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L E I S

LEI No 12.955, DE 5 DE FEVEREIRO DE 2014 (DOU de 06.02.2014). Acrescenta § 9o 
ao  art.  47  da  Lei  no  8.069,  de  13  de  julho  de  1990  (Estatuto  da  Criança  e  do  
Adolescente), para estabelecer prioridade de tramitação aos processos de adoção em 
que o adotando for criança ou adolescente com deficiência ou com doença crônica.

A  P R E S I D E N T A  D A  R E P Ú B L I C A
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Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1o Esta Lei confere prioridade para os processos de adoção quando o adotando for  
criança ou adolescente com deficiência ou com doença crônica.

Art.  2o O art.  47 da Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do  
Adolescente), passa a vigorar acrescido do seguinte § 9o:

"Art. 47. ...................................................................................

.........................................................................................................

§ 9º Terão prioridade de tramitação os processos de adoção em que o adotando for  
criança ou adolescente com deficiência ou com doença crônica." (NR)

Art. 3o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 5 de fevereiro de 2014; 193o da Independência e 126o da República.

DILMA ROUSSEFF

José Eduardo Cardozo

Patrícia Barcelos 

PO R T A R I A S

PORTARIA Nº 736, DE 13 DE FEVEREIRO DE 2014 (DEJT de 18/02/2014)  Altera a 
Portaria nº 5.370/2012, que trata do Comitê Gestor Regional do Sistema de Processo 
Judicial Eletrônico da Justiça do Trabalho – PJe-JT do Tribunal Regional do Trabalho da 
4ª Região.
A PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, no uso de 
suas atribuições legais e regimentais, 
RESOLVE:
Art. 1º Alterar o art. 3º e o Anexo Único da Portaria nº 5.370/2012, que passam a ter a 
seguinte redação:
Art. 3º O Comitê Gestor Regional será composto por 11 membros (nominados no Anexo 
Único desta Portaria), sendo: 
I – um Desembargador do Tribunal Regional do Trabalho, que o coordenará.
II – doisJuízes do Trabalho, preferencialmente titulares de Vara do Trabalho;
III  –  um representante  do  Ministério  Público  do  Trabalho,  indicado  pela  Procuradoria 
Regional do Trabalho da 4ª Região;
IV – um representante da Ordem dos Advogados do Brasil, indicado pela Seccional do 
Rio Grande do Sul;
V – um representante da Corregedoria Regional deste Tribunal;
VI – dois representantes da área judiciária deste Tribunal, compreendendo cada grau de 
jurisdição;
VII  – um representante da área de Tecnologia  da Informação e Comunicações deste 
Tribunal;
VIII – dois representantes da Secretaria de Gestão de Mudanças deste Tribunal.
ANEXO ÚNICO
-  CLÁUDIO ANTÔNIO CASSOU BARBOSA, Desembargador  do Tribunal  Regional  do 
Trabalho (coordenador);
- RICARDO FIOREZE, Juiz Auxiliar da Presidência;
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- ANDREA SAINT PASTOUS NOCCHI, Juíza Auxiliar da Corregedoria;
-  PATRÍCIA  DE  MELLO  SANFELICE,  Procuradora  do  Trabalho  indicada  pela 
Procuradoria Regional do Trabalho da 4ª Região;
- CARLOS THOMAZ AVILA ALBORNOZ, Advogado indicado pela Ordem dos Advogados 
do Brasil Seccional do Rio Grande do Sul;
-  SIDNEI  GOMES  DA  SILVA,  Assessor  Técnico-Operacional  da  Corregedoria, 
representante da Corregedoria Regional deste Tribunal;
- ONÉLIO LUIS SOARES DOS SANTOS, Secretário-Geral Judiciário, representante da 
área judiciária deste Tribunal (2º grau);
-  NATACHA  MORAES  DE  OLIVEIRA,  Diretora  da  Secretaria  de  Tecnologia  da 
Informação e Comunicações deste Tribunal;
- JOSÉ AMÉRICO ILHA DE QUADROS, representante da área judiciária deste Tribunal  
(1º grau);
-  JEFERSON  ANDRADE  e  JÚLIA  HELENA  VARGAS  VIEGAS,  representantes  da 
Secretaria de Gestão de Mudanças deste Tribunal.
Art. 2º Ficam revogadas as disposições em contrário.
Art. 3º  Republique-se a Portaria nº 5.370/2012, consolidando as alterações promovidas 
por esta Portaria.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
CLEUSA REGINA HALFEN
Presidente do TRT da 4ª Região/RS

PORTARIA Nº  5.370,  DE  16  DE AGOSTO DE 2012.  (DEJT  de  18/02/2014)  Cria  o 
Comitê  Gestor  Regional  do  Sistema  de  Processo  Judicial  Eletrônico  da  Justiça  do 
Trabalho  –  PJe-JT  do  Tribunal  Regional  do  Trabalho  da  4ª  Região  e  dá  outras 
providências. (Republicada em cumprimento ao disposto no art. 3º da Portaria nº 736, de 
13 de fevereiro de 2014)  A PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 
DA 4ª REGIÃO, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
CONSIDERANDO a Resolução nº 94 do CSJT, de 23 de março de 2012, que Institui o 
Sistema Processo Judicial Eletrônico da Justiça do Trabalho – PJe-JT;
CONSIDERANDO a determinação constante no parágrafo único do artigo 36, bem como 
os critérios instituídos nos incisos I a VI do mesmo artigo da Resolução nº 94,
RESOLVE:
Art. 1º  Criar o Comitê Gestor Regional do Sistema de Processo Judicial Eletrônico da 
Justiça do Trabalho – PJe-JT do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região.
Art. 2º Compete ao Comitê Gestor Regional:
I – administrar o sistema nos aspectos relacionados a sua estrutura, implementação e 
funcionamento, de acordo com as diretrizes fixadas pelo Comitê Gestor Nacional;
II – avaliar a necessidade de promover a manutenção corretiva e evolutiva;
III  –  organizar  a  estrutura  de atendimento  às  demandas de seus usuários  internos e 
externos;
IV – determinar a realização de auditorias no sistema, especialmente no que diz respeito 
à integridade das suas informações e segurança;
V – garantir  a integridade do sistema, no que diz respeito a sua taxonomia e classes 
processuais;
VI – propor ao Comitê Gestor Nacional alterações visando ao aprimoramento do sistema;
VII – observar as normas expedidas pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho e 
pelo Comitê Gestor Nacional.
Art. 3º O Comitê Gestor Regional será composto por 11 membros (nominados no Anexo 
Único desta Portaria), sendo:
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I – um Desembargador do Tribunal Regional do Trabalho, que o coordenará.
II – doisJuízes do Trabalho, preferencialmente titulares de Vara do Trabalho;
III  –  um representante  do  Ministério  Público  do  Trabalho,  indicado  pela  Procuradoria 
Regional do Trabalho da 4ª Região;
IV – um representante da Ordem dos Advogados do Brasil, indicado pela Seccional do 
Rio Grande do Sul;
V – um representante da Corregedoria Regional deste Tribunal;
VI – dois representantes da área judiciária deste Tribunal, compreendendo cada grau de 
jurisdição;
VII  – um representante da área de Tecnologia  da Informação e Comunicações deste 
Tribunal;
VIII – dois representantes da Secretaria de Gestão de Mudanças deste Tribunal.
Art. 4º A presente Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
CLEUSA REGINA HALFEN
Presidente do TRT da 4ª Região/RS
ANEXO ÚNICO
-  CLÁUDIO ANTÔNIO CASSOU BARBOSA, Desembargador  do Tribunal  Regional  do 
Trabalho (coordenador);
- RICARDO FIOREZE, Juiz Auxiliar da Presidência;
- ANDREA SAINT PASTOUS NOCCHI, Juíza Auxiliar da Corregedoria;
-  PATRÍCIA  DE  MELLO  SANFELICE,  Procuradora  do  Trabalho  indicada  pela 
Procuradoria Regional do Trabalho da 4ª Região;
- CARLOS THOMAZ AVILA ALBORNOZ, Advogado indicado pela Ordem dos Advogados 
do Brasil Seccional do Rio Grande do Sul;
-  SIDNEI  GOMES  DA  SILVA,  Assessor  Técnico-Operacional  da  Corregedoria, 
representante da Corregedoria Regional deste Tribunal;
- ONÉLIO LUIS SOARES DOS SANTOS, Secretário-Geral Judiciário, representante da 
área judiciária deste Tribunal (2º grau);
-  NATACHA  MORAES  DE  OLIVEIRA,  Diretora  da  Secretaria  de  Tecnologia  da 
Informação e Comunicações deste Tribunal;
- JOSÉ AMÉRICO ILHA DE QUADROS, representante da área judiciária deste Tribunal  
(1º grau);
-  JEFERSON  ANDRADE  e  JÚLIA  HELENA  VARGAS  VIEGAS,  representantes  da 
Secretaria de Gestão de Mudanças deste Tribunal.

R E S O L U Ç Õ E S

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 04/2014 (DEJT de 07/02/2014). Institui a Comissão 
de Vitaliciamento no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região.

O ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, no 
uso de suas atribuições legais e regimentais, na sessão ordinária ocorrida nesta data,

CONSIDERANDO o disposto no art. 44, inc. XII, do Regimento Interno deste Tribunal,  
pelo  qual  compete  ao  Corregedor  Regional  acompanhar,  orientar  e  coordenar  o 
vitaliciamento dos juízes substitutos;

CONSIDERANDO o disposto no art. 49, inc. V, alínea "a", do Regimento Interno deste  
Tribunal, pelo qual compete ao Vice-Corregedor, por delegação do Corregedor Regional,  
acompanhar,  orientar  e  coordenar  o  vitaliciamento  dos  juízes  substitutos,  com  a 
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colaboração da Escola Judicial;

CONSIDERANDO as disposições do Ato Conjunto CGJT/ENAMAT nº 01, de 04.3.2013, 
que  determina  a  criação  da  Comissão  de  Vitaliciamento  dos  Tribunais  Regionais  do  
Trabalho e dá outras providências,

RESOLVEU, por unanimidade:

Art. 1º Instituir, no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, a Comissão de 
Vitaliciamento, composta por três Desembargadores, um dos quais integrante da Direção 
ou do Conselho da Escola Judicial.

Art. 2º Os membros da Comissão de Vitaliciamento serão eleitos pelo Órgão Especial na 
sessão seguinte  à  sessão ordinária  do  Tribunal  Pleno que eleger  os  integrantes  dos 
cargos da Administração do Tribunal ou em até trinta dias dessa data.

Parágrafo único. Os membros da primeira composição da Comissão de Vitaliciamento 
serão eleitos na mesma oportunidade de sua criação pelo Órgão Especial.

Art.  3º  O  mandato  dos  membros  da  Comissão  de  Vitaliciamento  coincidirá  com  o 
mandato dos Desembargadores integrantes da Administração do Tribunal.

Art. 4º À Comissão de Vitaliciamento compete:

I – acompanhar o processo de vitaliciamento dos Juízes substitutos;

II – solicitar à Escola Judicial a formação de quadro de Juízes Orientadores, composto 
por magistrados ativos que contem com tempo de judicatura na região não inferior a cinco 
anos  e  que  demonstrem  aptidão  para  a  formação  e  o  acompanhamento  dos  juízes 
vitaliciandos;

III – solicitar, por iniciativa própria ou a requerimento de qualquer dos Desembargadores 
do Tribunal, informações sobre juiz vitaliciando à Ordem dos Advogados do Brasil,  ao 
Ministério Público e a outros órgãos ou entidades correlatas.

Art. 5º A Secretaria da Corregedoria Regional prestará apoio administrativo à Comissão 
de  Vitaliciamento,  mantendo,  para  tanto,  assentamentos  individuais  em  que  serão 
reunidas as informações relativas aos juízes vitaliciandos.

Art.  6º O juiz do trabalho vitaliciando deverá encaminhar à Comissão, trimestralmente,  
relatório circunstanciado em que descreva o método de trabalho funcional adotado e a 
unidade judiciária de sua atuação.

Art. 7º Ao juiz vitaliciando será assegurada vista dos relatórios elaborados pela Comissão 
de Vitaliciamento e das demais informações constantes de seu processo de vitaliciedade, 
sendo garantido o prazo de 10 (dez) dias para manifestação.

Art. 8º Esta 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,  Beatriz  Renck, 
Cláudio  Antônio  Cassou Barbosa,  Denise Pacheco,  Francisco Rossal  de Araújo, 
Berenice Messias Corrêa, Ricardo Carvalho Fraga, Maria Cristina Schaan Ferreira, 
Marçal  Henri  dos  Santos  Figueiredo  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.  Rogério  Uzun 
Fleischmann.  Porto  Alegre,  06  de  fevereiro  de  2014.  Lisiane  Moura  dos  Reis, 
Secretária Substª do Tribunal Pleno, do Órgão Especial e da SDC.
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RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 05/2014 (DEJT de 07/02/2014). Altera a Resolução 
Administrativa  nº  25/2008,  que  estabelece  as  regras  gerais  de  procedimento  de 
vitaliciamento  de Juiz do Trabalho Substituto  do Tribunal  Regional  do Trabalho da 4ª  
Região.

O ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, no 
uso de suas atribuições legais e regimentais, na sessão ordinária ocorrida nesta data;

CONSIDERANDO o disposto no art. 44, inc. XII, do Regimento Interno deste Tribunal,  
pelo  qual  compete  ao  Corregedor  Regional  acompanhar,  orientar  e  coordenar  o 
vitaliciamento dos juízes substitutos;

CONSIDERANDO o disposto no art. 49, inc. V, alínea "a", do Regimento Interno deste  
Tribunal, pelo qual compete ao Vice-Corregedor, por delegação do Corregedor Regional,  
acompanhar,  orientar  e  coordenar  o  vitaliciamento  dos  juízes  substitutos,  com  a 
colaboração da Escola Judicial;

CONSIDERANDO que as regras gerais do procedimento de vitaliciamento de Juiz do 
Trabalho Substituto,  no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, estão  
estabelecidas na Resolução Administrativa nº 25/2008;

CONSIDERANDO que o art. 1º da mencionada Resolução estabelece que a Corregedoria 
Regional  é  responsável  pela  condução  do  procedimento  de  vitaliciamento,  com  a 
colaboração da Escola Judicial;

CONSIDERANDO que, conforme o art. 2º da mencionada Resolução, “Após a posse do 
Juiz  do  Trabalho  Substituto,  será  formado  expediente  de  vitaliciamento  na  Escola 
Judicial,  independentemente  daquele  constituído  na  Corregedoria  Regional,  e  ambos 
serão  reunidos  ao  final”  e  que,  nos  termos  do  art.  6º,  caput,  “O  parecer  final  da 
Corregedoria  Regional  será  submetido  ao  Órgão Especial  com ciência  prévia  do  juiz 
vitaliciando”;

CONSIDERANDO as disposições do Ato Conjunto CGJT/ENAMAT nº 01, de 04.3.2013, 
que  determina  a  criação  da  Comissão  de  Vitaliciamento  dos  Tribunais  Regionais  do  
Trabalho e dá outras providências, 

RESOLVEU, por unanimidade:

Art. 1º Alterar os artigos 2º, e 6º da Resolução Administrativa nº 25/2008, que passam a 
vigorar com a seguinte redação: 

"Art.  2°  Após  a  posse  do  Juiz  do  Trabalho  Substituto,  será  formado  expediente  de  
vitaliciamento individualizado referente a cada Juiz na Corregedoria Regional.

Art.  6°  O  expediente  de  vitaliciamento,  devidamente  instruído  e  do  qual  constará  o  
parecer final da Corregedoria Regional e do Diretor da Escola Judicial, será submetido ao  
Órgão Especial com ciência prévia do juiz vitaliciando.

§  1º  Faculta-se  ao  Corregedor  Regional  e  ao  Diretor  da  Escola  Judicial  a  emissão  
conjunta do parecer a que se refere o caput deste parágrafo.

§ 2º Se o Órgão Especial decidir pelo não-vitaliciamento, será instaurado procedimento  
na forma prevista no Regimento Interno do Tribunal no que couber."

Art. 2º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Art. 3º Republique-se a Resolução Administrativa nº 25/2008, consolidando as alterações 
promovidas por esta Resolução Administrativa.

Art. 4º Esta Resolução Administrativa entra em vigor na data de sua publicação.
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Tomaram  parte  na  sessão  os  Exmos.  Desembargadores  Juraci  Galvão  Júnior,  João 
Alfredo Borges Antunes de Miranda, Ana Luiza Heineck Kruse, Beatriz Renck, Cláudio 
Antônio  Cassou  Barbosa,  Denise  Pacheco,  Francisco  Rossal  de  Araújo,  Berenice 
Messias Corrêa, Ricardo Carvalho Fraga, Maria Cristina Schaan Ferreira, Marçal Henri  
dos Santos  Figueiredo 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.  Rogério  Uzun Fleischmann.  Porto  Alegre,  06  de 
fevereiro de 2014. Lisiane Moura dos Reis, Secretária Substª do Tribunal Pleno, do Órgão  
Especial e da SDC.

RESOLUÇÃO  DO  CSJT  nº  134/2014,  DE  21  DE  FEVEREIRO  DE  2014  (DEJT  de 
26/02/2014).  Altera a Resolução CSJT n.º 99/2012 que dispõe sobre a designação de 
servidor para desempenhar as atribuições de oficial de justiça na condição ad hoc no 
âmbito da Justiça do Trabalho de primeiro e segundo graus.
O CONSELHO SUPERIOR  DA JUSTIÇA DO TRABALHO,  em sessão  ordinária  hoje 
realizada, sob a presidência do Exmo Ministro Conselheiro Carlos Alberto Reis de Paula, 
presentes os Ex.mos Ministros Conselheiros Antonio José de Barros Levenhagen, Ives 
Gandra Martins Filho, Aloysio Corrêa da Veiga, Luiz Philippe Vieira de Mello Filho e Maria 
de Assis Calsing, os Ex.mos Desembargadores Conselheiros Maria Helena Mallmann, 
André  Genn  de  Assunção  Barros,  David  Alves  de  Mello  Júnior,  Elaine  Machado 
Vasconcelos e Maria Doralice Novaes,  o Exmo Subprocurador-Geral  do Trabalho,  Dr. 
Antônio Luiz Teixeira Mendes,  e o Ex.mo Presidente da ANAMATRA, Juiz Paulo Luiz 
Schmidt,
Considerando que a Resolução deste Conselho nº 99, de 20 de abril de 2012, dispõe 
sobre a designação de servidor para desempenhar as atribuições de Oficial de Justiça na 
condição ad hocno âmbito da Justiça do Trabalho de primeiro e segundo graus;
Considerando  determinação  do  Conselho  Nacional  de  Justiça,  constante  do 
Procedimento  de  Controle  Administrativo  nº  2771-63.2009.2.00.0000,  para  que  se 
proceda à adequação do texto da Resolução CSJT nº 99/2012;
Considerando que a Lei nº 12.774, de 28 de dezembro de 2012, alterou a nomenclatura 
do cargo de Analista Judiciário, Área Judiciária, Especialidade Execução de Mandados 
para  Analista  Judiciário,  Área  Judiciária,  Especialidade  Oficial  de  Justiça  Avaliador 
Federal;
Considerando a competência do Conselho Superior da Justiça do Trabalho para expedir 
normas gerais de procedimento relacionadas à gestão de pessoas, conforme dispõe o 
art. 12, inciso II, do seu Regimento Interno;
Considerando  os  termos  da  decisão  proferida  pelo  Conselho  Superior  da  Justiça  do 
Trabalho, objeto do Processo CSJT-AN-9205-77.2013.5.90.0000,
R E S O L V E:
Art. 1º Nos artigos 1º, Parágrafo único, 2º, incisos I a VI e §§ 1º e 2º, e 6º da Resolução 
nº 99, de 20 de abril de 2012, o termo “Analista Judiciário, Área Judiciária, Especialidade 
Execução  de  Mandados”  fica  substituído  por  “Analista  Judiciário,  Área  Judiciária, 
Especialidade Oficial de Justiça Avaliador Federal”.
Art. 2º Ao artigo 2º é acrescido o § 3º, com o seguinte teor:
“§ 3º O servidor designado para atuar como Oficial de Justiça ad hoc deverá ser bacharel  
em Direito.”
Art. 3º Republique-se a Resolução CSJT n.º 99, de 20 de abril de 2012, consolidando as 
alterações promovidas por esta Resolução.
Art. 4º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
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Publique-se.
Brasília, 21 de fevereiro de 2014.
Ministro CARLOS ALBERTO REIS DE PAULA
Presidente do Conselho Superior da Justiça do Trabalho

E D I T A I S

EDITAL  SAM  nº  07/2014,  07  DE  FEVEREIRO  DE  2014  (DEJT  de  11/02/2014).  A 
DESEMBARGADORA-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 3º da Resolução Administrativa nº 04/2006 deste Tribunal.
Porto Alegre, 07 de fevereiro de 2014. 
Ass. CLEUSA REGINA HALFEN, Presidente.

EDITAL SAM nº 08/2014, DE 07 DE FEVEREIRO DE 2014 (DEJT de 11/02/2014). A 
DESEMBARGADORA-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 Vara 
do Trabalho de Palmeira das Missões, 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, 07 de fevereiro de 2014. 
CLEUSA REGINA HALFEN, Presidente.

EDITAL  GP  nº  02/2014  (DEJT  de  17/02/2014).  A  PRESIDENTE  DO  TRIBUNAL 
REGIONAL  DO  TRABALHO  DA  4ª  REGIÃO,  no  uso  de  suas  atribuições  legais  e 
regimentais,  torna público o cronograma de implantação do Sistema Processo Judicial 
Eletrônico da Justiça do Trabalho (PJe-JT) nas unidades judiciárias de 1º grau, no ano de 
2014, em conformidade ao disposto no art. 35 da Resolução nº 185/2013 do Conselho 
Nacional de Justiça.

• Anexo 1 GP nº 02/2014 (vide DEJT de 17/02/2014, Tribunal Regional do Trabalho 
da 4ª Região, pág. 370/371)

Anexos
EDITAL  SAM  Nº  10/2014  (DEJT  DE  19/02/2014).  A  DESEMBARGADORA-
PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, no uso de 
suas  atribuições  legais  e  regimentais,  e  tendo  em  vista  o  que  consta  no  Processo 
Administrativo  Eletrônico  nº  0000294-31.2014.5.04.0000  (PA),  FAZ  SABER,  aos 
Excelentíssimos Juízes do Trabalho Substitutos do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª 
Região,  que foi  autorizado pelo Órgão Especial,  na sessão do dia 14 de fevereiro de 
2014, o início do procedimento relativo ao pedido de permuta entre os Juízes do Trabalho 
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Substitutos SOFIA FONTES REGUEIRA, integrante do quadro deste Tribunal Regional 
do Trabalho, e MATEUS CROCOLI LIONZO, integrante do quadro do Tribunal Regional  
do Trabalho da 3ª Região (Minas Gerais), ficando estabelecido o prazo de 08 (oito) dias 
para  a  impugnação  ou  exercício  do  direito  de  preferência  pelos  Juízes  do  Trabalho 
Substitutos com maior antiguidade na classe, nos termos da Resolução nº 32/2007, do 
Conselho Nacional de Justiça. 
Porto Alegre, 18 de fevereiro de 2014. 
Ass. CLEUSA REGINA HALFEN,
Presidente.

A PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, no uso de 
suas  atribuições  legais  e  regimentais,  torna  público  o  EDITAL  DE  ABERTURA  DE 
PROCESSO DE REMOÇÃO para o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, no 
cargo de Juiz do Trabalho Substituto.
I - O processo de remoção obedecerá aos critérios estabelecidos na Resolução n. 21, de 
23 de maio de 2006, do Conselho Superior da Justiça do Trabalho.
II - O referido processo destina-se ao provimento de 02 (dois) cargos vagos no âmbito 
deste Tribunal.
III - O requerimento de inscrição deverá ser formulado à Presidência deste Tribunal, no 
prazo de 30 (trinta) dias, contados da publicação do presente Edital no Diário Oficial da 
União, considerando-se, para efeito de contagem do prazo, a data de protocolo neste 
TRT  ou  da  postagem  junto  aos  Correios,  endereçando-o  à  Secretaria  Geral  da 
Presidência, com endereço na Avenida Praia de Belas, n. 1.100, 6º andar, Bairro Praia de 
Belas, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, CEP 90110-903, ou ainda, pelo malote digital da 
Presidência.
IV - O requerimento de inscrição deverá ser instruído com certidão expedida pelo Tribunal 
de origem, contendo as seguintes informações sobre o interessado:
a) obtenção do vitaliciamento;
b) formulação de pedido de remoção junto à origem;
c) que não responde a processo disciplinar;
d) que não retém, injustificadamente, autos em seu poder além do prazo legal.
V – A ausência de quaisquer das informações elencadas no item anterior acarretará o 
indeferimento da inscrição.
VI – Publique-se no Diário Oficial da União e no Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho.
Porto Alegre, 17 de fevereiro de 2014.
CLEUSA REGINA HALFEN
Presidente do TRT da 4ª Região/RS.

D I V E R S O S

ATO CONJUNTO CGJT/ENAMAT Nº 001,  DE 4 DE MARÇO DE 2013 (*)  (DEJT de 
18/02/2014)  Dispõe  sobre  a  criação  de  Comissão  de  Vitaliciamento  nos  Tribunais 
Regionais do Trabalho e dá outras providências. O MINISTRO CORREGEDOR-GERAL 
DA JUSTIÇA DO TRABALHO e o  MINISTRO DIRETOR DA ESCOLA NACIONAL DE 
FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE MAGISTRADOS DO TRABALHO – ENAMAT, 
no uso de suas atribuições regimentais,
Considerando  a  necessidade  de  proceder  à  uniformização,  no  âmbito  dos  Tribunais 
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Regionais do Trabalho acerca da criação de Comissão de Vitaliciamento;
Considerando a deliberação do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, tomada na 
sessão de 31/8/2012, nos autos do Procedimento CSJT-19700-25.2006.5.90.000, de que 
a  uniformização  em  torno  da  criação  de  Comissão  de  Vitaliciamento  e  respectiva 
regulamentação é objeto de ato conjunto da Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho e 
da  Escola  Nacional  de  Formação  e  Aperfeiçoamento  de  Magistrados  do  Trabalho  – 
ENAMAT,
RESOLVEM
Art. 1.º Os Tribunais Regionais do Trabalho, no prazo de sessenta dias da publicação  
deste  Ato  Conjunto,  instituirão,  por  meio  do  Regimento  Interno  ou  de  Resolução 
Administrativa, Comissões de Vitaliciamento para os juízes substitutos vitaliciandos.
Art.  2.º  A  Comissão  de  Vitaliciamento  será  composta  de  três  desembargadores  do 
trabalho,  eleitos  pelo  Pleno  ou  Órgão  Especial  do  respectivo  tribunal,  um dos  quais 
integrante da direção ou do conselho da Escola Judicial.
Art.  3.º  O  mandato  dos  membros  da  Comissão  de  Vitaliciamento  coincidirá  com  o 
mandato dos desembargadores integrantes da administração do Tribunal  Regional  do 
Trabalho.
Art.  4.º  O  procedimento  de  vitaliciamento,  sob  a  condução  e  responsabilidade  do 
desembargador corregedor regional, será iniciado a partir do exercício na magistratura.
Parágrafo único.A corregedoria regional, para esse fim, formará autos de procedimento 
administrativo individualizado referente a cada juiz.
Art. 5.º Constituem requisitos para o vitaliciamento:
I  – a frequência e o aproveitamento no Curso de Formação Inicial,  Módulo Nacional, 
ministrado  pela  Escola  Nacional  de  Formação  e  Aperfeiçoamento  de  Magistrados  do 
Trabalho — ENAMAT;
II  – a frequência e o aproveitamento no Curso de Formação Inicial,  Módulo Regional,  
ministrado por Escola Judicial;
III – a permanência, no mínimo, de sessenta dias à disposição da Escola Judicial, com 
aulas teórico-práticas intercaladas e integradas com prática jurisdicional;
IV – a submissão à carga semestral e anual de horas-aula de atividades de formação 
inicial nacionalmente definida pela ENAMAT, conjugadas com aulas teóricas e práticas, 
sob a supervisão da Escola Judicial.
Art. 6.º Compete ao desembargador corregedor regional avaliar permanentemente o juiz 
vitaliciando  com relação  ao  desempenho,  à  idoneidade  moral  e  à  adaptação  para  o 
exercício do cargo.
Parágrafo  único.A  avaliação  de  desempenho  será  realizada  mediante  a  análise  dos 
dados  colhidos  pela  secretaria  da  corregedoria  regional,  cabendo  ao  desembargador 
corregedor regional determinar as providências necessárias junto aos diversos setores do 
tribunal para instrução do expediente.
Art. 7.º O desembargador do trabalho corregedor regional e o diretor da Escola Judicial  
avaliarão o desempenho do juiz vitaliciando, com fundamento em critérios objetivos de 
caráter qualitativo e quantitativo do trabalho desenvolvido.
§ 1º O diretor da Escola Judicial avaliará:
I – o cumprimento dos requisitos constantes do art. 5.º deste Ato Conjunto;
II  –  a  frequência  e/ou  o  aproveitamento  nos  demais  cursos  de  que  participou  o 
magistrado para aperfeiçoamento profissional;
III – a estrutura lógico-jurídica dos pronunciamentos decisórios emitidos.
§ 2º O desembargador corregedor regional avaliará, como critério qualitativo:
I – a presteza e a segurança no exercício da função jurisdicional;
II – a solução de correições parciais e pedidos de providências contra o magistrado;
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III – os elogios recebidos e as penalidades sofridas.
§ 3º O desembargador corregedor regional avaliará, como critério quantitativo, com base 
nos dados estatísticos referentes à produtividade:
I – o número de audiências presididas pelo juiz em cada mês, bem como o daquelas a  
que não compareceu sem causa justificada;
II – o prazo médio para julgamento de processos depois de encerrada a audiência de 
instrução;
III – o número de sentenças proferidas em cada mês;
IV  –  o  número  de  decisões  em  liquidação  de  sentença  que  não  sejam  meramente 
homologatórias de cálculo e o número de decisões proferidas em embargos à execução, 
embargos à arrematação, embargos de terceiro e embargos à adjudicação;
V – o uso efetivo e constante dos Sistemas BACEN JUD, INFOJUD e RENAJUD e de 
outras ferramentas tecnológicas que vierem a ser disponibilizadas pelo tribunal.
Art. 8.º No momento em que o juiz do trabalho substituto completar um ano e seis meses 
de  exercício  da  magistratura,  incumbe  ao  desembargador  corregedor  regional  e  ao 
desembargador  diretor  da  Escola  Judicial  do  Tribunal  Regional  do  Trabalho  emitir 
pareceres,  no  prazo comum de sessenta  dias,  sobre o vitaliciamento,  submetendo-os 
prontamente à apreciação do Pleno ou do Órgão Especial do tribunal.
Parágrafo único.Faculta-se ao desembargador corregedor regional e ao desembargador 
diretor da Escola Judicial a emissão conjunta do parecer a que se refere o caput  deste 
parágrafo.
Art. 9.º O tribunal, antes de o juiz do trabalho substituto completar dois anos de exercício, 
deliberará sobre o vitaliciamento.
Art. 10. A Comissão de Vitaliciamento poderá solicitar à Escola Judicial a formação de 
quadro de juízes orientadores, composto por magistrados ativos que contem com tempo 
de judicatura  na Região não inferior  a  cinco anos e que demonstrem aptidão para  a  
formação e o acompanhamento dos juízes vitaliciandos.
Parágrafo  único.  Está  impedido  de  atuar  como  juiz  orientador  o  magistrado  que  for 
cônjuge, companheiro, parente consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o 3.º  
grau, amigo íntimo ou inimigo do juiz vitaliciando.
Art.  11.  A  Comissão  de  Vitaliciamento  poderá  solicitar,  por  iniciativa  própria  ou  a 
requerimento  de  qualquer  dos  desembargadores  do  Tribunal  Regional  do  Trabalho, 
informações  sobre  juiz  vitaliciando  à  Ordem  dos  Advogados  do  Brasil,  ao  Ministério 
Público e a outros órgãos ou entidades correlatas.
Art. 12. Ao juiz orientador, sem prejuízo de outras atribuições que lhe forem delegadas, 
compete:
I – acompanhar e orientar o juiz vitaliciando;
II – propor à Escola Judicial a realização de atividades formativas para aprimoramento do 
juiz em processo de vitaliciamento, se identificadas eventuais dificuldades no exercício da 
judicatura.
Art. 13. O juiz do trabalho substituto deverá encaminhar à Comissão de Vitaliciamento, 
trimestralmente,  relatório  circunstanciado  em  que  descreva  o  método  de  trabalho 
funcional adotado e a unidade judiciária de sua atuação.
Art. 14. A secretaria da corregedoria regional prestará apoio administrativo à Comissão 
de  Vitaliciamento,  mantendo,  para  isso,  assentamentos  individuais  em  que  serão 
reunidas as informações relativas aos juízes vitaliciandos.
Art.  15.  O  afastamento  do  juiz  vitaliciando  do  efetivo  exercício  de  suas  atividades 
funcionais  por  mais  de  noventa  dias  implicará  a  prorrogação,  por  igual  período,  do 
processo de vitaliciamento.
Art. 16. Aos juízes em vitaliciamento será assegurada vista dos relatórios elaborados pela 
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Comissão de Vitaliciamento e das demais informações constantes de seu processo de 
vitaliciedade, sendo-lhes garantido o prazo de dez dias para manifestação.
Art. 17. Caso o Tribunal Regional do Trabalho não promova a instauração do processo de 
vitaliciamento  antes  de  encerrado  o  período  de  avaliação,  o  juiz  vitaliciando  será 
considerado vitalício, sem prejuízo da abertura e prosseguimento de eventual processo 
administrativo disciplinar, para apuração de fatos relevantes e graves que lhe hajam sido 
imputados, preservando-se o direito ao contraditório e à ampla defesa.
Art.  18.  Devidamente  instruído  o  processo  de  vitaliciamento,  será  ele  incluído,  para 
deliberação, na data da primeira sessão subsequente do Pleno ou do Órgão Especial do 
Tribunal Regional do Trabalho.
Art. 19. A declaração de vitaliciamento do magistrado pelo Pleno ou Órgão Especial do 
Tribunal Regional do Trabalho possui efeitos imediatos, concomitantes à implementação 
dos dois anos de exercício no cargo, afastada qualquer graduação entre os juízes que 
adquirirem essa prerrogativa.
Art.  20.  Este  Ato  Conjunto  entrará  em  vigor  na  data  de  sua  publicação  no  Diário 
Eletrônico da Justiça do Trabalho.
Dê-se  ciência  aos  Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores  Presidentes, 
Corregedores dos Tribunais  Regionais do Trabalho e Diretores  das Escolas Judiciais,  
mediante ofício, do inteiro teor deste Ato Conjunto.
Publique-se.
Brasília, 4 de março de 2013.
ANTONIO JOSÉ DE BARROS LEVENHAGEN
Ministro Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho
ALOYSIO CORRÊA DA VEIGA
Ministro Diretor da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do 
Trabalho - ENAMAT
(*) Republicado por força do Art. 2.º do ATO n.º 3/CGJT.ENAMAT,
de 19/11/2013.

ATO REGULAMENTAR 01/14 DA DIREÇÃO DA ESCOLA JUDICIAL  Dispõe sobre a 
colaboração  da  Escola  Judicial  no  procedimento  de  vitaliciamento  conduzido  pela 
Corregedoria Regional. 
O DESEMBARGADOR DIRETOR DA ESCOLA JUDICIAL, no uso de suas atribuições 
legais  e  regimentais,  em atenção  ao  art.  16  do Ato  Conjunto  01/14  da Corregedoria  
Regional e da Escola Judicial, 
RESOLVE:
Art.  1º  A Escola  Judicial  enviará  à  Corregedoria  Regional,  semestralmente,  desde  o 
exercício da magistratura, informações relativas à freqüência e ao aproveitamento do juiz 
vitaliciando em atividades de formação inicial.
Parágrafo único. As informações previstas no caput do presente artigo instruirão autos de 
procedimento administrativo individualizado formados na Corregedoria Regional.
Art. 2º  A Escola Judicial,  de ofício ou a requerimento da Comissão de Vitaliciamento, 
formará quadro de juízes orientadores.
Parágrafo  único.  O  quadro  previsto  no  caput  do  presente  artigo  será  composto  de 
magistrados  ativos  que  contem  tempo  de  judicatura  não  inferior  a  5  (cinco)  anos  e 
demonstrem aptidão para formação e acompanhamento de juízes vitaliciandos.
I – DA ATUAÇÃO DO JUIZ ORIENTADOR
Art. 3º O juiz vitaliciando escolherá um juiz orientador dentre os magistrados integrantes 
do quadro formado pela Escola Judicial para esse fim.
§1º A escolha deverá recair, preferencialmente, sobre juiz orientador que atue na região  

13



de lotação ou zoneamento do juiz vitaliciando. 
§2º Eventual pedido de substituição do juiz orientador por iniciativa própria, por iniciativa  
do  juiz  vitaliciando  ou  por  iniciativa  comum  será  encaminhada  ao  Diretor  da  Escola 
Judicial, fundamentadamente.
Art. 4º Compete ao juiz orientador:
I  -  acompanhar  e  orientar  o  juiz  vitaliciando,  encaminhando-lhe  sugestões  e  críticas 
relativas ao desempenho jurisdicional;
II - propor à Escola Judicial atividades formativas para aprimoramento do juiz vitaliciando;
III - elaborar e apresentar ao Conselho Consultivo da Escola Judicial relatórios semestrais 
sobre o desempenho jurisdicional do juiz vitaliciando.
§1º  Os  relatórios  semestrais  previstos  no  inciso  III  do  presente  artigo,  que  serão 
instruídos com roteiro de campo disponibilizado pela Escola Judicial,  versarão sobre a 
atuação do juiz vitaliciando em consideração aos seguintes itens de avaliação:
a) presteza, segurança e urbanidade no exercício da função jurisdicional;
b) postura ética humanizadora, pró-ativa, crítica e independente, voltada para a defesa 
dos princípios do Estado Democrático de Direito;
c) visão integradora e ética do processo, comprometida com a justa solução dos conflitos 
no  âmbito  de  sua  competência,  nas  dimensões  jurídica,  sociológica,  econômica  e 
psicológica;
d) exercício profissional com emprego de técnica adequada;
e) estrutura lógico-jurídica dos pronunciamentos decisórios emitidos;
f) relacionamento com partes, advogados, membros do Ministério Público, magistrados, 
peritos, servidores, mídia e com a sociedade em geral; e
g) administração da unidade judiciária.
§2º O juiz vitaliciando terá acesso aos relatórios previstos no inciso III do presente artigo 
antes  de  sua  apresentação  ao  Conselho  Consultivo  da  Escola  Judicial,  sendo-lhe 
facultada manifestação no prazo de 5 (cinco) dias.
§3º  Compete  à  Escola  Judicial  zelar  pela  guarda  e  confidencialidade  dos  relatórios 
apresentados pelo juiz orientador ao Conselho Consultivo da Escola Judicial.
Art. 5º  A atividade do juiz orientador não será remunerada, ressalvado o ressarcimento 
de  despesas  e  a  indenização  de  diárias  de  viagem  por  ocasião  da  necessidade  de  
deslocamentos ao exercício das atribuições de orientação, conforme o disposto no art. 6º  
do Regulamento da Escola Judicial.
Art. 6º Aplica-se ao juiz orientador a regra do art. 7º do Regulamento da Escola Judicial,  
que prevê, quando couber, procedimento administrativo para afastamento temporário das
atividades normais da jurisdição.
II – DA ATUAÇÃO DO CONSELHO CONSULTIVO DA ESCOLA JUDICIAL
Art.  7º  O  Conselho  Consultivo  da  Escola  Judicial  elaborará  2  (dois)  relatórios  que, 
juntados aos autos de procedimento administrativo formados na Corregedoria Regional, 
serão objeto de consideração nos pareceres de vitaliciamento emitidos pelo Corregedor 
Regional e pelo Diretor da Escola Judicial.
Parágrafo único. O primeiro relatório será enviado à Corregedoria Regional até o 12º mês 
desde o exercício da magistratura e o último, até o cômputo de um ano e 6 (seis) meses 
desde aquele exercício.
Art.  8º  Para  a  elaboração  dos  relatórios  previstos  no  artigo  anterior,  o  Conselho 
Consultivo  da  Escola  Judicial  acessará  os  autos  de  procedimento  administrativo 
individualizado formados na Corregedoria Regional, considerará os relatórios semestrais
apresentados  pelo  juiz  orientador  e  apreciará  o  desempenho  jurisdicional  do  juiz 
vitaliciando.
Parágrafo único. Na apreciação do desempenho jurisdicional  do juiz vitaliciando,  além 
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dos  critérios  arrolados  de  a  até  g  no  art.  4º,  §1º,  do  presente  ato  regulamentar,  o  
Conselho Consultivo considerará:
I - o cumprimento dos requisitos previstos para o vitaliciamento, conforme o art. 2º do Ato 
Conjunto 01/14 da Corregedoria Regional e da Escola Judicial;
II - a frequência e o aproveitamento do juiz em cursos de que tenha participado para o 
aperfeiçoamento profissional; e
III - as capacidades de:
a) argumentar juridicamente com emprego de linguagem acessível;
b) proferir decisões com amparo nas diversas fontes de direito, como princípios gerais, 
equidade, analogia, regras internacionais e de direito comparado;
c) promover a conciliação;
d)  integrar-se  no  contexto  social  e  cultural  da  região  de  exercício  da  atividade 
jurisdicional; e
e)  absorver  saberes  de  outros  ramos  do  conhecimento  indispensáveis  à  atividade 
jurisdicional, que não tenham sido objeto de formação acadêmica jurídica específica.
Art.  9º  A elaboração dos relatórios previstos no art.  7º  do presente  ato regulamentar  
resultará de proposta a ser apresentada por um relator sorteado dentre os membros do 
Conselho Consultivo da Escola Judicial.
§1º O sorteio previsto no caput do presente artigo ocorrerá logo após a escolha do juiz 
orientador pelo juiz vitaliciando.
§2º O relator sorteado manterá contato permanente com o juiz orientador e com o juiz 
vitaliciando, de sorte a contribuir para o atendimento das exigências previstas neste ato 
regulamentar.
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 
deverão manifestar-se sobre sua aprovação em até 10 dias ou, a critério do Diretor da 
Escola Judicial, em reunião a ser designada, ao cabo do mesmo prazo, para esse fim.
§1º Da deliberação prevista no caput do presente artigo, tomada por maioria simples de 
votos, resultará o relatório do Conselho Consultivo da Escola Judicial.
Art. 11. O relatório do Conselho Consultivo da Escola Judicial será disponibilizado ao juiz 
vitaliciando, sendo-lhe facultada manifestação no prazo de 5 (cinco) dias.
Parágrafo único. Ocorrendo manifestação do juiz vitaliciando, o Conselho Consultivo da 
Escola Judicial deliberará, em até 10 dias, sobre as razões apresentadas, mantendo ou 
alterando o relatório.
III – DISPOSIÇÃO TRANSITÓRIA
Art.  12.  Para  adequação  dos  procedimentos  de  vitaliciamento  em  curso,  a  Escola 
Judicial,  até  20-3-14,  procederá  ao  sorteio  previsto  no  art.  9o,  §1o,  do  presente  ato  
regulamentar.
Art. 13. Os casos omissos serão resolvidos pelo Diretor da Escola Judicial.
Art.  14.  O  presente  ato  regulamentar  entrará  em  vigor  na  data  de  sua  publicação, 
ensejando a revogação do ato regulamentar 02/09 da Direção da Escola Judicial.
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.
Porto Alegre, 25 de Fevereiro de 2014.
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