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L E I S

LEI Nº 14.460, DE 16 DE JANEIRO DE 2014 (DOE de 17/01/2014). 
Dispõe sobre o reajuste dos pisos salariais no âmbito do Estado do Rio Grande do Sul  
para as categorias profissionais que menciona, com fundamento na Lei Complementar 
Federal nº 103, de 14 de julho de 2000, que autoriza os Estados e o Distrito Federal a  
instituir o piso salarial a que se refere o inciso V do art. 7º da Constituição Federal, por  
aplicação do disposto no parágrafo único do seu art. 22.  
O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.
Faço saber,  em cumprimento  ao disposto  no artigo 82,  inciso  IV,  da Constituição do 
Estado, que a Assembleia Legislativa aprovou e eu sanciono e promulgo a Lei seguinte:
Art. 1º. O piso salarial a que se refere o inciso V do art. 7º da Constituição Federal, nos 
termos da Lei  Complementar  Federal  nº  103,  de 14 de julho  de 2000,  no  âmbito  do 
Estado do Rio Grande do Sul, será:
I – de R$ 868,00 (oitocentos e sessenta e oito reais) para os seguintes trabalhadores:
a) na agricultura e na pecuária;
b) nas indústrias extrativas;
c) em empresas de capturação do pescado (pesqueira);
d) empregados domésticos;
e) em turismo e hospitalidade;
f) nas indústrias da construção civil;
g) nas indústrias de instrumentos musicais e de brinquedos;
h) em estabelecimentos hípicos;
i)  empregados  motociclistas  no  transporte  de  documentos  e  de  pequenos  valores  – 
“motoboy”;
j) empregados em garagens e estacionamento; e
k) empregados em hotéis, restaurantes, bares e similares;
II – de R$ 887,98 (oitocentos e oitenta e sete reais e noventa e oito centavos) para os 
seguintes trabalhadores:
a) nas indústrias do vestuário e do calçado;
b) nas indústrias de fiação e de tecelagem;
c) nas indústrias de artefatos de couro;
d) nas indústrias do papel, papelão e cortiça;
e)  em empresas  distribuidoras  e  vendedoras de jornais  e  revistas  e  empregados  em 
bancas, vendedores ambulantes de jornais e revistas;
f) empregados da administração das empresas proprietárias de jornais e revistas;
g) empregados em estabelecimentos de serviços de saúde;
h) empregados em serviços de asseio, conservação e limpeza; e 
i)  trabalhadores  nas  empresas  de  telecomunicações,  teleoperador  (call-centers), 
“telemarketing”, “call-centers”, operadoras de “voip” (voz sobre identificação e protocolo),  
TV a cabo e similares;
III  –  de  R$  908,12  (novecentos  e  oito  reais  e  doze  centavos),  para  os  seguintes 
trabalhadores:
a) nas indústrias do mobiliário;
b) nas indústrias químicas e farmacêuticas;
c) nas indústrias cinematográficas;
d) nas indústrias da alimentação;
e) empregados no comércio em geral;
f) empregados de agentes autônomos do comércio;
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g) empregados em exibidoras e distribuidoras cinematográficas;
h) movimentadores de mercadorias em geral;
i) trabalhadores no comércio armazenador; e 
j) auxiliares de administração de armazéns gerais;
IV – de R$ 943,98 (novecentos e quarenta e três reais e noventa e oito centavos), para os 
seguintes trabalhadores:
a) nas indústrias metalúrgicas, mecânicas e de material elétrico;
b) nas indústrias gráficas;
c) nas indústrias de vidros, cristais, espelhos, cerâmica de louça e porcelana;
d) nas indústrias de artefatos de borracha;
e) em empresas de seguros privados e captalização e agentes autônomos de seguros 
privados e de créditos;
f) em edifícios e condomínios residenciais, comerciais e similares;
g) nas indústrias de joalheria e lapidação de pedras preciosas;
h) auxiliares em administração escolar (empregados de estabelecimentos de ensino);
i) empregados em entidades culturais, recreativas, de assistência social, de orientação e 
formação profissional;
j) marinheiros fluviais de convés, marinheiros fluviais de máquinas, cozinheiros fluviais, 
taifeiros fluviais, empregados em escritórios de agência de navegação, empregados em 
terminais de contêineres e mestres e encarregados em estaleiros;
k) vigilantes; e
l)  trabalhadores  marítimos  do  1º  grupo  de  Aquaviários  que  laboram nas  secções  de 
Convés,  Máquinas,  Câmara  e  Saúde  em  todos  os  níveis  (I,  II,  III,  IV,  V,  VI,  VII  e  
superiores);
V - de R$ 1.100,00 (um mil de cem reais), para os seguintes trabalhadores: técnicos de 
nível médio, tanto em cursos integrados, quanto subsequentes ou concomitantes.
§ 1º Consideram-se compreendidas nos incisos e alíneas integrantes do “caput” deste 
artigo as categorias de trabalhadores integrantes dos grupos do quadro anexo do art. 577 
da Consolidação das Leis do Trabalho.
§  2º  Consideram-se  abrangidos  por  esta  Lei  todos  os  trabalhadores  que  não  forem 
integrantes de uma categoria profissional organizada e não possuírem lei, convenção ou 
acordo coletiva que lhes assegure piso salarial.
§ 3º A data-base para reajuste dos pisos salariais, a partir de 2014, é 1º de fevereiro.
Art. 2º Os pisos fixados nesta Lei não substituem, para quaisquer fins de direito, o salário 
mínimo previsto no inciso IV do art. 7º da Constituição Federal.
Art.  3º Esta Lei  não se aplica aos empregados que têm piso salarial  definido em lei 
federal, convenção ou acordo coletivo e aos servidores públicos municipais.
Art. 4º Nos contratos que forem firmados pelo Poder Executivo e pelo Poder Legislativo a 
partir  da vigência da presente Lei,  bem como nos aditivos dos contratos em vigor, os 
salários dos trabalhadores não poderão ser inferiores ao previsto no inciso I do art. 1º  
desta Lei.
Art. 5º O valores de referência previsto no “caput” do art. 1º da Lei nº 11.677, de 17 de 
outubro de 2001, que dispõe sobre a remuneração mínima a ser paga para os servidores 
públicos da Administração Direta, das Autarquias e das Fundações de Direito Público, 
passa a ser R$ 943,98 (novecentos e quarenta e três reais e noventa e oito centavos) a 
partir de 1º de fevereiro de 2014.
Art. 6º Esta Lei entre em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir  
de 1º de fevereiro de 2014.
PALÁCIO PIRATINI, em 16 de janeiro de 2014.
TARSO GENRO, Governador do Estado.
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 DE C R E T O S

DECRETO Nº 8.184, DE 17 DE JANEIRO DE 2014 (DOU de 20/01/2014). 
Estabelece a aplicação de margem de preferência em licitações realizadas no âmbito da 
administração  pública  federal  para  aquisição  de  equipamentos  de  tecnologia  da 
informação e comunicação, para fins do disposto no art. 3º da Lei nº 8.666, de 21 de 
junho de 1993.
A PRESIDENTA DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, caput, 
inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto nos §§ 5º, 6º, 8º e 9º do art. 3º da 
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993,
D E C R E T A :
Art. 1º Fica estabelecida a aplicação de margens de preferência normal e adicional para 
aquisição  de  equipamentos  de  tecnologia  da  informação  e  comunicação,  conforme 
percentuais e descrições do Anexo I, em licitações realizadas no âmbito da administração 
pública federal, para fins do disposto no art. 3º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e 
com vistas à promoção do desenvolvimento nacional sustentável.
Parágrafo único. Os editais para aquisição dos produtos descritos no Anexo I, publicados 
após a data de entrada em vigor deste Decreto,  deverão contemplar a aplicação das 
margens de preferência de que trata o caput.
Art. 2º Será aplicada a margem de preferência normal de que trata o art. 1º apenas para 
os produtos manufaturados nacionais, conforme Processo Produtivo Básico aprovado nos 
termos do Decreto-Lei nº 288, de 28 de fevereiro de 1967, e da Lei nº 8.248, de 23 de 
outubro de 1991.
§  1º  O  licitante  deverá  apresentar,  juntamente  com  a  proposta,  cópia  da  portaria 
interministerial  que atesta sua habilitação aos incentivos da Lei nº 8.248, de 1991, ou 
cópia da Resolução do Conselho de Administração da Superintendência da Zona Franca 
de Manaus - Suframa que atesta sua habilitação aos incentivos do Decreto-Lei nº 288, de 
1967.
§ 2º Na modalidade de pregão eletrônico:
I - o licitante declarará, durante a fase de cadastramento das propostas, se o produto 
atende ao Processo Produtivo Básico; e 
II - cópia da portaria ou da resolução referidas no § 1º deverá ser apresentada com os 
documentos exigidos para habilitação.
§ 3º O produto que não atender ao Processo Produtivo Básico a que se refere este artigo, 
ou  cujo  licitante  não  apresentar  tempestivamente  cópia  da  portaria  ou  da  resolução 
referidas no § 1º,  será considerado como produto manufaturado estrangeiro para fins 
deste Decreto.
Art. 3º Será aplicada a margem de preferência adicional de que trata o art. 1º apenas para  
os produtos manufaturados nacionais, nos termos do art. 2º, e que atendam os requisitos 
e os critérios definidos na Portaria Interministerial MDIC/MCTI nº 383, de 26 de abril de 
2013.
Art. 4º As margens de preferência de que trata o art. 1º serão calculadas sobre o menor 
preço  ofertado  de  produto  manufaturado  estrangeiro,  conforme a  fórmula  prevista  no 
Anexo II e as seguintes condições:
I - o preço ofertado de produto manufaturado nacional será considerado menor que PE, 
sempre que seu valor for igual ou inferior a PM; e
II - o preço ofertado de produto manufaturado nacional será considerado maior que PE, 
sempre que seu valor for superior a PM.
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Art. 5º As margens de preferência de que trata o art. 1º serão aplicadas para classificação  
das propostas:
I - após a fase de lances, na modalidade de pregão; e 
II - no julgamento e classificação das propostas, nas demais modalidades de licitação.
§ 1º As margens de preferência não serão aplicadas caso o preço mais baixo ofertado 
seja de produto manufaturado nacional.
§ 2º Caso o licitante da proposta classificada em primeiro lugar seja inabilitado, ou deixe 
de  cumprir  as  obrigações  previstas  no  art.  2º  ou  art.  3º,  deverá  ser  realizada  a 
reclassificação das propostas, para fins de aplicação das margens de preferência.
§ 3º Caso a licitação tenha por critério de julgamento o menor preço do grupo ou lote, a 
margem de preferência poderá ser aplicada em relação a item ou itens específicos que 
compõem  o  grupo  ou  lote  e  o  cálculo  do  valor  global  do  lote  deverá  considerar, 
individualmente, o impacto da aplicação da margem sobre cada item.
§ 4º A aplicação das margens de preferência não excluirá a negociação entre o pregoeiro 
e o vencedor da fase de lances, prevista no § 8º do art. 24 do Decreto nº 5.450, de 31 de 
maio de 2005.
§ 5º A aplicação das margens de preferência não excluirá o direito de preferência das 
microempresas  e  empresas  de  pequeno  porte,  previsto  no  art.  44  e  art.  45  da  Lei  
Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.
§ 6º O direito de preferência previsto no Decreto nº 7.174, de 12 de maio de 2010, poderá 
ser exercido somente após a aplicação das margens de preferência de que trata o art. 1º.
§ 7º A aplicação das margens de preferência ficará condicionada ao cumprimento, no 
momento da licitação, do disposto no § 9º do art. 3º da Lei nº 8.666, de 1993.
Art. 6º Enquanto o Portal de Compras do Governo Federal não estiver adaptado para o 
disposto no § 3º do art. 5º, o instrumento convocatório deverá especificar o método de 
cálculo  do  valor  global  que  contemple,  individualmente,  o  impacto  da  aplicação  da 
margem sobre cada item, observado o disposto neste Decreto.
Art.  7º  As  margens  de  preferência  de  que  trata  o  art.  1º  serão  aplicadas  até  31 de 
dezembro de 2015, para os produtos descritos no Anexo I.
Art. 8º Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação.
Brasília, 17 de janeiro de 2014; 193º da Independência e 126º da República.
DILMA ROUSSEFF
Dyogo Henrique de Oliveira

• Anexo I – Computadores pessoais de mesa e computadores pessoais portáteis – 
(vide DOU de 20/01/2014, pág. 09)

DECRETO Nº 8.186, DE 17 DE JANEIRO DE 2014 (DOU de 20/01/2014).
Estabelece a aplicação de margem de preferência em licitações realizadas no âmbito da 
administração pública federal para aquisição de licenciamento de uso de programas de 
computador e serviços correlatos, para fins do disposto no art. 3º da Lei nº 8.666, de 21 
de junho de 1993.
A PRESIDENTA DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, caput, 
inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto nos §§ 5º, 6º, 8º e 9º do art. 3º da 
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993,
D E C R E T A :
Art. 1º Fica estabelecida a aplicação de margens de preferência normal e adicional para 
aquisição de licenciamento de uso de programas de computador e serviços correlatos, 
conforme percentuais e descrições do Anexo I,  em licitações realizadas no âmbito da 
administração pública federal, para fins do disposto no art. 3º da Lei nº 8.666, de 21 de 
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junho de 1993, e com vistas à promoção do desenvolvimento nacional sustentável.
Parágrafo  único.  Os  editais  para  aquisição  dos  serviços  constantes  no  Anexo  I,  
publicados após a data de entrada em vigor deste Decreto, contemplarão a aplicação das 
margens de preferência de que trata o caput.
Art. 2º As margens de preferência normal e adicional serão aplicadas para os serviços 
que:
I  -  sejam  desenvolvidos  ou  prestados  no  País  por  pessoa  jurídica  constituída  em 
conformidade com o art. 1.126 aoart. 1.133 do Código Civil, instituído pela Lei nº 10.406, 
de 10 de janeiro de 2002, constantes do Anexo I, classificados segundo a Nomenclatura 
Brasileira  de  Serviços,  Intangíveis  e  Outras  Operações  que  Produzam  Variações  no 
Patrimônio, instituída pelo Decreto nº 7.708, de 2 de abril de 2012; e
II - tenham recebido o certificado de que trata a Portaria nº 555, de 18 de junho de 2013,  
do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, como resultado de desenvolvimento e 
inovação  tecnológica  e  serviços  correlatos  associados  prestados  pelas  titulares  dos 
direitos  de  licença  daqueles  programas  de  computador  e  serviços  correlatos  assim 
certificados, na forma do art. 3º da Lei nº 8.248, de 23 de outubro de 1991, e do art. 5º do  
Decreto nº 7.174, de 12 de maio de 2010.
§ 1º O licitante deverá apresentar, juntamente com a proposta, cópia da publicação do 
Certificado  CERTICS,  na  forma  do  §  3º  do  art.  8º  da  Portaria  nº  555,  de  2013,  do 
Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação.
§ 2º Na modalidade de pregão eletrônico, o licitante:
I  -  declarará,  durante  a  fase  de  cadastramento  das  propostas,  se  o  serviço  detiver 
certificado CERTICS válido; e 
II - apresentará, com os documentos exigidos para habilitação, cópia da publicação do 
Certificado  CERTICS,  na  forma  do  §  3º  do  art.  8º  da  Portaria  nº  555,  de  2013,  do 
Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação.
§  3º  O  serviço  cujo  licitante  não  apresentar  junto  aos  documentos  exigidos  para 
habilitação a cópia da publicação do certificado CERTICS será considerado como serviço 
estrangeiro para fins deste Decreto.
Art. 3º As margens de preferência de que trata o art. 1º serão calculadas sobre o menor 
preço ofertado de serviço  estrangeiro,  conforme a  fórmula  prevista  no  Anexo II  e  as 
seguintes condições:
I - o preço ofertado de serviço nacional será considerado menor que PE, sempre que seu 
valor for igual ou inferior a PM; e
II - o preço ofertado de serviço nacional será considerado maior que PE, sempre que seu 
valor for superior a PM.
Art. 4º As margens de preferência de que trata o art. 1º serão aplicadas para classificação  
das propostas:
I - após a fase de lances, na modalidade de pregão; e
II - no julgamento e classificação das propostas, nas demais modalidades de licitação.
§ 1º As margens de preferência previstas não serão aplicadas caso o preço mais baixo 
ofertado seja de serviço nacional.
§ 2º Caso o licitante da proposta classificada em primeiro lugar seja inabilitado, ou deixe 
de  cumprir  as  obrigações  previstas  no  art.  2º  ou  art.  3º,  deverá  ser  realizada  a 
reclassificação das propostas, para fins de aplicação das margens de preferência.
§ 3º Caso a licitação tenha por critério de julgamento o menor preço do grupo ou lote, as 
margens de preferência só serão aplicadas se todos os itens que compõem o grupo ou 
lote atenderem à regra de origem de que trata o art. 2º.
§ 4º A aplicação das margens de preferência não excluirá a negociação entre o pregoeiro 
e o vencedor da fase de lances, prevista no § 8º do art. 24 do Decreto nº 5.450, de 31 de 
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maio de 2005.
§ 5º A aplicação das margens de preferência não excluirá o direito de preferência das 
microempresas  e  empresas  de  pequeno  porte,  previsto  no  art.  44  e  45  da  Lei 
Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.
§ 6º A aplicação das margens de preferência ficará condicionada ao cumprimento, no 
momento da licitação, do disposto no § 9º do art. 3º da Lei nº 8.666, de 1993.
Art. 5º Enquanto o Portal de Compras do Governo Federal não estiver adaptado para o 
disposto no § 3º do art. 4º, o instrumento convocatório deverá especificar o método de 
cálculo  do  valor  global  que  contemple,  individualmente,  o  impacto  da  aplicação  da 
margem sobre cada item, observado o disposto neste Decreto.
Art.  6º  As  margens  de  preferência  de  que  trata  o  art.  1º  serão  aplicadas  até  31 de 
dezembro de 2015, para os serviços descritos no Anexo I.
Art. 7º Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação.
Brasília, 17 de janeiro de 2014; 193º da Independência e 126º da República.
DILMA ROUSSEFF
Dyogo Henrique de Oliveira

ANEXO I - CÓDIGO DESCRIÇÃO MARGEM DE PREFERÊNCIA MARGEM DE
PREFERÊNCIA ADICIONAL  e ANEXO II – FÓRMULA (vide DOU 20/01/2014, pag. 10)

P O R T A R I A S

PORTARIA Nº 193, DE 21 DE JANEIRO DE 2014 (DEJT de 24/01/2014 – TRT da 4ª 
REGIÃO) 
A DESEMBARGADORA-PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 
4ª REGIÃO, no uso de suas atribuições legais e regimentais,
CONSIDERANDO  a  existência  de  cadastro  do  sistema  PJE-JT  no  segundo  grau  de 
jurisdição;
CONSIDERANDO os recorrentes pedidos formulados por pessoas jurídicas solicitando a 
alteração de suas razões sociais;
CONSIDERANDO  a necessidade de uniformizar  a  denominação das partes  quanto  à 
autuação de processos;
CONSIDERANDO o princípio da economia processual;
RESOLVE:
Art.  1º.  Instituir  o  cadastro  único  de  reclamadas  no  segundo  grau  de  jurisdição,  em 
relação  aos  feitos  que  tramitam  no  PJe-JT,  a  fim  de  manter  a  uniformidade  de 
processamento dos feitos.
Art.  2º.A  alteração  de  dados  cadastrais,  de  forma  unificada,  será  processada  pela 
Secretaria-Geral  Judiciária,  mediante  determinação da Presidência  do Tribunal  e  será 
aproveitada em todos os processos relacionados àquele nome ou endereço.
Parágrafo único.  A alteração de dados cadastrais será informada às Secretarias das 
Turmas  e  das  Especializadas  e  aos  gabinetes  dos  Desembargadores,  bem  como  à 
Corregedoria do TRT4.
Art. 3º. Casos omissos serão submetidos à Presidência.
Art. 4º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

PORTARIA nº 221, DE 22 DE JANEIRO DE 2014 (DEJT de 28/01/2014 – TRT da 4ª  
REGIÃO). 
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A PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, no uso de 
suas atribuições, e considerando o que consta do Processo Administrativo nº 0004134-
54.2011.5.04.0000,
resolve:
1.  EXCLUIR  da carreira  de  Auxiliar  Judiciário,  Área Administrativa,  Especialidade 
Apoio  de  Serviços  Diversos,  59  (cinquenta  e  nove)  cargos,  em  decorrência  do 
enquadramento determinado pelo art. 3º da Lei nº 12.774/12, realizado pela Portaria nº 
3028/13, publicada no Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho de 14.05.13;
2. TRANSFORMAR, com fundamento na Resolução nº 47/2008, do Conselho Superior da 
Justiça do Trabalho,  08 (oito)  cargos vagos da Carreira de  Técnico Judiciário, Área 
Administrativa, Especialidade Apoio de Serviços Diversos e 01 (um) cargo vago da 
Carreira  de  Técnico  Judiciário,  Área  Administrativa,  Especialidade  Carpintaria  e 
Marcenaria,  em  09  (nove)  cargos  da  Carreira  de  Técnico  Judiciário,  Área 
Administrativa, sem especialidade;
3. INCLUIR na carreira de Técnico Judiciário, 52 (cinquenta e dois) cargos de Técnico 
Judiciário, Área Administrativa, Especialidade Apoio de Serviços Diversos;
4.  ALTERAR,  em  decorrência  das  modificações  acima  referidas,  a  composição  do 
Quadro  Permanente  de  Pessoal  deste  Tribunal,  constante  na  Portaria  nº  10.013/13 
publicada no Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho de 30-12-2013;
5. PUBLICAR, na forma do anexo a esta Portaria, o novo Quadro Permanente de Pessoal 
deste Tribunal.
CLEUSA REGINA HALFEN
Presidente

PORTARIA Nº 298, DE 27 DE JANEIRO DE 2014 (DEJT de 28/01/2014 – TRT da 4ª 
REGIÃO). Institui a Comissão Censitária no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 
4ª Região.
A PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, no uso de 
suas atribuições legais e regimentais, 
CONSIDERANDO os termos do Ofício-Circular do Conselho Nacional de Justiça nº 90/GP 
– DPJ/2013, de 06 de maio de 2013, que solicita a nomeação de Comissão Censitária, a  
fim  de  acompanhar  a  execução  do  Censo  Nacional  do  Poder  Judiciário  na  1ª  e  2ª 
instâncias no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região,
RESOLVE:
Art. 1° Instituir a Comissão Censitária, com o objetivo de promover a mobilização interna 
e acompanhar a execução do Censo Nacional do Judiciário na 1ª e 2ª instâncias,  no 
âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região.
Art. 2º A Comissão será composta por 04 (quatro) membros (nominados no Anexo Único 
desta Portaria), sendo:
I – o Juiz Auxiliar da Presidência, que a coordenará;
II – um representante da Secretaria de Gestão de Pessoas;
III – um representante da Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicações;
IV – um representante da Secretaria de Comunicação Social.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
CLEUSA REGINA HALFEN
Presidente

ANEXO ÚNICO
RICARDO FIOREZE, Juiz Auxiliar da Presidência (coordenador);
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SAMUEL  FERREIRA  BATISTA,  Assistente-chefe  da  Seção  de  Apoio  Administrativo 
(SEGESP);
NATACHA MORAES DE OLIVEIRA, Diretora da Secretaria de Tecnologia da Informação 
e Comunicações (SETIC);
GABRIEL PEREIRA BORGES FORTES NETO, Diretor da Secretaria de Comunicação 
Social (SECOM).

PORTARIA Nº 307, DE 28 DE JANEIRO DE 2014. (DEJT de 29/01/2014 – TRT da 4ª 
REGIÃO). Altera a Portaria nº 6.882/2012, que trata do Núcleo de Cooperação Judiciária 
no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região.
A PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, no uso de 
suas atribuições legais e regimentais,
RESOLVE:
Art. 1º  Alterar o art. 2º da Portaria nº 6.882/2012, que passa a vigorar com a seguinte 
redação:
Art. 2º O Núcleo de Cooperação Judiciária será composto por quatro magistrados: o Juiz 
Auxiliar da Presidência e três Juízes Titulares de Vara do Trabalho, nominados no Anexo 
Único da presente Portaria.
Parágrafo único. O Juiz Auxiliar da Presidência atuará como coordenador.
Art. 3º Acrescentar o art. 2º-B à Portaria nº 6.882/2012, com a seguinte redação:
Art. 2º-B A função de Juiz de Cooperação será exercida pelo Juiz Auxiliar da Presidência, 
que agregará às suas atribuições aquelas estabelecidas nos arts. 6º e 7º do Anexo da 
Recomendação nº 38/2011 do Conselho Nacional de Justiça.
Art. 4º Incluir o Anexo Único na Portaria nº 6.882/2012, o qual nomina os integrantes do 
Núcleo de Cooperação Judiciária, com a seguinte redação:
ANEXO ÚNICO
RICARDO FIOREZE, Juiz Auxiliar da Presidência;
SIMONE SILVA RUAS, Juíza Titular de Vara do Trabalho;
TATYANNA BARBOSA SANTOS KIRCHHEIM, Juíza Titular de Vara do Trabalho;
LAURA ANTUNES DE SOUZA, Juíza Titular de Vara do Trabalho 
Art. 5º  Alterar o art. 4º da Portaria nº 6.882/2012, que passa a vigorar com a seguinte 
redação:
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 6º Ficam revogadas as disposições em contrário.
Art. 7º  Republique-se a Portaria nº 6.882/2012, consolidando as alterações promovidas 
por esta Portaria.
Art. 8º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
CLEUSA REGINA HALFEN
Presidente

PORTARIA Nº 6.882, DE 23 DE OUTUBRO DE 2012. (Republicada em cumprimento ao 
disposto  no art.  7º  da  Portaria  nº  307,  de  28 de janeiro  de  2014)  Cria  o Núcleo de  
Cooperação Judiciária no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região.
A PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, no uso de 
suas atribuições legais e regimentais,
CONSIDERANDO  a Recomendação  nº  38,  de  03/11/2011,  do  Conselho  Nacional  de  
Justiça, para que os tribunais instituam mecanismos de cooperação judiciária entre os  
órgãos do Poder Judiciário;
CONSIDERANDO  as metas fixadas pelo Conselho Nacional de Justiça para o ano de  
2012,  em especial  a  meta  nº  4,  que trata da constituição de Núcleo de Cooperação  
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Judiciária,
RESOLVE:
Art. 1º  Instituir  o Núcleo de Cooperação Judiciária no âmbito do Tribunal Regional do  
Trabalho da 4ª Região, que tem por objetivo institucionalizar meios para dar maior fluidez  
e agilidade à comunicação entre as unidades deste Tribunal, e a interlocução com a rede  
nacional  de  cooperação  judiciária,  não  só  para  cumprimento  de  atos  judiciais,  como  
também  para  harmonização  e  agilização  de  rotinas  e  procedimentos  forenses,  
fomentando a participação dos magistrados de todas as instâncias na gestão judiciária.
Art. 2º O Núcleo de Cooperação Judiciária será composto por quatro magistrados: o Juiz  
Auxiliar da Presidência e três Juízes Titulares de Vara do Trabalho, nominados no Anexo  
Único da presente Portaria.
Parágrafo único. O Juiz Auxiliar da Presidência atuará como coordenador.
Art. 2º-B A função de Juiz de Cooperação será exercida pelo Juiz Auxiliar da Presidência,  
que agregará às suas atribuições aquelas estabelecidas nos arts. 6º e 7º do Anexo da  
Recomendação nº 38/2011 do Conselho Nacional de Justiça.
Art. 3º São atribuições e competências do Núcleo de Cooperação Judiciária:
I – elaborar diagnóstico de política judiciária, visando à otimização da gestão judiciária e  
do fluxo de rotinas processuais;
II – propor mecanismos suplementares de gestão administrativa e processual, fundados  
nos princípios da descentralização, colaboração e eficácia;
III – atuar na gestão de conflitos coletivos, objetivando a racionalidade e a economia de  
atos processuais;
IV – interagir de forma coordenada com os comitês nacional e estadual de cooperação  
judiciária, instituídos pelo Conselho Nacional de Justiça.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
CLEUSA REGINA HALFEN
Presidente
ANEXO ÚNICO
RICARDO FIOREZE, Juiz Auxiliar da Presidência;
SIMONE SILVA RUAS, Juíza Titular de Vara do Trabalho;
TATYANNA BARBOSA SANTOS KIRCHHEIM, Juíza Titular de Vara do Trabalho;
LAURA ANTUNES DE SOUZA, Juíza Titular de Vara do Trabalho.

PORTARIA Nº 6.915, DE 25 DE OUTUBRO DE 2012. * (DEJT de 31/01/2014 – TRT da 
4ª  REGIÃO).  Designa  servidores  e  magistrados  para  atuarem  como  Gestores  dos 
Sistemas de Informação. (Republicada em cumprimento ao disposto no art. 4º da Portaria 
nº 355, de 29 de janeiro de 2014)
A PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, no uso de 
suas atribuições legais e regimentais, 
CONSIDERANDO  que  este  Tribunal  está  implantando  práticas  que  favoreçam  a 
governança da tecnologia da informação;
CONSIDERANDO  que  este  Tribunal  instituiu  o  Processo  de  Desenvolvimento  de 
Software,  por  meio  da  Portaria  nº  6.914,  de  25  de  Outubro  de  2012,  conforme  PA 
0004533-49.2012.5.04.0000;
CONSIDERANDO  que o Processo de Desenvolvimento de Software criou a figura do 
Gestor de Sistema,
RESOLVE:
Art. 1º Criar o Grupo de Governança dos Sistemas de Informação adotados pelo Tribunal 
Regional do Trabalho da 4ª Região, composto pelos magistrados e servidores indicados 
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no Anexo Único da presente Portaria.
Art. 2º Compete aos integrantes do Grupo de Governança dos Sistemas de Informação: I 
- garantir que o sistema seja desenvolvido de forma a atender as necessidades das áreas 
requisitantes;
II  –  estabelecer  requisitos,  objetivos e entregas parciais  dos respectivos projetos,  em 
conjunto com a equipe de desenvolvimento da Secretaria de Tecnologia de Informação e 
Comunicações (SETIC);
III - homologar o sistema desenvolvido;
IV - participar da capacitação dos usuários.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
CLEUSA REGINA HALFEN
Presidente do TRT da 4ª Região/RS

R E S O L U Ç Õ E S

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 32/2013, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2013 (DEJT 
de 19/12/2013 – TRT da 4ª REGIÃO). 
Altera a redação do artigo 4º da Resolução Administrativa nº 11, de 13 de maio de 2013,  
que regulamenta a concessão de diárias e a aquisição de passagens aéreas no âmbito da 
Justiça do Trabalho da 4ª Região.
O ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, no 
uso de suas atribuições legais e regimentais, em sessão ordinária realizada nesta data,
CONSIDERANDO  o  que  consta  do  Processo  Administrativo  nº  0002159-
26.2013.5.04.0000 (PA), que trata de diárias envolvendo pernoites;
CONSIDERANDO  a  necessidade  de  bem  situar  as  disposições  introduzidas  pela 
Resolução Administrativa nº 11/2013;
RESOLVEU, por unanimidade de votos, estabelecer o que segue:
Art.  1º  Acresce-se §  2º  ao  artigo  4º  da  Resolução Administrativa  nº  11/2013,  com a 
seguinte redação:
“Art. 4º …........................................................
§ 2º A necessidade de pernoite, para os efeitos deste artigo, deverá ser justificada por 
escrito, acompanhada da comprovação das respectivas despesas com hospedagem.”
Art. 2º Esta Resolução Administrativa entra em vigor na data de sua publicação.
Tomaram  parte  na  sessão  os  Exmos.  Desembargadores  João  Ghisleni  Filho,  Juraci 
Galvão Júnior,  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, Francisco Rossal de Araújo, Tânia Regina 
Silva Reckziegel, Raul Zoratto Sanvicente, Tânia Rosa Maciel de Oliveira e Ana Rosa 
Pereira  Zago  Sagrilo,  sob  a  presidência  da  Exma.  Desembargadora  Cleusa  Regina 
Halfen,  Presidente deste Tribunal.  Presente pelo Ministério  Público do Trabalho o Dr. 
Fabiano Holz Beserra. Porto Alegre, 18 de dezembro de 2013. Cláudia Regina Schröder,  
Secretária do Tribunal Pleno, do Órgão Especial e da SDC.

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 34/2013, DE 18/12/2013 (DEJT de 19/12/2013 – 
TRT 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 desta data, 
CONSIDERANDO o disposto no artigo 236 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990;
CONSIDERANDO  a  necessária  otimização  dos  recursos  materiais  e  pessoais  da 
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administração pública em obediência ao princípio da eficiência que norteia os atos da 
Administração  Pública,  nos  termos  do  art.  37,  do  caput,  da  Constituição  Federal, 
RESOLVEU, por maioria de votos, vencida a Exma. Desembargadora Ana Luiza Heineck 
Kruse, estabelecer o que segue:
Art. 1º O Dia do Servidor Público, no ano de 2014, será comemorado em 27 de outubro 
(segunda-feira), ocasião em que não haverá expediente nas unidades administrativas e 
judiciárias da Justiça do Trabalho na 4ª Região.
Art. 2º Ficam automaticamente prorrogados para o dia 28 subsequente (terça-feira), os 
prazos que porventura se iniciarem ou se completarem em 27 de outubro de 2014.
Art. 3º Esta Resolução Administrativa entra em vigor na data de sua publicação.
Tomaram  parte  na  sessão  os  Exmos.  Desembargadores  João  Ghisleni  Filho,  Juraci 
Galvão Júnior,  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, Francisco Rossal de Araújo, Tânia Regina 
Silva Reckziegel, Raul Zoratto Sanvicente, Tânia Rosa Maciel de Oliveira e Ana Rosa 
Pereira  Zago  Sagrilo,  sob  a  presidência  da  Exma.  Desembargadora  Cleusa  Regina 
Halfen,  Presidente deste Tribunal.  Presente pelo Ministério  Público do Trabalho o Dr. 
Fabiano Holz Beserra. Porto Alegre, 18 de dezembro de 2013. Cláudia Regina Schröder,  
Secretária do Tribunal Pleno, do Órgão Especial e da SDC.

E D I T A I S

EDITAL SAM Nº 1/2014, 08 DE JANEIRO DE 2014 (DEJT de 09/01/2014 – TRT da 4ª 
REGIÃO).  A VICE-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 
Triunfo, em virtude da remoção, a pedido, da Juíza Simone Oliveira Paese para a 2ª Vara 
do Trabalho de Canoas, conforme Portaria nº 9556/2013;
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 darse-á nos termos do ordenamento 
jurídico vigente. 
Porto Alegre, 08 de janeiro de 2014. 
Ass. ANA LUIZA HEINECK KRUSE, Vice-Presidente, no exercício da Presidência.

EDITAL SAM Nº 2/2014, 08 DE JANEIRO DE 2014 (DEJT de 09/01/2014 – TRT da 4ª 
REGIÃO).  A VICE-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  1ª  Vara do Trabalho de 
Erechim, em virtude da remoção, a pedido, da Juíza Cristina Bastiani para a 2ª Vara do 
Trabalho de Lajeado, conforme Portaria nº 9880/2013; 
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 darse-á nos termos do ordenamento 
jurídico vigente. 
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Porto Alegre, 08 de janeiro de 2014. 
Ass. ANA LUIZA HEINECK KRUSE, Vice-Presidente, no exercício da Presidência.

EDITAL SAM Nº 3/2014, 08 DE JANEIRO DE 2014 (DEJT de 09/01/2014 – TRT da 4ª 
REGIÃO)  A VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª 
REGIÃO,  no  uso  de  suas  atribuições  legais  e  regimentais,  FAZ  SABER  aos  Juízes 
Titulares das Varas do Trabalho da 4ª Região o que segue: 
I –  Encontra-se vaga, para fins de remoção, a titularidade da Vara do Trabalho de São 
Gabriel, em virtude da remoção, a pedido, da Juíza Glória Valério Bangel para a Vara do 
Trabalho de Montenegro, conforme Portaria nº 9468/2013;
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 darse-á nos termos do ordenamento 
jurídico vigente. 
Porto Alegre, 08 de janeiro de 2014. 
Ass. ANA LUIZA HEINECK KRUSE, Vice-Presidente, no exercício da Presidência.

EDITAL SAM nº 4/2014, 28 DE JANEIRO DE 2014 (DEJT de 29/01/2014 – TRT da 4ª 
REGIÃO). 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 
Alegrete, em virtude da remoção, a pedido, da Juíza Cíntia Edler Bitencourt para a Vara 
do Trabalho de Triunfo, conforme Portaria nº 218/2014; 
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, 28 de janeiro de 2014. 
Ass. CLEUSA REGINA HALFEN, Presidente.

EDITAL SAM nº 5/2014,  28 DE JANEIRO DE 2014 (DEJT de 29/01/2014 – TRT da 4ª 
REGIÃO). A PRESIDENTE 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,  FAZ SABER  aos Juízes Titulares das Varas do 
Trabalho da 4ª Região o que segue: 
I –  Encontra-se vaga, para fins de remoção, a titularidade da Vara do Trabalho de São 
Borja, em virtude da remoção, a pedido, da Juíza Julieta Pinheiro Neta para a 1ª Vara do 
Trabalho de Erechim, conforme Portaria nº 219/2014; 
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 darse-á nos termos do ordenamento 
jurídico vigente. 
Porto Alegre, 28 de janeiro de 2014. 
Ass. CLEUSA REGINA HALFEN, Presidente.

EDITAL SAM nº 6/2014, 28 DE JANEIRO DE 2014 (DEJT de 29/01/2014 - TRT da 4ª 
REGIÃO). A PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, 
no uso de suas atribuições legais e regimentais,  FAZ SABER aos Juízes Titulares das 
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Varas do Trabalho da 4ª Região o que segue: 
I  –  Encontra-se  vaga,  para  fins  de  remoção,  a  titularidade  da  Vara  do  Trabalho  de 
Palmeira das Missões, em virtude da remoção, a pedido, do Juiz Eduardo Duarte Elyseu 
para a Vara do Trabalho de São Gabriel, conforme Portaria nº 220/2014; 
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 darse-á nos termos do ordenamento 
jurídico vigente. 
Porto Alegre, 28 de janeiro de 2014. 
Ass. CLEUSA REGINA HALFEN, Presidente.

D I V E R S O S

ORDEM DE SERVIÇO Nº 01/2014, DE 08 JANEIRO DE 2012 (DEJT de 09/01/2012 – 
TRT  da  4ª  REGIÃO).  O  JUIZ  DIRETOR  DO  FORO  TRABALHISTA  DE  PORTO 
ALEGRE, no uso de suas atribuições, 
CONSIDERANDO  a  necessidade  de  protocolização  de  documentos  de  difícil  ou 
impossível digitalização em processos que tramitam eletronicamente, nos termos da Lei 
11.419/2006;
CONSIDERANDO  que  a  hipótese  não  está  regulamentada  na  Ordem  de  Serviço  nº 
02/2013;
CONSIDERANDO o disposto no item 7 da Ordem de Serviço nº 01/2013;
CONSIDERANDO  que o sistema PJe-JT não permite a protocolização de documentos 
destinados a processos eletrônicos em serviços de protocolo-geral, destinados apenas 
aos processos não eletrônicos;
RESOLVE:
1. Nos casos a que se referem o § 4º do art. 13 da Resolução 94/2012 do Conselho 
Superior da Justiça do Trabalho e o § 5º do art.  11 da Lei 11.419/2006, as petições  
eventualmente apresentadas ao Protocolo-Geral das Varas do Trabalho de Porto Alegre 
não devem ser ali recebidas, devendo ser diretamente encaminhadas à Secretaria das 
Varas do Trabalho a que destinadas.
2.  Esta  Ordem  de  Serviço  entra  em  vigor  na  data  da  sua  publicação,  mantidas  as 
diretrizes fixadas pelas Ordens de Serviço nºs 01 e 02/2013;
3. Comunique-se à Corregedoria Regional e publique-se.
Porto Alegre, 09 de janeiro de 2014.
Juiz MAURÍCIO SCHMIDT BASTOS,
Diretor do Foro Trabalhista de Porto Alegre.

ATO  Nº  03/2014/CSJT.GP.SG.CGPES,  DE  08  DE  JANEIRO  DE  2014  (DEJT  de 
20/01/2012 – CSJT). O PRESIDENTE DO CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO 
TRABALHO,  no uso de suas atribuições regimentais,  e considerando a determinação 
contida no § 6º do art. 39 da Constituição Federal, bem como o disposto no art. 11 da 
Resolução nº 13, de 21/3/2006, do Conselho Nacional de Justiça,
R E S O L V E
Tornar públicos os valores dos subsídios dos magistrados, dos vencimentos dos cargos 
efetivos  e  da retribuição  dos cargos  em comissão e  das funções  comissionadas  dos 
servidores da Justiça do Trabalho de primeiro e segundo graus.
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Publique-se.
Brasília, 8 de janeiro de 2014.
Ministro CARLOS ALBERTO REIS DE PAULA
Presidente do Conselho Superior da Justiça do Trabalho
*Republicado em virtude de erro material.

RECOMENDAÇÃO Nº  16/CSJT,  DE 14  JANEIRO DE 2014  (DEJT de  15/01/2014  – 
CSJT).  Recomenda  aos  Tribunais  Regionais  do  Trabalho  critérios  para  o  cálculo  do 
auxilio – alimentação de que trata a Resolução nº 133/CNJ, de 21 de junho de 2011.
O PRESIDENTE DO CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO, no uso da 
atribuição conferida pelo art. 10, inciso X, do Regimento Interno do Órgão, 
Considerando o disposto na Resolução CNJ nº 133, de 21/06/2011, que dispõe sobre a 
simetria constitucional entre a Magistratura e Ministério Público da União e equiparação 
de vantagens;
Considerando que tramita neste Conselho o Pedido de Providências CSJT.PP.5093-36-
2011.5.90.0000, que tem por objeto a aplicação da simetria de que trata a Resolução nº  
133 do Conselho Nacional de Justiça, de 21 de junho de 2011;
Considerando a distribuição de recursos para pagamento de parte do passivo no final do 
exercício de 2013;
Considerando a previsão de recursos para amortização de parte do passivo no PLOA de 
2014;
Considerando  a  necessidade  de  uniformização  do  critério  de  cálculo  por  parte  dos 
Tribunais Regionais do Trabalho;
RESOLVE:
Recomendar aos Tribunais Regionais do Trabalho que adotem, até deliberação do CSJT 
acerca do tema, os seguintes critérios para o pagamento do Auxilio-Alimentação de que 
trata a Resolução CNJ 133/2011:
Art. 1º Utilizar os valores pagos pelo Ministério Público da União relativo ao período de 
maio de 2004 até dezembro de 2010, de acordo com o Anexo I dessa Recomendação; 
Art. 2º Incidência de correção monetária e juros de mora, conforme determinado no Ato nº 
48/2010-CSJT.GP.SE.
Publique-se.
Brasília, 14 de Janeiro de 2013.
Ministro  CARLOS  ALBERTO  REIS  DE  PAULA  Presidente  do  Conselho  Superior  da 
Justiça do Trabalho.
Anexo I, vide DEJT de 15/01/2014, pág. 01.

ATO CONJUNTO Nº 30 e CSJT, DE 26 DE AGOSTO DE 2013(*) (DOU de 20/01/2014 - 
PODER JUDICIÁRIO) Altera o percentual destacado como limite para as despesas com 
pessoal e encargos sociais da Justiça do Trabalho.
O  PRESIDENTE  DO  TRIBUNAL  SUPERIOR  DO  TRABALHO  e  do  CONSELHO 
SUPERIOR  DA  JUSTIÇA  DO  TRABALHO,  no  uso  de  suas  atribuições  legais  e 
regimentais,  e Considerando o disposto no artigo 20,  I,  "b"  e § 1º e 2º,  III,  "a"  e 22,  
Parágrafo Único da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000;
Considerando o disposto no artigo 3º da Resolução nº 177, de 6 de agosto de 2013, do  
Conselho Nacional de Justiça, publicada no Diário da Justiça Eletrônico nº 147/2013, de 7 
de agosto de 2013, página 2, ad referendum do Tribunal Pleno, resolve:
Art. 1º Os limites de gasto com pessoal de que tratam os artigos 20, I, "b" e § 1º e 2º, III, 
"a" e 22, Parágrafo Único, da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, para o 
Tribunal Superior do Trabalho e Tribunais Regionais do Trabalho são os constantes do 
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Anexo deste Ato.
Art. 2º Fica revogado o Ato Conjunto nº 1/2007 - TST.CSJT.GP de 9 de janeiro de 2007.
Art. 3º Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.
Dê-se ciência.
Min. CARLOS ALBERTO REIS DE PAULA

Vide anexo DOU 20/01/2014, pag. 81.

ATO  CONJUNTO  Nº  01/TST.GP.CGJT,  DE  23  DE  JANEIRO  DE  2014.  (DEJT  de 
31/01/2014) Dispõe sobre o sistema de transmissão em tempo real, com disponibilização 
nos sítios da internet e intranet do TST e dos Tribunais Regionais do Trabalho, de sessão 
administrativa de encerramento de Correição Ordinária  e de Inspeção realizadas pelo 
Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho.
O  PRESIDENTE  DO  TRIBUNAL  SUPERIOR  DO  TRABALHO  E  O  MINISTRO 
CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO,  no  uso das suas atribuições 
legais e regimentais, 
Considerando a necessidade de conferir ampla transparência às atividades correicionais 
desenvolvidas  pelo  Corregedor-Geral  da  Justiça  do  Trabalho  perante  os  Tribunais 
Regionais do Trabalho;
Considerando que a transmissão em tempo real das sessões administrativas ou judiciais 
dos Tribunais, com disponibilização nos sítios da  internet  e  intranet, possibilita o fácil e 
rápido  acesso  dos  jurisdicionados,  advogados  e  servidores,  aproximando-os  das 
atividades  cotidianas  do  Poder  Judiciário,  e  propiciando,  in  casu,  a  intercomunicação 
entre todas as instâncias do Judiciário Trabalhista; e, 
Considerando  a  viabilidade  técnica  da  transmissão  em  tempo  real  de  sessão 
administrativa de encerramento de Correição Ordinária e de Inspeção, em face do êxito 
do projeto piloto, obtido por ocasião das Correições Ordinárias e das Inspeções realizadas 
nos Tribunais Regionais do Trabalho das 2ª, 4ª, 6ª, 7ª, 9ª, 12ª, 18ª e 23ª Regiões, no  
corrente ano,
RESOLVEM:
Art. 1º. Determinar aos Tribunais Regionais do Trabalho que adotem os procedimentos 
técnicos, em parceria com a Secretaria de Tecnologia da Informação - SETIN do Tribunal 
Superior do Trabalho, tendentes a viabilizar a transmissão, em tempo real, nos sítios da 
internet  e  intranet  do  TST e  dos  Tribunais  Regionais  do  Trabalho  correicionados  ou 
inspecionados, de sessão administrativa de encerramento de Correição Ordinária e de 
Inspeção realizadas  pelo  Corregedor-Geral  da  Justiça  do Trabalho,  seja  por  meio  de 
equipamento próprio de transmissão ou por empresa contratada para tal fim.
Parágrafo único. A transmissão somente será efetivada com o aval do Corregedor-Geral  
da Justiça do Trabalho, que expedirá ofícios aos Tribunais Regionais do Trabalho e à 
referida Secretaria do TST, com antecedência mínima de 7 (sete) dias úteis antes do 
início da Inspeção ou da Correição Ordinária, a fim de viabilizar os testes e os ajustes 
necessários  da  Coordenadoria  de  Suporte  ao  Usuário  do  TST  junto  aos  Tribunais 
Regionais do Trabalho.
Art.  2º.  Os  eventuais  ônus  da  transmissão  serão  suportados  exclusivamente  pelos 
Tribunais Regionais do Trabalho.
Art. 3º. Este Ato Conjunto entrará em vigor na data de sua publicação no DEJT.
CARLOS ALBERTO REIS DE PAULA
Ministro Presidente do Tribunal Superior do Trabalho
IVES GANDRA MARTINS FILHO
Ministro Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho
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RECOMENDAÇÃO Nº 01, DE 30 JANEIRO DE 2014 (DEJT de 31/01/2014 – TRT da 4ª 
REGIÃO)  A  DESEMBARGADORA-CORREGEDORA DO TRIBUNAL REGIONAL DO 
TRABALHO DA 4ª  REGIÃO – RS,  no uso de suas atribuições legais  e  regimentais, 
CONSIDERANDO as demandas submetidas a essa Corregedoria por partes e advogados 
que atuam no âmbito da 4ª Região questionando acerca do procedimento adotado nas 
Unidades Judiciárias para o oferecimento de contestação e realização de audiência nos 
processos que tramitam no sistema do PJE;
CONSIDERANDO o teor da norma inserta no Capítulo III, Seção II, arts. 843 e seguintes 
da  CLT  que  dispõe  acerca  do  ato  público  da  audiência  quanto  à  forma,  prazo  e 
procedimentos;
CONSIDERANDO que a Resolução CSJT nº 94/2012, que regulamenta a implantação do 
Processo Judicial Eletrônico no âmbito da Justiça do Trabalho não revoga as disposições 
contidas na CLT, diversamente, reforça, em seu art. 22 a aplicação da norma inserta no 
art. 847 da CLT, inclusive quanto à possibilidade de defesa oral;
CONSIDERANDO a publicação do Provimento Conjunto nº 11/2013 que dispõe sobre os 
procedimentos a serem observados nas Varas do Trabalho da 4ª Região em razão da 
implantação do Sistema PJE-JT;
CONSIDERANDO, ainda, a valorização dos princípios que norteiam o Direito Processual 
do Trabalho, em especial o da oralidade, bem como a necessária e salutar atuação direta 
do Juiz nas tentativas de conciliação e no bom andamento do processo;
RESOLVE:
Art. 1º. Recomendar que, nos processos que tramitam pelo sistema do PJE, seja desde 
logo designada audiência para oferecimento de contestação, tentativa de conciliação e 
designação  das  provas  necessárias,  nos  termos  em  que  previsto  nos  arts.  843  e 
seguintes da CLT;
Art.  2º.  Sejam  observados  os  prazos  definidos  na  CLT  e  no  art.  6º  do  Provimento 
Conjunto  nº  11  de  25  de  novembro  de  2013,  para  o  oferecimento  da  contestação,  
facultada a possibilidade de defesa oral;
Art.  3º.  Ficam  ressalvadas  as  hipóteses  de  demandas  sujeitas  a  procedimentos 
específicos  e  aquelas  em que  figure  como  parte  a  Fazenda  Pública,  nos  termos  da 
Recomendação Conjunta nº 02 de 05 de agosto de 2013;
Art. 4º. Esta recomendação entra em vigor na data de sua publicação.
BEATRIZ RENCK
Corregedora Regional
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