
R E S O L V E 
Alterar o artigo 15 do Regulamento da Ordem do Mérito Judiciário do Trabalho 
para incluir, no grau GRANDE OFICIAL, Conselheiros do Conselho Nacional de 
Justiça, passando a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 15. A concessão dos graus da Ordem obedecerá ao seguinte critério:
[...]

10



 PODER JUDICIÁRIO FEDERAL

 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO

GRANDE  OFICIAL  –  Senadores  e  Deputados  Federais,  Conselheiros  do 
Conselho Nacional  de Justiça, Ministros dos Tribunais Superiores,  Enviados 
Extraordinários  e  Ministros  Plenipotenciários  estrangeiros,  Presidentes  de 
Assembleias  Legislativas,  Vice-Almirantes,  Generais  de  Divisão,  Majores-
Brigadeiros,  Presidentes de Tribunais Regionais e outras personalidades de 
hierarquia equivalente.”

RESOLUÇÃO Nº 01/2014 (DEJT de 05/06/2014)  CERTIFICO que a Seção 
Especializada em Execução do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, no 
uso  de  suas  atribuições  legais  e  regimentais,  em  sessão  extraordinária 
realizada  nesta  data,  resolveu,  por  unanimidade  de  votos,  cancelar  a 
ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL Nº 29 e aprovar, em substituição, a edição 
da ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL Nº 44, com a seguinte redação:
REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. LIMITE. O valor máximo que delimita a 
requisição de pequeno valor corresponde ao crédito líquido do exequente, nele 
computando-se o montante relativo ao FGTS que venha a ser recolhido à conta 
vinculada do empregado, e sem a inclusão dos valores devidos a terceiros e 
das despesas processuais
PRECEDENTES
Processo:  0089700-32.2007.5.04.0122 AP Relatora Desembargadora Rejane 
Souza Pedra Julgamento unânime em 01-04-2014 Publicado em 07-04-2014
Processo:  0083900-86.2008.5.04.0122 AP Relatora Desembargadora Rejane 
Souza Pedra Julgamento unânime em 01-04-2014 Publicado em 07-04-2014
Processo: 0045300-59-2009.5.04.0122 AP Relatora Desembargadora Maria da 
Graça Ribeiro Centeno Julgamento unânime em 18-03-2014 Publicado em 24-
03-2014
Processo:  0090300-53.2007.5.04.0122 AP Relatora Desembargadora Rejane 
Souza Pedra Julgamento unânime em 01-04-2014 Publicado em 07-04-2014
Tomaram parte  na sessão os  Exmos.  Desembargadores Ana Rosa Pereira 
Zago Sagrilo, Luiz Alberto de Vargas, Vania Mattos, Maria da Graça Ribeiro 
Centeno, Rejane Souza Pedra e Lucia Ehrenbrink, sob a presidência do Exmo. 
Desembargador  João  Alfredo  Borges  Antunes  de  Miranda.  Presente  pelo 
Ministério Público do Trabalho a Dra. Maria Cristina Sanchez Gomes Ferreira. 
Dou fé. Porto Alegre, 03 de junho de 2014. Márcia Lamberti Doval, Secretária 
da Seção Especializada em Execução.

RESOLUÇÃO Nº 02/2014 (DEJT de 05/06/2014)  CERTIFICO que a Seção 
Especializada em Execução do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, no 
uso  de  suas  atribuições  legais  e  regimentais,  em  sessão  extraordinária 
realizada nesta data, resolveu, por unanimidade de votos, aprovar a edição da
ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL Nº 45, com a seguinte redação:
MULTA  DO  ARTIGO  475-J  DO  CPC.  DEVEDOR  SUBSIDIÁRIO  ENTE 
PÚBLICO.  Quando  o  devedor  tratar-se  de  ente  público,  na  condição  de 
devedor subsidiário, não é devida a multa prevista no artigo 475-J do CPC.
PRECEDENTES
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Processo:  0008700-59.2009.5.04.0471  AP  Relatora  Desembargadora  Lucia 
Ehrenbrink Julgamento por maioria em 08-04-2014 Publicado em 14-04-2014
Processo:  0008700-38.2006.5.04.0512  AP  Relator  Juiz  convocado  José 
Cesário Figueiredo Teixeira Julgamento unânime em 24-11-2011 Publicado em 
02-12-2011 
Processo:  0000055-72.2011.5.04.0601  AP  Relator  Desembargador  João 
Alfredo  Borges  Antunes  de  Miranda  Julgamento  unânime  em  25-03-2014 
Publicado em 31-03-2014
Processo:  0001238-61.2010.5.04.0521  AP  Relator  Desembargador  João 
Ghisleni Filho Julgamento unânime em 12-11-2013 Publicado em 19-11-2013
Tomaram parte  na sessão os  Exmos.  Desembargadores Ana Rosa Pereira 
Zago Sagrilo, Luiz Alberto de Vargas, Vania Mattos, Maria da Graça Ribeiro 
Centeno, Rejane Souza Pedra e Lucia Ehrenbrink, sob a presidência do Exmo. 
Desembargador  João  Alfredo  Borges  Antunes  de  Miranda.  Presente  pelo 
Ministério Público do Trabalho a Dra. Maria Cristina Sanchez Gomes Ferreira. 
Dou fé. Porto Alegre, 03 de junho de 2014. Márcia Lamberti Doval, Secretária 
da Seção Especializada em Execução.

RESOLUÇÃO Nº 03/2014 (DEJT de 05/06/2014)  CERTIFICO que a Seção 
Especializada em Execução do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, no 
uso  de  suas  atribuições  legais  e  regimentais,  em  sessão  extraordinária 
realizada nesta data, resolveu, por unanimidade de votos, aprovar a edição da 
ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL Nº 46, com a seguinte redação:
MULTA DO ART. 477, § 8º, DA CLT. A multa do artigo 477, parágrafo 8º, da 
CLT deve ser calculada sobre todas as parcelas salariais, assim consideradas 
aquelas legalmente devidas para o cálculo das parcelas rescisórias.
PRECEDENTES
Processo:  0000521-54.2011.5.04.0023  AP  Relator  Desembargador  Wilson 
Carvalho Dias Julgamento unânime em 26-11-2013 Publicado em 02-12-2013
Processo:  0048200-82.2008.5.04.0014 AP Relatora Desembargadora Rejane 
Souza Pedra Julgamento unânime em 10-12-2013 Publicado em 16-12-2013
Processo:  0045100-26.1998.5.04.0029  AP  Relator  Juiz  convocado  José 
Cesário Figueiredo Teixeira Julgamento unânime em 23-10-2012 Publicado em 
29-10-2012
Tomaram parte  na sessão os  Exmos.  Desembargadores Ana Rosa Pereira 
Zago Sagrilo, Luiz Alberto de Vargas, Vania Mattos, Maria da Graça Ribeiro 
Centeno, Rejane Souza Pedra e Lucia Ehrenbrink, sob a presidência do Exmo. 
Desembargador  João  Alfredo  Borges  Antunes  de  Miranda.  Presente  pelo 
Ministério Público do Trabalho a Dra. Maria Cristina Sanchez Gomes Ferreira. 
Dou fé. Porto Alegre, 03 de junho de 2014. Márcia Lamberti Doval, Secretária 
da Seção Especializada em Execução.

RESOLUÇÃO Nº 04/2014 (DEJT de 05/06/2014)  CERTIFICO que a Seção 
Especializada em Execução do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, no 
uso  de  suas  atribuições  legais  e  regimentais,  em  sessão  extraordinária 

12



 PODER JUDICIÁRIO FEDERAL

 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO

realizada nesta data, resolveu, por unanimidade de votos, aprovar a edição da 
ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL Nº 47, com a seguinte redação:
AMBEV.  GRATIFICAÇÃO  CONDICIONAL  DE  ASSIDUIDADE  (GCA).  Não 
integra a base de cálculo das horas extras,  por ser parcela paga de forma 
anual, salvo decisão em sentido contrário no processo de conhecimento.
PRECEDENTES
Processo:  0100400-84.2009.5.04.0029  AP  Relator  Desembargador  Wilson 
Carvalho Dias Julgamento por unanimidade em 18-02-2014 Publicado em 24-
02-2014
Tomaram parte  na sessão os  Exmos.  Desembargadores Ana Rosa Pereira 
Zago Sagrilo, Luiz Alberto de Vargas, Vania Mattos, Maria da Graça Ribeiro 
Centeno, Rejane Souza Pedra e Lucia Ehrenbrink, sob a presidência do Exmo. 
Desembargador  João  Alfredo  Borges  Antunes  de  Miranda.  Presente  pelo 
Ministério Público do Trabalho a Dra. Maria Cristina Sanchez Gomes Ferreira. 
Dou fé. Porto Alegre, 03 de junho de 2014. Márcia Lamberti Doval, Secretária 
da Seção Especializada em Execução.

RESOLUÇÃO Nº 05/2014 (DEJT de 05/06/2014)  CERTIFICO que a Seção 
Especializada em Execução do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, no 
uso  de  suas  atribuições  legais  e  regimentais,  em  sessão  extraordinária 
realizada nesta data, resolveu, por unanimidade de votos, aprovar a edição da 
ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL Nº 48, com a seguinte redação:
REDIRECIONAMENTO  DA  EXECUÇÃO.  SÓCIO-RETIRANTE.  A 
responsabilidade  do  sócio-retirante  é  proporcional  ao  período  em  que  se 
beneficiou  do  trabalho  do  credor,  constituindo  o  valor  devido  no  resultado 
obtido pela divisão do total da condenação pelo número de mesesdo período 
objeto do título executivo e multiplicado pelo período relativo à participação do 
sócio-retirante na empresa.
PRECEDENTES
Processo:  0007800-94.2001.5.04.0006  AP  Relator  Desembargador  Wilson 
Carvalho Dias Julgamento unânime em 10-09-2013 Publicado em 16-09-2013
Processo:  0000191-40.2012.5.04.0761  AP  Relator  Desembargador  George 
Achutti Julgamento por maioria em 26-22-2013 Publicado em 02-12-2013
Processo:  0000090-49.2010.5.04.0251  AP  Relatora  Desembargadora  Lucia 
Ehrenbrink Julgamento unânime em 18-02-2014 Publicado em 24-02-2014
Processo: 0070300-71.2003.5.04.0025 AP Relatora Desembargadora Maria da 
Graça Ribeiro Centeno Julgamento unânime em 18-06-2013 Publicado em 24-
06-2013
Tomaram parte  na sessão os  Exmos.  Desembargadores Ana Rosa Pereira 
Zago Sagrilo, Luiz Alberto de Vargas, Vania Mattos, Maria da Graça Ribeiro 
Centeno, Rejane Souza Pedra e Lucia Ehrenbrink, sob a presidência do Exmo. 
Desembargador  João  Alfredo  Borges  Antunes  de  Miranda.  Presente  pelo 
Ministério Público do Trabalho a Dra. Maria Cristina Sanchez Gomes Ferreira. 
Dou fé. Porto Alegre, 03 de junho de 2014. Márcia Lamberti Doval, Secretária 
da Seção Especializada em Execução.
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RESOLUÇÃO Nº 06/2014 (DEJT de 05/06/2014)  CERTIFICO que a Seção 
Especializada em Execução do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, no 
uso  de  suas  atribuições  legais  e  regimentais,  em  sessão  extraordinária 
realizada nesta data, resolveu, por unanimidade de votos, aprovar a edição da 
ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL Nº 49, com a seguinte redação:
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DOS DÉBITOS TRABALHISTAS. A partir de 14 
de março de 2013,  o  índice a ser  utilizado para atualização monetária  dos 
débitos  trabalhistas  deve  ser  o  INPC,  diante  da  declaração  de 
inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal, na ADI 4357, do uso da 
TR como fator de atualização monetária.
PRECEDENTES
Processo:  0000479-60.2011.5.04.0231  AP  Relator  Desembargador  João 
Ghisleni Filho Julgamento unânime em 06-05-2014 Publicado em 13-05-2014
Processo: 0023900-47.2009.5.04.0232 AP Relatora Desembargadora Maria da 
Graça Ribeiro Centeno Julgamento unânime em 13-05-2014 Publicado em 19-
05-2014 
Processo: 0000807-77.2012.5.04.0029 AP Relator Desembargador Luiz Alberto 
de Vargas Julgamento unânime em 13-05-2014 Publicado em 19-05-2014
Processo: 0124000-13.2008.5.04.0016 AP Relator Desembargador Luiz Alberto 
de Vargas Julgamento unânime em 13-05-2014 Publicado em 19-05-2014
Tomaram parte  na sessão os  Exmos.  Desembargadores Ana Rosa Pereira 
Zago Sagrilo, Luiz Alberto de Vargas, Vania Mattos, Maria da Graça Ribeiro 
Centeno, Rejane Souza Pedra e Lucia Ehrenbrink, sob a presidência do Exmo. 
Desembargador  João  Alfredo  Borges  Antunes  de  Miranda.  Presente  pelo 
Ministério Público do Trabalho a Dra. Maria Cristina Sanchez Gomes Ferreira. 
Dou fé. Porto Alegre, 03 de junho de 2014. Márcia Lamberti Doval, Secretária 
da Seção Especializada em Execução.

RESOLUÇÃO Nº 07/2014 (DEJT de 05/06/2014)  CERTIFICO que a Seção 
Especializada em Execução do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, no 
uso  de  suas  atribuições  legais  e  regimentais,  em  sessão  extraordinária 
realizada nesta data, resolveu, por unanimidade de votos, aprovar a edição da 
ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL Nº 50, com a seguinte redação:
CONTRIBUIÇÃO  PREVIDENCIÁRIA.  PROCESSO  FALIMENTAR  OU 
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Inviabilidade do prosseguimento do processo de 
execução  trabalhista  para  cobrança  de  contribuição  previdenciária,  parcela 
acessória, de empresa sujeita a processo falimentar ou recuperação judicial.
PRECEDENTES
Processo:  0000007-94.2012.5.04.0111  AP  Relator  Desembargador  João 
Ghisleni Filho Julgamento unânime em 03-12-2013 Publicado em 09-12-2013
Processo: 0000041-69.2012.5.04.0111 AP Relator Desembargador Luiz Alberto 
de Vargas Julgamento unânime em 25-03-2014 Publicado em 31-03-2014
Tomaram parte  na sessão os  Exmos.  Desembargadores Ana Rosa Pereira 
Zago Sagrilo, Luiz Alberto de Vargas, Vania Mattos, Maria da Graça Ribeiro 
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Centeno, Rejane Souza Pedra e Lucia Ehrenbrink, sob a presidência do Exmo. 
Desembargador  João  Alfredo  Borges  Antunes  de  Miranda.  Presente  pelo 
Ministério Público do Trabalho a Dra. Maria Cristina Sanchez Gomes Ferreira. 
Dou fé. Porto Alegre, 03 de junho de 2014. Márcia Lamberti Doval, Secretária 
da Seção Especializada em Execução.

RESOLUÇÃO Nº 08/2014 (DEJT de 05/06/2014)  CERTIFICO que a Seção 
Especializada em Execução do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, no 
uso  de  suas  atribuições  legais  e  regimentais,  em  sessão  extraordinária 
realizada nesta data, resolveu, por unanimidade de votos, aprovar a edição da 
ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL Nº 51, com a seguinte redação:
REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO. RESPONSABILIDADE DO SÓCIO. 
PRAZO DO ARTIGO 1032 DO CÓDIGO CIVIL. A responsabilização do sócio-
retirante independe da limitação de prazo prevista no artigo 1032 do Código 
Civil.
PRECEDENTES
Processo:  0020100-22.1998.5.04.0741  AP  Relator  Desembargador  João 
Alfredo  Borges  Antunes  de  Miranda  Julgamento  unânime  em  21-05-2013 
Publicado em 27-05-2013
Processo:  0000437-07.2012.5.04.0512  AP  Relator  Desembargador  João 
Alfredo  Borges  Antunes  de  Miranda  Julgamento  unânime  em  25-02-2014 
Publicado em 05-03-2014
Processo:  0206300-92.2007.5.04.0751 AP Relatora Desembargadora Rejane 
Souza Pedra Julgamento por maioria em 26-11-2013 Publicado em 02-12-2013
Tomaram parte  na sessão os  Exmos.  Desembargadores Ana Rosa Pereira 
Zago Sagrilo, Luiz Alberto de Vargas, Vania Mattos, Maria da Graça Ribeiro 
Centeno, Rejane Souza Pedra e Lucia Ehrenbrink, sob a presidência do Exmo. 
Desembargador  João  Alfredo  Borges  Antunes  de  Miranda.  Presente  pelo 
Ministério Público do Trabalho a Dra. Maria Cristina Sanchez Gomes Ferreira. 
Dou fé. Porto Alegre, 03 de junho de 2014. Márcia Lamberti Doval, Secretária 
da Seção Especializada em Execução.

RESOLUÇÃO Nº 09/2014 (DEJT de 05/06/2014)  CERTIFICO que a Seção 
Especializada em Execução do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, no 
uso  de  suas  atribuições  legais  e  regimentais,  em  sessão  extraordinária 
realizada  nesta  data,  resolveu,  por  unanimidade  de  votos,  cancelar  a 
ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL Nº 23 e aprovar, em substituição, a edição 
da ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL Nº 52, com a seguinte redação:
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. Para que ocorra a atualização monetáriapro rata 
diea partir do dia imediatamente posterior à data do vencimento da parcela, em 
conformidade com a Súmula nº 21 deste Tribunal, deve ser aplicado o fator de 
atualização do dia do vencimento.
Tomaram parte  na sessão os  Exmos.  Desembargadores Ana Rosa Pereira 
Zago Sagrilo, Luiz Alberto de Vargas, Vania Mattos, Maria da Graça Ribeiro 
Centeno, Rejane Souza Pedra e Lucia Ehrenbrink, sob a presidência do Exmo. 
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Desembargador  João  Alfredo  Borges  Antunes  de  Miranda.  Presente  pelo 
Ministério Público do Trabalho a Dra. Maria Cristina Sanchez Gomes Ferreira. 
Dou fé. Porto Alegre, 03 de junho de 2014. Márcia Lamberti Doval, Secretária 
da Seção Especializada em Execução.

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 10/2014 (DEJT de 10/06/2014)  Dispõe 
sobre o funcionamento da Justiça do Trabalho de 1º e 2º graus da 4ª Região 
durante a Copa do Mundo FIFA Brasil 2014. 
O  ÓRGÃO  ESPECIAL  DO  TRIBUNAL  REGIONAL  DO  TRABALHO  DA  4ª 
REGIÃO,  no  uso  de  suas  atribuições  legais  e  regimentais,  na  sessão 
extraordinária ocorrida nesta data, CONSIDERANDO o calendário de jogos da 
Copa do Mundo da FIFA Brasil 2014, a qual será realizada no Brasil, com a 
participação da Seleção Brasileira de Futebol, de 12.06.2014 a 13.07.2014;
CONSIDERANDO que o Município de Porto Alegre foi escolhido para sediar 
alguns jogos desse evento;
CONSIDERANDO a proximidade  dos  prédios  do  Foro  Trabalhista  de  Porto 
Alegre e do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região do Estádio Beira-Rio, 
em que ocorrerão os jogos do Município de Porto Alegre;
CONSIDERANDO  a  grande  concentração  de  veículos  e  de  pessoas  nas 
imediações do Estádio Beira-Rio, sediador dos jogos, bem como as notícias 
acerca  do fechamento  de vias  públicas  próximas à Justiça do Trabalho da 
Capital;
CONSIDERANDO a preservação dos interesses dos jurisdicionados;
CONSIDERANDO a competência do Órgão Especial para fixar os horários de 
funcionamento dos serviços e das unidades judiciárias da região, forte no art.  
25, II, do Regimento Interno deste Tribunal; 
CONSIDERANDO  a  pertinência  da  uniformização  de  procedimentos, 
independentemente do meio em que tramitam os processos, e a segurança 
jurídica daí decorrente,
RESOLVE, por unanimidade:
Art.  1º Nos dias 18, 25 e 30.06.2014, em que ocorrerão jogos da Copa do 
Mundo  da  FIFA  Brasil  2014  no  Município  de  Porto  Alegre,  não  haverá 
expediente  no  Tribunal  Regional  do  Trabalho  da  4ª  Região  e  no  Foro 
Trabalhista de Porto Alegre.
Parágrafo único. Nas datas referidas no caput, haverá suspensão dos prazos 
processuais.
Art.  2º  Nos dias  12,  17 e  23.06.2014,  em que ocorrerão jogos da Seleção 
Brasileira de Futebol, haverá expediente em todas as unidades de 1º e de 2º  
graus da Justiça do Trabalho da 4ª Região das 8h às 14h.
§ 1º O disposto no caput também se aplica à realização de audiências.
§ 2º Aplicam-se aos prazos processuais que se encerrarem nas datas referidas 
no caput o disposto no art. 184, § 1º, II, do CPC. 
§ 3º O disposto no caput e nos §§ 1º e 2º se aplica também aos dias de jogos 
disputados pela Seleção Brasileira de Futebol, no caso de classificação para as 
fases seguintes da Copa do Mundo da FIFA Brasil 2014.
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Art. 3º Revogam-se a Portaria nº 1.423/2014, a Resolução Administrativa nº 
08/2014 e as demais disposições em contrário.
Art.  4º  Esta  Resolução  Administrativa  entra  em  vigor  na  data  de  sua 
publicação.
Tomaram parte na sessão os Exmos. Desembargadores Rosane Serafini Casa 
Nova,  João Alfredo Borges Antunes de Miranda,  Ana Luiza Heineck Kruse, 
Beatriz  Renck,  Cláudio  Antônio  Cassou  Barbosa,  Carmen  Izabel  Centena 
Gonzalez,  Denise  Pacheco,  Tânia  Regina  Silva  Reckziegel,  Raul  Zoratto 
Sanvicente, Ana Rosa Pereira Zago Sagrilo e Marcelo Gonçalves de Oliveira, 
sob  a  presidência  da  Exma.  Desembargadora  Cleusa  Regina  Halfen, 
Presidente deste Tribunal. Presente pelo Ministério Público do Trabalho o Dr. 
Paulo Eduardo Pinto de Queiroz. Porto Alegre, 10 de junho de 2014. Cláudia 
Regina Schröder, Secretária do Tribunal Pleno, do Órgão Especial e da SDC.

RESOLUÇÃO CSJT N.º  137/2014(*)  (DEJT de 17/06/2014)  (*)Republicada 
em  razão  de  erro  material.  Estabelece  critérios  para  o  reconhecimento 
administrativo, apuração de valores e pagamento de despesas de exercícios 
anteriores - passivos - a magistrados e servidores no âmbito do Judiciário do 
Trabalho de primeiro e segundo graus.
O  CONSELHO  SUPERIOR  DA  JUSTIÇA  DO  TRABALHO,  em  sessão 
ordinária  hoje  realizada,  sob  a  presidência  do  Exmo  Ministro  Conselheiro 
Antonio  José  de  Barros  Levenhagen,  presentes  os  Ex.mos  Ministros 
Conselheiros Ives Gandra Martins Filho, João Batista Brito Pereira, Maria de 
Assis  Calsing  e  Dora  Maria  da  Costa,  os  Ex.mos  Desembargadores 
Conselheiros  David Alves de Mello  Júnior,  Maria  Doralice Novaes e  Carlos 
Coelho de Miranda Freire,  o  Ex.mo Vice-Procurador-Geral  do Trabalho,  Dr. 
Eduardo  Antunes  Parmeggiani,  e  o  Ex.mo  Vice-Presidente  da  Associação 
Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho - ANAMATRA, Juiz Germano 
Silveira de Siqueira,
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  padronizar  critérios  para  reconhecimento 
administrativo de despesas de exercícios anteriores a magistrados e servidores 
no  âmbito  da  Justiça  do  Trabalho,  conforme  previsão  do  art.  37  da  Lei 
4.320/64;
Considerando o entendimento do Tribunal de Contas da União nos autos dos 
Procedimentos  de  Tomada  de  Contas  nºs  TC-  020.846/2010-0  e  TC-
007.570/2012-0, que definiu os critérios a serem adotados no âmbito da Justiça 
do Trabalho para a incidência de juros de mora e atualização dos valores de 
dívidas de exercícios anteriores; e
Considerando  os  termos  da  decisão  proferida  pelo  Conselho  Superior  da 
Justiça do Trabalho, objeto do Processo CSJT-AN-3403 -64.2014.5.90.0000,
R E S O L V E
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Art.  1°  Consideram-se  despesas  de  exercícios  anteriores  de  pessoal  e 
benefícios  as  vantagens  pecuniárias  reconhecidas  administrativamente,  de 
ofício  ou  a  pedido  do  servidor  ou  magistrado,  não  pagas  no  exercício  de 
competência.
Parágrafo único. Para fins desta Resolução, considera-se:
I -  benefícios: grupo de despesas composto por auxílio-alimentação, auxílio-
transporte, assistência médica e odontológica e assistência pré-escolar;
II - passivo: vantagem pecuniária reconhecida administrativamente;
III  -  reconhecimento  de  direito:  ato  decisório  pelo  qual  a  administração 
reconhece a existência de direito subjetivo de servidor ou magistrado;
IV  -  reconhecimento  de  dívida:  ato  pelo  qual  a  autoridade  competente 
(ordenador de despesa) reconhece e registra a despesa.
Art. 2º As decisões administrativas de reconhecimento de dívida de exercícios 
anteriores  de  magistrados  e  servidores  no  âmbito  da  Justiça  do  Trabalho 
deverão ser precedidas de instrução em processo administrativo contendo:
I – no caso de existir reconhecimento do direito em decisão ou ato normativo 
do CSJT:
a) fundamentação, indicando a respectiva decisão ou ato normativo;
b)cópia da publicação na imprensa oficial do ato ou decisão;
c)relação nominal de todos os beneficiários;
d)lapso temporal gerador da despesa, levando-se em consideração o efeito da 
prescrição quinquenal; e
e)  discriminação  do  valor  do  principal,  dos  juros  e  da  correção  monetária, 
individualizado por beneficiário, além do período respectivo de incidência.
II - no caso de não haver decisão ou ato normativo do Conselho Superior da 
Justiça do Trabalho (CSJT) acerca da matéria:
a)  fundamentação  jurídica,  com  indicação  da  norma,  decisão  judicial  ou 
administrativa do Tribunal de Contas da União (TCU) ou Conselho Nacional de 
Justiça (CNJ) em que se baseia;
b) parecer da assessoria jurídica do órgão;
c) publicação na imprensa oficial;
d) comunicação à Advocacia Geral da União;
e) comunicação ao Conselho Nacional de Justiça;
f) relação de todos os beneficiários;
g) lapso temporal gerador da despesa, levando-se em consideração o efeito da 
prescrição quinquenal; e
h)  discriminação  do  valor  do  principal,  dos  juros  e  da  correção  monetária, 
individualizado por beneficiário, além do período respectivo de incidência.
§ 1° As decisões constantes do inciso II deverão ser submetidas ao CSJT para 
apreciação.
§ 2° Salvo nas hipóteses previstas nesta Resolução, o pagamento de exercício 
anterior deve ser previamente autorizado pelo CSJT.
Art.  3º  Para  o  reconhecimento  de  despesas  de  exercícios  anteriores,  o 
ordenador de despesas elaborará termo de reconhecimento de dívida.
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Art.  4º  O  reconhecimento  de  dívidas  de  exercícios  anteriores  deve, 
obrigatoriamente,  ser  registrado  no  passivo  do  Tribunal,  no  Sistema  de 
Administração Financeira do Governo Federal - SIAFI e atualizado anualmente.
Art.  5º  Somente  poderão  ser  incluídas  na  proposta  orçamentária  anual  as 
despesas de exercícios anteriores que atendam às condições previstas no art. 
2° desta Resolução.
Parágrafo único. Aplica-se a disposição do caput  para inclusão de despesas 
de  exercícios  anteriores  na  proposta  orçamentária  prévia  requerida  aos 
Tribunais  Regionais  do  Trabalho  pelo  CSJT  e  nos  pedidos  de  créditos 
adicionais.
Art. 6º O pagamento de despesas de exercícios anteriores deverá, sempre que 
possível, obedecer à ordem cronológica do reconhecimento do direito.
§ 1º Em caso de despesas de exercícios anteriores de natureza alimentar fica 
assegurada a prioridade dos pagamentos aos portadores de doenças graves, 
especificadas em lei, bem como aos maiores de 60 (sessenta) anos.
§ 2º A inversão da ordem cronológica de pagamento deverá ser justificada pelo 
ordenador de despesas e ratificada pelo presidente do Tribunal.
Art.  7º  Considerando a situação e  a  natureza jurídica de cada passivo,  as 
despesas  de  exercícios  anteriores  poderão  ser  pagas  com a  incidência  de 
correção monetária e de juros, conforme as disposições a seguir:
I – passivos devidos e não prescritos anteriores a junho de 1994 deverão ser 
convertidos para Real.
II  –  a  atualização  monetária  deverá  ser  aplicada  conforme  os  seguintes 
parâmetros:
a) ORTN: de abril de 1981 a fevereiro de 1986;
b) OTN: de março de 1986 a janeiro de 1989;
c) BTN: de fevereiro de 1989 a janeiro de 1991;
d) INPC: de fevereiro de 1991 a junho de 1994;
e) IPC-r: de julho de 1994 a junho de 1995; e
f) INPC: de julho de 1995 a 29 de junho de 2009.
III – os juros de mora, quando aplicáveis, serão nos seguintes percentuais de:
a)0,5% (meio por cento) ao mês, de abril de 1981 a fevereiro de 1987;
b)1% (um por cento) ao mês, de março de 1987 a agosto de 2001;
c)0,5% (meio por cento) ao mês, de setembro de 2001 a 29 de junho de 2009; 
e
d)juros simples, no mesmo percentual de juros incidente sobre a caderneta de 
poupança, a partir de 30 de junho de 2009.
Art. 8º Na apuração de cada parcela mensal relativa ao débito nominal deverá 
ser observado o teto constitucional, conforme disposto nas resoluções vigentes 
do CNJ.
Art.  9º  O  pagamento  de  despesas  de  exercícios  anteriores  deverá  ser 
realizado em folha suplementar.
Art. 10. Será observada a retenção do imposto de renda e da contribuição para 
a previdência social oficial dos valores apurados,
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levando-se  em  consideração  a  natureza  do  crédito,  seguindo  a  legislação 
aplicável.
Art. 11.  Em nenhuma hipótese será permitido o pagamento de passivos para 
beneficiários que já os tenham recebido mediante procedimento administrativo, 
precatório ou requisição de pequeno valor (RPV).
§ 1º O pagamento de passivos ficará condicionado à declaração do beneficiário 
de inexistência de demanda judicial acerca do direito em questão ou, caso haja 
ação judicial em curso, renúncia ou desistência do recebimento do respectivo 
crédito.
§ 2º Havendo inscrição do passivo em precatório na Lei Orçamentária Anual 
(LOA),  ou  mesmo  em  Projeto  de  Lei  (PLOA)  tramitando  no  Congresso 
Nacional, o beneficiário não poderá renunciar ou desistir do crédito, restando 
impossibilitado o pagamento pela via administrativa.
§ 3º É dever da Administração e do beneficiário a verificação das condições 
dispostas neste artigo.
Art. 12. A partir do exercício financeiro de 2014, fica autorizado o pagamento, a 
qualquer tempo, de despesas de exercícios anteriores reconhecidas até o limite 
do valor fixado para o vencimento do analista judiciário, padrão 13, classe C, 
por beneficiário, desde que respeitados os procedimentos previstos no art. 2º 
desta Resolução.
§  1º  O  limite  fixado  no  caput  refere-se  ao  valor  máximo  da  despesa  de 
exercício anterior por beneficiário, incluindo, se cabível, correção monetária e 
juros.
§  2º  Para  fins  de  enquadramento  no  limite  fixado  no  caput,  é  vedado  o 
parcelamento ou fracionamento da despesa apurada.
§ 3º Os pagamentos de despesas de exercícios anteriores previstas no caput 
não poderão exceder mensalmente 1% da folha de pagamento do respectivo 
TRT.
§ 4º Poderá ser pago o valor fixado no  caput  caso o magistrado ou servidor 
renuncie à parcela a maior do passivo a que tem direito, devendo ser lavrado 
termo de renúncia da respectiva diferença. O pagamento importará na quitação 
do passivo.
Art.  13.  As  despesas  decorrentes  de  atos  de  gestão  ocorridas  no  último 
trimestre do exercício anterior poderão ser pagas até o mês de março de cada 
ano  subsequente,  independentemente  do  valor,  quando  decorrentes  dos 
seguintes fatos geradores:
a)serviço extraordinário;
b)adicional noturno;
c)adicional de insalubridade;
d)adicional de periculosidade;
e)adicional de qualificação;
f)adicional de férias;
g)gratificação natalina;
h)gratificação de encargo de curso ou concurso;
i)indenizações de diárias e transportes;
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j)abono permanência;
k)diferença de remuneração referentes a provimento de cargos e funções;
l)diferença decorrente de progressão funcional ou promoção;
m)auxílio funeral;
n)auxílio natalidade;
o)auxílio alimentação;
p)assistência pré-escolar;
q)substituição em cargos em comissão ou função comissionada; e
r)diferença de aposentadoria e pensão civil.
Parágrafo único.  As despesas previstas neste artigo deverão ser informadas 
detalhadamente no pedido de recursos financeiros para pagamento da folha.
Art.  14.  Os  pagamentos  dos  passivos  efetivamente  realizados  devem  ser 
informados na página da transparência, na coluna de "pagamentos eventuais" 
do anexo VIII da Resolução CNJ nº 102.
Art. 15. A Unidade de Controle e Auditoria do Conselho Superior da Justiça do 
Trabalho  (CCAUD)  poderá  solicitar,  a  qualquer  tempo,  os  processos  de 
pagamento de despesas de exercícios anteriores,
hipótese em que os pagamentos ficarão sobrestados até pronunciamento deste 
Conselho.
§  1º  Os  processos  analisados  pela  CCAUD  em  que  forem  apontadas 
inconsistências  no  cálculo  ou  na  instrução  processual  deverão  ser 
regularizados antes de seu pagamento.
§  2º  Os processos analisados  e  indeferidos  pela  CCAUD não poderão  ser 
objetos  de  qualquer  tipo  de  pedido  de  crédito  pelo  Tribunal  Regional,  ou 
mesmo inclusão em proposta orçamentária prévia.
DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS
Art.  16.  Considerando  as  determinações  contidas  no  Acórdão  3372/2013  - 
Plenário do TCU, a atualização monetária a partir de 30 de junho de 2009 será 
calculada utilizando-se a taxa referencial (TR), até que este Conselho Superior 
da Justiça do Trabalho fixe índice definitivo.
Art.  17.  No  exercício  de  2014,  o  pagamento  previsto  no  art.  13  poderá, 
excepcionalmente,  ser  realizado  até  45  (quarenta  e  cinco)  dias  após  a 
publicação desta Resolução.
DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 18. Ficam revogados o Ato nº 48/CSJT.GP.SE, de 22 de abril de 2010, a 
Resolução CSJT nº 61, de 30 de abril de 2010, o Ato nº 432/CSJT.GP.SG, de 
04 de dezembro de 2012, e a Resolução CSJT nº 121, de 28 de fevereiro de 
2013.
Art. 19. Este Resolução entra em vigor na data de sua publicação 
Brasília, 30 de maio de 2014.
Ministro ANTONIO JOSÉ DE BARROS LEVENHAGEN
Presidente do Conselho Superior da Justiça do Trabalho

RESOLUÇÃO  CSJT  N.º  139/2014  (DEJT  de  27/06/2014)  Dispõe  sobre 
medidas a serem adotadas pelos Tribunais Regionais do Trabalho para impedir 
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ou dificultar a busca de nome de empregados com o fim de elaboração de 
“listas sujas”.
O  CONSELHO  SUPERIOR  DA  JUSTIÇA  DO  TRABALHO,  em  sessão 
ordinária  hoje  realizada,  sob  a  presidência  do  Exmo  Ministro  Conselheiro 
Antonio  José  de  Barros  Levenhagen,  presentes  os  Ex.mos  Ministros 
Conselheiros  Ives  Gandra  Martins  Filho,  João  Batista  Brito  Pereira,  Luiz 
Philippe Vieira de Mello Filho, Maria de Assis Calsing e Dora Maria da Costa, 
os Exmos Desembargadores Conselheiros David Alves de Mello Júnior, Maria 
Doralice Novaes e Altino Pedrozo dos Santos, o Exmo Subprocurador-Geral do 
Trabalho, Dr. Maurício Correia de Mello, e o Exmo Presidente da Associação 
Nacional  dos Magistrados da Justiça do Trabalho -  ANAMATRA, Juiz Paulo 
Luiz Schmidt, 
Considerando as diretrizes contidas na Resolução nº 121, de 5 de outubro de 
2010,  do  Conselho Nacional  de Justiça,  que dispõe sobre a divulgação de 
dados processuais eletrônicos na rede mundial de computadores;
Considerando as diretrizes contidas na Resolução nº 143, de 30 de novembro 
de 2011, do Conselho Nacional de Justiça, que altera a redação do art. 4º, § 1º, 
da Resolução citada acima;
Considerando  a  prática  de  utilização  de  informações  processuais  com  o 
objetivo de se elaborar as denominadas “listas sujas”, contendo informações 
sobre autores de reclamações trabalhistas no âmbito do Judiciário do Trabalho;
Considerando as dificuldades de se impedir a obtenção de dados processuais 
extraídos do Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho por meio de mecanismos 
de busca disponibilizados na rede mundial de computadores;
Considerando a necessidade de os Tribunais Regionais do Trabalho adotarem 
medidas com a finalidade de mitigar os riscos pelo uso inadequado dos dados 
de reclamantes contidos em ações trabalhistas, com a observância do disposto 
na legislação vigente; e
Considerando  a decisão proferida nos autos do processo CSJT-PP -10541-
53.2012.5.90.0000, no sentido de que a matéria seja objeto de Resolução do 
Conselho  Superior  da  Justiça  do  Trabalho  com  o  fim  de  operacionalizar 
medidas a serem adotadas pelos Tribunais Regionais do Trabalho para inibir a 
elaboração de “listas sujas”,
R E S O L V E
Art.  1°  Os  Tribunais  Regionais  do  Trabalho  deverão  adotar  medidas  para 
mitigar  o  acesso  automatizado  a  dados  dos  reclamantes  constantes  dos 
processos judiciais no âmbito do Judiciário do Trabalho para fins de elaboração 
das  chamadas  “listas  sujas”,  respeitando  o  princípio  da  publicidade  e  a 
legislação vigente.
§  1º  Os  Tribunais  Regionais  do  Trabalho  deverão  implementar  ações  que 
impeçam ou dificultem o rastreamento e as indexações indesejadas pelos sites 
de  busca  disponíveis  na  rede  mundial  de  computadores,  em  especial  as 
constantes do anexo desta Resolução.
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§  2º  Os  Tribunais  Regionais  do  Trabalho  deverão  adequar  seus  sítios 
eletrônicos às orientações técnicas presentes no anexo desta Resolução no 
prazo de 180 (cento e oitenta) dias.
Art.  2º  A Presidência do Conselho Superior  da Justiça do Trabalho poderá 
atualizar periodicamente as medidas previstas nesta Resolução, de modo a 
adequá-las às alterações fáticas supervenientes.
Parágrafo Único. O anexo deverá ser publicado no Diário Eletrônico da Justiça 
do Trabalho – DEJT, após cada atualização realizada. 
Art.  3º  O  presente  normativo  complementa,  no  âmbito  do  Judiciário  do 
Trabalho, as Resoluções CNJ nº 121, de 5 de outubro de 2010, e CNJ nº 143,  
de 30 de novembro de 2011.
Art. 4º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 24 de junho de 2014.
Ministro ANTONIO JOSÉ DE BARROS LEVENHAGEN
Presidente do Conselho Superior da Justiça do Trabalho

ANEXO
ORIENTAÇÕES TÉCNICAS PARA INIBIR A CAPTURA AUTOMATIZADA DE 
INFORMAÇÕES DE RECLAMANTES E RECLAMADOS NO JUDICIÁRIO DO 
TRABALHO.
Para inibir a indexação de páginas e arquivos que contenham dados sensíveis 
de reclamantes e reclamados, mostra-se necessário implementar minimamente 
as seguintes ações:
I.  ATENDIMENTO  PLENO  DAS  RESOLUÇÕES  CNJ  Nos  121,  DE  5  DE 
OUTUBRO DE 2010, E 143, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2011.
IMPLANTAÇÃO  DE  MEDIDAS  PARA  EVITAR  O  RASTREAMENTO  E 
INDEXAÇÃO DE CONTEÚDO POR SERVIÇOS DE BUSCA.
1. Configurar o arquivo “robots.txt” nos servidores web para indicar aos robôs 
de busca quais os locais, páginas e arquivos bloqueados para rastreamento, 
inclusive os de formato acessível, como os de extensão “PDF” e “DOC”; 
2. Evitar o uso de  links  estáticos e de fácil acesso para os arquivos gerados 
pelos diários eletrônicos sem que haja previamente uma ação de consulta por 
parte do usuário;
3. Adotar, sempre que possível, as diretivas NOINDEX, NOFOLLOW (meta-
tags) nas páginas existentes nos sites dos Tribunais que possam conter dados 
abertos de reclamantes e reclamados, a fim de evitar o rastreamento por robôs 
de busca.
III.  IMPLANTAÇÃO DE MEDIDAS PARA INIBIR A CAPTURA DE DADOS 
POR MEIO DE CONSULTAS PÚBLICAS
a.  Adotar  uma  solução  de  captcha  para  consultas  públicas  em  processos, 
acórdãos e jurisprudências, assim como nas buscas em diários eletrônicos;
b.  Substituir  o  método “get”  por  “post”  nos formulários  de pesquisa,  com a 
finalidade de dificultar a visibilidade das variáveis de consulta.
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RESOLUÇÃO CSJT.GP N.º 138/2014 (DEJT de 27/06/2014)  Dispõe sobre o 
estabelecimento de Núcleos de Pesquisa Patrimonial no âmbito dos Tribunais 
Regionais do Trabalho, define objetivos de atuação e dá outras providências.
O  CONSELHO  SUPERIOR  DA  JUSTIÇA  DO  TRABALHO,  em  sessão 
ordinária  hoje  realizada,  sob  a  presidência  do  Exmo  Ministro  Conselheiro 
Antonio  José  de  Barros  Levenhagen,  presentes  os  Exmos  Ministros 
Conselheiros  Ives  Gandra  Martins  Filho,  João  Batista  Brito  Pereira,  Luiz 
Philippe Vieira de Mello Filho, Maria de Assis Calsing e Dora Maria da Costa, 
os Exmos Desembargadores Conselheiros David Alves de Mello Júnior, Maria 
Doralice Novaes e Altino Pedrozo dos Santos, o Exmo Subprocurador-Geral do 
Trabalho, Dr. Maurício Correia de Mello, e o Exmo Presidente da Associação 
Nacional  dos Magistrados da Justiça do Trabalho -  ANAMATRA, Juiz Paulo 
Luiz Shmidt,
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 que a administração pública deve observar os princípios da 
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (Art. 37, CF);
CONSIDERANDO  os  vetores  constitucionais  da  efetividade  jurisdicional, 
celeridade  processual  e  eficiência  administrativa  (CF,  artigos  5º,  XXXV  e 
LXXVIII, e 37, caput);
CONSIDERANDO  que  eficiência  operacional,  alinhamento  e  integração são 
temas estratégicos a serem perseguidos pela Justiça do Trabalho;
CONSIDERANDO  a  dificuldade  das  unidades  judiciárias  em  promover  a 
pesquisa e a execução patrimonial em face de determinados devedores;
CONSIDERANDO  os  princípios  da  efetividade  da  jurisdição,  da  celeridade 
processual e do impulso de ofício do processo de execução trabalhista (arts. 
765 e 878, da CLT);
CONSIDERANDO  as  propostas  da  Comissão  Nacional  de  Efetividade  de 
Execução Trabalhista, do Conselho Superior da  Justiça do Trabalho, instituída 
pelo ATO Nº 188-A/GP, de 21 de março de 2011, e composta consoante ATO 
Nº 117/TST.CSJT.GP.SG, de 1º de abril de 2014;
R E S O L V E:
Referendar a presente Resolução, na forma a seguir:
Art. 1º Cada Tribunal Regional do Trabalho disporá sobre o estabelecimento de 
um Núcleo de Pesquisa Patrimonial, a ser coordenado por um ou mais juízes 
do  trabalho,  titulares  ou  substitutos,  habilitados  para  atuar  em  todos  os 
processos do Regional por meio de portaria específica.
§ 1º O uso de denominações análogas para esse Núcleo e o aproveitamento 
de  estruturas  preexistentes,  destinadas  à  racionalização  do  processo  de 
execução,  serão  objeto  de  deliberação  do  ato  normativo  que  instituir  sua 
criação no âmbito regional.
§  2º  No ato  de criação,  o  Tribunal  Regional  do Trabalho disporá  sobre  os 
requisitos  mínimos  para  o  acionamento  do  Núcleo,  estipulando-se,  dentre 
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outros pressupostos, o esgotamento da pesquisa patrimonial básica no próprio 
juízo de origem, mormente quanto ao uso dos meios eletrônicos já disponíveis.
Art. 2º Compete ao Núcleo de Pesquisa Patrimonial:
I. promover a identificação de patrimônio a fim de garantir a execução;
II.  requerer  e  prestar  informações  aos  Juízos  referentes  aos  devedores 
contumazes;
III.  propor  convênios  e  parcerias  entre  instituições  públicas,  como fonte  de 
informação  de  dados  cadastrais  ou  cooperação  técnica,  que  facilitem  e 
auxiliem a execução, além daqueles já firmados por órgãos judiciais superiores;
IV. recepcionar e examinar denúncias, sugestões e propostas de diligências, 
fraudes e outros ilícitos, sem prejuízo da competência das Varas;
V. atribuir a executantes de mandados a coleta de dados e outras diligências 
de inteligência;
VI. elaborar estudos sobre técnicas de pesquisa, investigação e avaliação de 
dados,  bem  como  sobre  mecanismos  e  procedimentos  de  prevenção, 
obstrução, detecção e de neutralização de fraudes à execução;
VII. produzir relatórios circunstanciados dos resultados obtidos com ações de 
pesquisa e investigação;
VIII.  formar  bancos  de  dados  das  atividades  desempenhadas  e  seus 
resultados;
IX. realizar audiências úteis às pesquisas em andamento, inclusive de natureza 
conciliatória,  com  fundamento  no  disposto  nos  artigos  599,  600  e  601  do 
Código de Processo Civil;
X. praticar todos os atos procedimentais necessários ao regular andamento dos 
processos;
XI. exercer outras atividades inerentes à sua finalidade.
Art.  3º  Os  relatórios  circunstanciados  sobre  a  pesquisa  patrimonial  dos 
devedores contumazes, a que se refere o inciso VII do Art. 2º,  deverão ser 
disponibilizados,  prioritariamente,  por meio da intranet  do Tribunal  Regional, 
para  consultas  futuras,  evitando-se a  repetição desnecessária  das  mesmas 
diligências.
§ 1º Dos relatórios deverão constar, também, referências ao estudo sobre as 
manobras utilizadas por devedores para ocultação de patrimônio, as soluções 
encontradas para superá-las e eventuais sugestões para prevenção de casos 
semelhantes.
§ 2º Quando a informação requisitada, ou a pesquisa realizada, contiver dados 
protegidos por sigilo fiscal, bancário, telefônico, ou qualquer outra restrição ao 
livre acesso, será aposta a observação “documento protegido por sigilo”.
§ 3º O Juiz solicitante poderá autorizar o Diretor de Secretaria ou outro servidor  
de carreira da respectiva Vara para o recebimento da resposta.
Art. 4º O critério de escolha dos devedores contumazes ou dos casos de maior 
complexidade será estabelecido no ato de criação dos Núcleos.
Art. 5º O procedimento de pesquisa patrimonial poderá ser deflagrado de ofício 
pelo  magistrado  responsável  pelo  Núcleo,  ou  a  pedido  de  qualquer  das 
unidades judiciárias do Tribunal Regional do Trabalho.
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§ 1º A remessa dos autos físicos para o Núcleo, a fim de facilitar a pesquisa 
exauriente  de  todos  os  documentos  e  peças  processuais,  poderá  ser 
dispensada nas hipóteses definidas pelos Tribunais,  que disporão,  também, 
sobre as execuções em trâmite no Processo Judicial Eletrônico.
§ 2º O magistrado responsável pelo Núcleo poderá, na medida da relevância, 
da pertinência e dos limites materiais, rejeitar pedidos das unidades judiciárias, 
mediante  decisão  fundamentada,  que  será  levada  à  consideração  da 
Corregedoria Regional.
§  3º  Incumbirá  à  Secretaria  do Núcleo,  sob a  orientação do magistrado,  a 
formalização do pedido e a criação de expediente próprio, instruído com as 
peças que se fizerem necessárias, prioritariamente, por meio eletrônico.
Art.  6º  O  Tribunal  Regional  do  Trabalho  deverá  zelar  pela  rotatividade 
periódica,  preferencialmente  semestral,  dos  magistrados  designados  para 
responder pelo Núcleo, a fim de assegurar maior nível de envolvimento dos 
juízes no âmbito da pesquisa patrimonial.
§ 1º Os critérios de escolha do magistrado responsável pelo Núcleo constarão 
do  ato  regional,  não  devendo  ser  unicamente  baseado  em antiguidade  na 
carreira, nem havendo obrigatoriedade do magistrado na aceitação do encargo.
§  2º  Cada  Núcleo  deverá  elaborar  manual,  atualizado  com  a  mesma 
frequência, com o registro das técnicas de uso dos sistemas de pesquisas, dos 
bancos  de  dados,  de  coleta,  de  análise,  de  checagem,  e  de emprego dos 
dados obtidos nas pesquisas, agilizando o acesso à informação preexistente.
§ 3º Todo o material produzido pelo núcleo, inclusive o manual com as técnicas 
de  pesquisa  patrimonial,  será  de  pleno  acesso  aos  órgãos  judicantes  do 
Tribunal,  preferencialmente  pela  intranet,  para  que  todos  os  magistrados  e 
servidores possam se utilizar desse conhecimento para maior efetividade da 
fase de execução.
Art. 7º Os Juízes convocados para atuação no Núcleo serão considerados em 
substituição, quando não forem titulares, sem prejuízo na carreira para fins de 
auxílio fixo, promoção e acesso. 
Art.  8º Todas as unidades Judiciárias e Administrativas do Tribunal deverão 
atender às solicitações feitas pelo Núcleo, bem como prestar-lhe cooperação 
no exercício de sua atividade,  sendo que os casos omissos e as questões 
incidentais que surgirem serão resolvidos pela Corregedoria Regional.
Art.  9º  Os  Juízes  designados  contarão  com  espaço  físico  e  instalações 
apropriadas para o desenvolvimento dessas funções. 
§ 1º Tanto os magistrados quanto os servidores integrantes da Secretaria do 
Núcleo,  em  número  adequado  à  demanda,  atuarão  preferencialmente  em 
caráter de dedicação exclusiva.
§ 2º A critério do Tribunal Regional do Trabalho, poderão ser aproveitadas as 
estruturas de outros órgãos afetos à execução trabalhista, como Centrais de 
Mandado e o Núcleo de Apoio à Execução, de que trata a Meta 5, de 2011, do 
Conselho Nacional de Justiça, contanto que essa acumulação seja compatível 
com o bom andamento dos trabalhos de pesquisa e não desvie seu escopo 
principal.
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§ 3º A fim de melhor atender às peculiaridades locais,  o ato da criação do 
Núcleo disporá sobre sua regionalização, descentralização, itinerância ou outra 
forma eficaz de se contemplarem pesquisas patrimoniais dos juízos de fora da 
sede do Tribunal.
Art.  10.  Esta  Resolução  entrará  em  vigor  na  data  de  sua  publicação, 
obedecendo-se ao  prazo  de 180 dias  para  que cada Tribunal  Regional  do 
Trabalho implemente o Núcleo em seu âmbito.
Brasília, 24 de junho de 2014.

E D I T A I S

EDITAL  SAM  Nº  16/2014,  (DEJT  de  04/06/2014) 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 14ª Vara do Trabalho de Porto Alegre, em virtude da 
aposentadoria  da  Juíza  Sônia  Maria  Fraga  da  Silva,  conforme  Portaria  nº 
2800/2014; 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,  02  de  junho  de  2014.  Ass. 
CLEUSA REGINA HALFEN, Presidente do TRT da 4ª Região.

EDITAL  SAM  Nº  17/2014,  (DEJT  de  04/06/2014) 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 27ª Vara do Trabalho de Porto Alegre, em virtude da 
aposentadoria  do  Juiz  Roberto  Teixeira  Siegmann,  conforme  Portaria  nº 
2798/2014; 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,  03  de  junho  de  2014.  Ass. 
CLEUSA REGINA HALFEN, Presidente do TRT da 4ª Região.

EDITAL  SAM  Nº  18/2014,  (DEJT  de  04/06/2014) 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 3ª Vara do Trabalho de Porto Alegre, em virtude da 
aposentadoria da Juíza Rosemarie Teixeira Siegmann, conforme Portaria nº 
2799/2014; 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 
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ordenamento  jurídico  vigente.  Porto  Alegre,  03  de  junho  de  2014.  Ass. 
CLEUSA REGINA HALFEN, Presidente do TRT da 4ª Região.

EDITAL  SAM  Nº  21/2014,  (DEJT  de  27/06/2014) 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  Torres,  em  virtude  da 
aposentadoria do Juiz Claudio Scandolara, conforme Portaria nº 3349/2014; 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, 26 de junho de 2014. 
Ass. CLEUSA REGINA HALFEN, Presidente do TRT da 4ª Região.

EDITAL  SAM  Nº  22/2014  (DEJT  de  27/06/2014) 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 23ª Vara do Trabalho de Porto Alegre, em virtude da 
aposentadoria  da Juíza  Ceres Batista  da Rosa Paiva,  conforme Portaria  nº 
3350/2014; 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, 26 de junho de 2014. 
Ass. CLEUSA REGINA HALFEN, Presidente do TRT da 4ª Região.

D I V E R S O S

ATO.GCGJT Nº 005/2014 (DEJT de 16/06/2014) Acrescenta os §§ 1º e 2º ao 
artigo 117 da Consolidação dos Provimentos da Corregedoria-Geral  da 
Justiça do Trabalho e revoga o seu parágrafo único.
O  CORREGEDOR-GERAL  DA  JUSTIÇA  DO  TRABALHO,  no  uso  das 
atribuições que lhe confere o artigo 6º, incs. V e XII, do Regimento Interno da 
Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho,
R E S O L V E:
Art. 1º O artigo 117 da Consolidação dos Provimentos da Corregedoria-Geral 
da Justiça do Trabalho passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 117 ........................
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Parágrafo único. A composição do comitê gestor regional com a indicação de 
um  coordenador  deverá  ser  informada  à  Corregedoria-Geral  da  Justiça  do 
Trabalho.
§  1º  O  comitê  gestor  regional  do  sistema  e-Gestão  será  coordenado 
preferencialmente  por  desembargador  e  deverá  ter  composição 
multidisciplinar, contando com pelo menos um juiz de 1º grau e por servidores 
afeitos às áreas de tecnologia da informação, de estatística, de pessoal e de 
negócio judicial de 1º e 2º graus.
§ 2º  O Comitê Regional  reunir-se-á mensalmente para,  entre outras ações, 
corrigir eventuais inconsistências nos dados remetidos ao TST, retratadas nos 
relatórios  da  pasta  denominada  “Relatórios  de  Detalhamento  de  Erros”  do 
sistema e-Gestão, e encaminhará ao Comitê Gestor Nacional do sistema e-
Gestão a respectiva ata.
Art. 2º  Fica revogado o parágrafo único do artigo 117 da Consolidação dos 
Provimentos da Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho.
Art. 3º Este ato entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se.
Dê-se ciência ao Ministro Presidente do Tribunal Superior do Trabalho, ao 
Conselho  Superior  da  Justiça  do  Trabalho,  aos  Desembargadores 
Presidentes dos Tribunais Regionais do Trabalho e aos comitês regionais 
do e-Gestão, mediante ofício, do inteiro teor deste Ato.

ATO REGULAMENTAR 06/14 DA DIREÇÃO DA ESCOLA JUDICIAL (DEJT 
de 230/06/2014)  Altera a redação do art. 10 do Ato Regulamentar 01/14 da 
Direção da Escola Judicial. 
O Diretor da Escola Judicial do Tribunal Regional do Trabalho da 4a Região, 
Desembargador  José  Felipe  Ledur,  no  uso  de  suas  atribuições  legais  e 
regulamentares,
CONSIDERANDO a conveniência de se disciplinar a participação do Diretor da 
Escola  Judicial  na  aprovação  dos  relatórios  elaborados  pelo  Conselho 
Consultivo  no  curso  do  procedimento  de  vitaliciamento  conduzido  pela 
Corregedoria Regional; e
CONSIDERANDO a deliberação do Conselho Consultivo, acerca do tema, em 
sua reunião de 26-5-14 
RESOLVE editar o seguinte ato regulamentar:
Art.  1º O art.  10 do Ato Regulamentar  01/14 da Direção da Escola Judicial 
passa a vigorar com a seguinte redação:
Art. 10. A proposta de relatório prevista no caput do art. 9º do presente ato 
regulamentar será submetida aos demais conselheiros da Escola Judicial por 
meio eletrônico, os quais poderão, por esse mesmo meio, manifestar-se em até 
10 (dez) dias.
§1o  O  Diretor  da  Escola  Judicial,  ao  cabo  do  prazo  previsto  no  caput  do 
presente artigo, designará reunião para a deliberação final de que resultará o 
relatório do Conselho Consultivo.
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§2o A votação da proposta de relatório pelo Conselho Consultivo será realizada 
por maioria simples de votos, dela tomando parte o Diretor da Escola Judicial, 
apenas, para o fim de desempate.
§3º Ao conselheiro que, de forma justificada, não se puder fazer presente na 
reunião prevista no §1º do presente artigo será facultado antecipar seu voto por 
meio eletrônico.
Art.  2o  O  presente  ato  regulamentar  entrará  em  vigor  na  data  de  sua 
publicação.
Registre-se, publique-se e cumpra-se.
Porto Alegre, 17 de junho de 2014.
José Felipe Ledur - Desembargador Diretor da Escola Judicial do TRT4

ATO REGULAMENTAR 05/14 DA DIREÇÃO DA ESCOLA JUDICIAL (DEJT 
de 23/06/2014) Cria o grupo de estudos Conciliação e Audiência Trabalhista e 
altera, por decorrência, o quadro anexo ao Ato Regulamentar 04/14 da Direção 
da Escola Judicial.
O Diretor da Escola Judicial do Tribunal Regional do Trabalho da 4a Região, 
Desembargador  José  Felipe  Ledur,  no  uso  de  suas  atribuições  legais  e 
regulamentares,
CONSIDERANDO o  pedido  de  criação  do  grupo  de  estudos  Conciliação  e 
Audiência Trabalhista, formulado pelo magistrado Jorge Alberto Araújo; e
CONSIDERANDO  a  anuência  do  Conselho  Consultivo  da  Escola  Judicial, 
conforme deliberação veiculada em sua reunião de 28-4-14 
RESOLVE editar o seguinte Ato Regulamentar:
Art.  1º  Fica  criado,  nos  termos  do Ato  Regulamentar  04/14  da Direção da 
Escola Judicial, o grupo de estudos Conciliação e Audiência Trabalhista, o qual 
será coordenado pelo juiz do trabalho Jorge Alberto Araújo.
Art.  2º Em função da criação do grupo de estudos Conciliação e Audiência 
Trabalhista, o quadro anexo ao Ato Regulamentar 04/14 da Direção da Escola 
Judicial remanesce alterado nos termos adiante especificados.
Art.  3o  O  presente  Ato  Regulamentar  entrará  em  vigor  na  data  de  sua 
publicação.
Registre-se, publique-se e cumpra-se.
Porto Alegre, 17 de junho de 2014.

ATO  CSJT.GP.SG.SEIT.COPN  Nº  196/2014  (DEJT  de  25/06/2014) Institui 
Grupo de Trabalho para condução das ações necessárias ao planejamento e 
eventual  realização  da  contratação  de  solução  de  monitoramento  para  o 
sistema PJe-JT.
O PRESIDENTE DO CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO, 
no uso de suas atribuições regimentais,
Considerando o disposto no Ato CSJT.GP.SE nº 133 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;
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Considerando o disposto na Resolução do Conselho Nacional de Justiça nº 
182 de 17 de outubro de 2013, que definiu as diretrizes para as contratações 
de Solução de Tecnologia da Informação e Comunicação;
Considerando o Documento de Oficialização de Demanda SEIT n.º 4 de 29 de 
abril  de  2014  que  trata  de  solução  de  monitoramento  para  o  sistema  de 
Processo Judicial Eletrônico da Justiça do Trabalho (PJe-JT),
R E S O L V E:
Art.  1º  É  instituído  Grupo  de  Trabalho  destinado  a  conduzir  as  ações 
necessárias ao planejamento e eventual realização de contratação de solução 
de monitoramento para o sistema PJe-JT (gtMonitoramentoPJe).
Art.  2º  O gtMonitoramentoPJe será  formado por  técnicos de informática da 
Justiça  do  Trabalho  e  atuará  pelo  prazo  de  60  dias,  a  contar  da  data  da 
vigência deste Ato, tendo as seguintes atribuições:
I – Atuar como Equipe de Planejamento da Contratação, nos termos previstos 
na Resolução CNJ nº 182/2013;
II  –  Adotar  as  medidas  necessárias  à  viabilização  de  eventual  processo 
licitatório, no prazo de 45 dias a contar da publicação deste ato;
III  –  Prestar  conta  dos  trabalhos  realizados  à  Coordenadoria  de  Projetos 
Nacionais, que se incumbirá de informar ao Comitê Gestor de Tecnologia da 
Informação e Comunicação da Justiça do Trabalho (CGTIC-JT).
Art. 3º O gtMonitoramentoPJe será integrado pelos seguintes membros:
•Alexandre Pedrosa Carneiro, servidor do Tribunal Regional da 18ª Região, que 
o coordenará;
•Humberto  Magalhães Ayres,  servidor  do  Tribunal  Regional  da  18ª  Região, 
como integrante demandante;
•Marcelo Massayuki Kobayashi, servidor do Tribunal Regional da 23ª Região, 
como integrante demandante;
•Hildêth Cardoso Filho,  servidor  do Tribunal  Regional  da 18ª  Região,  como 
integrante administrativo;
•Hugo Emílio dos Santos Machado, servidor do Conselho Superior da Justiça 
do Trabalho, como integrante demandante;
•Christiano Guimarães de Carvalho, servidor do Tribunal Superior do Trabalho, 
lotado no Conselho Superior da Justiça do Trabalho, como integrante técnico; 
•André  Dantas  Vieira,  servidor  do  Tribunal  Regional  da  6ª  Região,  como 
integrante técnico;
•Alexandre Pedrosa Carneiro,  servidor  do Tribunal  Regional  da 18ª  Região, 
como integrante técnico;
•Marcos Lins Pimentel Pequeno, servidor do Tribunal Regional da 6ª Região, 
membro da equipe móvel do projeto PJe, como integrante técnico.
Art. 4º As reuniões do gtMonitoramentoPJe serão realizadas preferencialmente 
por videoconferência e, excepcionalmente, de forma presencial.
Art. 5º Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 24 de junho de 2014.
Ministro  ANTONIO  JOSÉ  DE  BARROS  LEVENHAGEN  -  Presidente  do 
Conselho Superior da Justiça do Trabalho
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ATO  CSJT.GP.SG.SEIT.COPN  Nº  195/2014  (DEJT  de  25/06/2014)  Institui 
Grupo de Trabalho para condução das ações necessárias ao planejamento e 
eventual  realização  de  contratação  de  suporte  para  plataforma  de  sistema 
operacional  que  compõe  a  infraestrutura  do  sistema  Processo  Judicial 
Eletrônico da Justiça do Trabalho (PJe-JT).
O PRESIDENTE DO CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO, 
no uso de suas atribuições regimentais,
Considerando o disposto no Ato CSJT.GP.SE nº 133 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 disposto na Resolução do Conselho Nacional de Justiça nº 
182 de 17 de outubro de 2013, que definiu diretrizes para as contratações de 
Solução de Tecnologia da Informação e Comunicação;
Considerando o Documento de Oficialização de Demanda SEIT n.º 3 de 29 de 
abril de 2014, que trata do suporte para a plataforma de sistema operacional 
que compõe a infraestrutura do sistema de Processo Judicial  Eletrônico  da 
Justiça do Trabalho (PJe-JT),
R E S O L V E:
Art.  1º  É  instituído  Grupo  de  Trabalho  destinado  a  conduzir  as  ações 
necessárias ao planejamento e eventual realização de contratação de suporte 
para plataforma de sistema operacional que compõe a infraestrutura do PJe-JT 
(gtSOPJe).
Art.  2º  O gtSOPJe será formado por  técnicos de informática da Justiça  do 
Trabalho e atuará pelo prazo de 60 dias, a contar da data da vigência deste 
Ato, tendo as seguintes atribuições:
I  –  Atuar  como  Equipe  de  Planejamento  da  Contratação,  nos  termos  da 
Resolução CNJ nº 182/2013;
II  –  Adotar  as  medidas  necessárias  à  viabilização  de  eventual  processo 
licitatório, no prazo de 45 dias a contar da publicação deste ato;
III  –  Prestar  contas  dos  trabalhos  realizados  à  Coordenadoria  de  Projetos 
Nacionais, que se incumbirá de informar ao Comitê Gestor de Tecnologia da 
Informação e Comunicação da Justiça do Trabalho (CGTIC-JT).
Art. 3º O gtSOPJe será integrado pelos seguintes membros:
•Marcelo Massayuki Kobayashi, servidor do Tribunal Regional da 23ª Região, 
como integrante demandante, que o coordenará;
•Ricardo Guimarães de Almeida, servidor do Tribunal Regional da 10ª Região, 
como integrante demandante;
•Cícera Maria  Pereira  Zanca,  servidor  do  Tribunal  Regional  da 23ª  Região, 
como integrante administrativa;
•Hugo Emílio dos Santos Machado, servidor do Conselho Superior da Justiça 
do Trabalho, como integrante demandante;
•Christiano Guimarães de Carvalho, servidor do Tribunal Superior do Trabalho, 
lotado no Conselho Superior da Justiça do Trabalho, como integrante técnico;
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•Robson Teixeira da Silva, servidor do Tribunal Regional da 7ª Região, como 
integrante técnico;
•Bruno  Tobias  Stella,  servidor  do  Tribunal  Regional  da  15ª  Região,  como 
integrante técnico;
•Rogério Haruo Sakata, servidor do Tribunal Regional  da 23ª Região, como 
integrante técnico;
Art.  4º  As  reuniões  do  gtSOPJe  serão  realizadas  preferencialmente  por 
videoconferência e, excepcionalmente, de forma presencial.
Art. 5º Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 24 de junho de 2014.
Ministro  ANTONIO  JOSÉ  DE  BARROS  LEVENHAGEN  -  Presidente  do 
Conselho Superior da Justiça do Trabalho
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