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L E I S

1)  LEI  COMPLEMENTAR  Nº 142,  DE  8  DE  MAIO  DE  2013  (DOU  de 
09/05/2013).
Regulamenta  o  §1º do  art.  201  da  Constituição  Federal,  no  tocante  à 
aposentadoria  da  pessoa  com  deficiência  segurada  do  Regime  Geral  de 
Previdência Social - RGPS.
A PRESIDENTA DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei 
Complementar:
Art. 1º Esta Lei Complementar regulamenta a concessão de aposentadoria da 
pessoa com deficiência  segurada do Regime Geral  de Previdência  Social  - 
RGPS de que trata o § 1º do art. 201 da Constituição Federal.
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Art. 2º Para o reconhecimento do direito à aposentadoria de que trata esta Lei 
Complementar,  considera-se  pessoa  com  deficiência  aquela  que  tem 
impedimentos  de  longo  prazo  de  natureza  física,  mental,  intelectual  ou 
sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua 
participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as 
demais pessoas.
Art. 3º  É assegurada a concessão de aposentadoria pelo RGPS ao segurado 
com deficiência, observadas as seguintes condições:
I - aos 25 (vinte e cinco) anos de tempo de contribuição, se homem, e 20 (vinte) 
anos, se mulher, no caso de segurado com deficiência grave;
II - aos 29 (vinte e nove) anos de tempo de contribuição, se homem, e 24 (vinte 
e quatro) anos, se mulher, no caso de segurado com deficiência moderada;
III - aos 33 (trinta e três) anos de tempo de contribuição, se homem, e 28 (vinte 
e oito) anos, se mulher, no caso de segurado com deficiência leve; ou
IV - aos 60 (sessenta) anos de idade, se homem, e 55 (cinquenta e cinco) anos 
de idade, se mulher,  independentemente do grau de deficiência,  desde que 
cumprido tempo mínimo de contribuição de 15 (quinze) anos e comprovada a 
existência de deficiência durante igual período.
Parágrafo  único.  Regulamento  do  Poder  Executivo  definirá  as  deficiências 
grave, moderada e leve para os fins desta Lei Complementar.
Art.  4º A  avaliação  da  deficiência  será  médica  e  funcional,  nos  termos  do 
Regulamento.
Art.  5º O grau  de  deficiência  será  atestado  por  perícia  própria  do  Instituto 
Nacional do Seguro Social  -  INSS, por meio de instrumentos desenvolvidos 
para esse fim.
Art. 6º A contagem de tempo de contribuição na condição de segurado com 
deficiência será objeto de comprovação, exclusivamente, na forma desta Lei 
Complementar.
§  1º A  existência  de  deficiência  anterior  à  data  da  vigência  desta  Lei 
Complementar deverá ser certificada, inclusive quanto ao seu grau, por ocasião 
da primeira avaliação, sendo obrigatória a fixação da data provável do início da 
deficiência.
§ 2º A comprovação de tempo de contribuição na condição de segurado com 
deficiência em período anterior à entrada em vigor desta Lei Complementar 
não será admitida por meio de prova exclusivamente testemunhal.
Art.  7º Se  o  segurado,  após  a  filiação  ao  RGPS,  tornar-se  pessoa  com 
deficiência,  ou  tiver  seu  grau  de  deficiência  alterado,  os  parâmetros 
mencionados no art. 3o serão proporcionalmente ajustados, considerando-se o 
número de anos em que o segurado exerceu atividade laboral sem deficiência 
e com deficiência, observado o grau de deficiência correspondente, nos termos 
do  regulamento  a  que  se  refere  o  parágrafo  único  do  art.  3º  desta  Lei 
Complementar.
Art. 8º A renda mensal da aposentadoria devida ao segurado com deficiência 
será  calculada  aplicando-se  sobre  o  salário  de  benefício,  apurado  em 
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conformidade com o disposto no art. 29 da Lei no  8.213, de 24 de julho de 
1991, os seguintes percentuais:
I - 100% (cem por cento), no caso da aposentadoria de que tratam os incisos I, 
II e III do art. 3o; ou
II - 70% (setenta por cento) mais 1% (um por cento) do salário de benefício por 
grupo de 12 (doze) contribuições mensais até o máximo de 30% (trinta por 
cento), no caso de aposentadoria por idade.
Art.  9º Aplicam-se  à  pessoa  com  deficiência  de  que  trata  esta  Lei 
Complementar:
I - o fator previdenciário nas aposentadorias, se resultar em renda mensal de 
valor mais elevado;
II - a contagem recíproca do tempo de contribuição na condição de segurado 
com deficiência relativo à filiação ao RGPS, ao regime próprio de previdência 
do servidor público ou a regime de previdência militar,  devendo os regimes 
compensar-se financeiramente;
III  -  as  regras  de  pagamento  e  de  recolhimento  das  contribuições 
previdenciárias contidas na Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991;
IV - as demais normas relativas aos benefícios do RGPS;
V - a percepção de qualquer outra espécie de aposentadoria estabelecida na 
Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, que lhe seja mais vantajosa do que as 
opções apresentadas nesta Lei Complementar.
Art. 10. A redução do tempo de contribuição prevista nesta Lei Complementar 
não poderá ser acumulada, no tocante ao mesmo período contributivo, com a 
redução  assegurada  aos  casos  de  atividades  exercidas  sob  condições 
especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física.
Art. 11. Esta Lei Complementar entra em vigor após decorridos 6 (seis) meses 
de sua publicação oficial.
Brasília, 8 de maio de 2013; 192º da Independência e 125º da República.
DILMA ROUSSEFF
Miriam Belchior
Garibaldi Alves Filho
Maria do Rosário Nunes

2) LEI Nº 12.812, DE 16 DE MAIO DE 2013 (DOU de 17/05/2013).
Acrescenta o art. 391-A à Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada 
pelo  Decreto-Lei  nº 5.452,  de  1º de  maio  de  1943,  para  dispor  sobre  a 
estabilidade provisória da gestante, prevista na alínea b do inciso II do art. 10 
do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.
A PRESIDENTA DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º A Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei 
no  5.452, de 1º de maio de 1943, passa a vigorar acrescida do seguinte art. 
391-A:
"Art. 391-A. A confirmação do estado de gravidez advindo no curso do contrato 
de  trabalho,  ainda  que  durante  o  prazo  do  aviso  prévio  trabalhado  ou 
indenizado, garante à empregada gestante a estabilidade provisória prevista na 
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alínea  b  do  inciso  II  do  art.  10  do  Ato  das  Disposições  Constitucionais 
Transitórias."
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 16 de maio de 2013; 192º da Independência e 125º da República.
DILMA ROUSSEFF
José Eduardo Cardozo
Manoel Dias
Maria do Rosário Nunes
Guilherme Afif Domingos

P O R T A R I A S

3) PORTARIA Nº 382, DE 21 DE MAIO DE 2013 (DOU de 22/05/2013).
Disponibiliza para consulta pública o texto técnico básico de criação da Norma 
Regulamentadora sobre Segurança e Saúde em Plataformas de Petróleo.
O  SECRETÁRIO  DE  INSPEÇÃO  DO  TRABALHO,  no  uso  das  atribuições 
conferidas pelo art. 14, inciso II, do Anexo I do Decreto n.º 5.063, de 3 de maio 
de 2004, e em face do disposto nos arts. 155 e 200 da Consolidação das Leis 
do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto n.º 5.452, de 1º de maio de 1943, e 
no art. 4º da Portaria MTE n.º 1.127, de 02 de outubro de 2003, resolve:
Art. 1º Disponibilizar para consulta pública o texto técnico básico para criação 
da  Norma Regulamentadora  sobre  Segurança e  Saúde  em Plataformas de 
Petróleo,  disponível  no  sítio:  http://portal.mte.  gov.  br/  legislacao/  normas- 
regulamentadoras- 1. htm.
Art. 2º Fixar o prazo de sessenta dias, após a publicação deste ato, para o 
recebimento de sugestões ao texto, que deverão ser encaminhadas para o e-
mail:  normatizacao.sit@mte.gov.br  ou  via  correio  para  o  endereço: 
MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, Departamento de Segurança e 
Saúde  no  Trabalho,  Coordenação-Geral  de  Normatização  e  Programas 
(Esplanada dos Ministérios - Bloco "F" - Anexo "B" - 1º Andar - Sala 107 - CEP 
70059-900 - Brasília/DF).
Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
LUIZ FELIPE BRANDÃO DE MELLO

4) PORTARIA Nº 383, DE 21 DE MAIO DE 2013 (DOU de 22/05/2013).
Disponibiliza para consulta pública o texto técnico básico de revisão da Norma 
Regulamentadora sobre Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria 
da Construção - NR-18.
O  SECRETÁRIO  DE  INSPEÇÃO  DO  TRABALHO,  no  uso  das  atribuições 
conferidas pelo art. 14, inciso II, do Anexo I do Decreto n.º 5.063, de 3 de maio 
de 2004, e em face do disposto nos arts. 155 e 200 da Consolidação das Leis 
do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto n.º 5.452, de 1º de maio de 1943, e 
no art. 4º da Portaria MTE n.º 1.127, de 02 de outubro de 2003, resolve:
Art. 1º Disponibilizar para consulta pública o texto técnico básico para revisão 
da Norma Regulamentadora sobre Condições e Meio Ambiente de Trabalho na 



                        PODER JUDICIÁRIO FEDERAL

                        TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO

Indústria  da  Construção  -  NR-18,  disponível  no  sítio: 
http://portal.mte.gov.br/legislacao/normas-regulamentadoras-1.htm.
Art. 2º Fixar o prazo de sessenta dias, após a publicação deste ato, para o 
recebimento de sugestões ao texto, que deverão ser encaminhadas para o e-
mail:  normatizacao.sit@mte.gov.br  ou  via  correio  para  o  endereço: 
MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, Departamento de Segurança e 
Saúde  no  Trabalho,  Coordenação-Geral  de  Normatização  e  Programas 
(Esplanada dos Ministérios - Bloco "F" - Anexo "B" - 1º Andar - Sala 107 - CEP 
70059-900 - Brasília/DF).
Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
LUIZ FELIPE BRANDÃO DE MELLO

5)  PORTARIA  CONJUNTA  Nº  1,  DE  22  DE  MAIO  DE  2013  (DOU  de 
23/05/2013).
Regulamenta a aplicação da Lei nº 12.774, de 2012.
O  PRESIDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL  FEDERAL  E  DO CONSELHO 
NACIONAL  DE  JUSTIÇA  E  OS  PRESIDENTES  DOS  TRIBUNAIS 
SUPERIORES,  DO  CONSELHO  DA  JUSTIÇA  FEDERAL,  DO  CONSELHO 
SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO E DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 
DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, com fundamento no art. 26 da 
Lei  nº  11.416,  de  15.12.2006,  publicada  no  Diário  Oficial  da  União,  de 
19.12.2006, resolvem:
Seção I
Enquadramento  dos  ocupantes  do  cargo  de  Analista  Judiciário  -  Área 
Judiciária, Especialidade Execução de Mandados 
Art.  1º  O  enquadramento  na  especialidade  de  Oficial  de  Justiça  Avaliador 
Federal, de que trata o § 1º do artigo 4º da Lei nº 11.416, de 2006, na redação 
dada pela Lei nº 12.774, de 2012, aplicase exclusivamente aos ocupantes do 
cargo de Analista Judiciário - Área Judiciária, que estavam enquadrados na 
Especialidade Execução de Mandados.
Seção II
Carteira de identidade funcional
Art.  2º  Os órgãos deverão emitir  a carteira de identidade funcional  para os 
servidores do Poder Judiciário da União, com fé pública em todo o território 
nacional, conforme disposto no art. 4º da Lei nº 12.774, de 2012.
Parágrafo único. Caberá aos órgãos do Poder Judiciário da União estabelecer 
os procedimentos referentes ao controle de utilização e à emissão da carteira 
de identidade funcional.
Art.  3º  As  carteiras  de  identidade  funcional  deverão  ser  emitidas  para  os 
servidores:
I - ocupantes de cargo efetivo;
II - removidos;
III - ocupantes de cargo em comissão, sem vínculo efetivo com a Administração 
Pública;
IV - cedidos ao órgão;
V - em exercício provisório no órgão;
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VI - requisitados.
Art. 4º A carteira de identidade funcional terá os seguintes elementos:
I - obrigatórios:
a) brasão da República;
b) inscrição "Poder Judiciário da União";
c) órgão emitente;
d) nome do servidor, matrícula funcional e data de exercício;
e) cargo ou função;
f) fotografia com, no mínimo, tamanho 2cm x 2cm, em cores;
g) assinatura do servidor;
h) filiação, naturalidade, nacionalidade e data de nascimento;
i) situação funcional;
j) grupo sanguíneo/fator RH;
k) número da inscrição no Cadastro de Pessoa Física;
l)  número  da  Carteira  de  Identidade,  com  o  órgão  expedidor  e  a  data  de 
emissão;
m) impressão digital do servidor, salvo se o meio utilizado para confecção do 
documento não o permitir;
n) data de expedição;
o) assinatura da autoridade competente para expedir o documento;
p) frase "Carteira de Identidade Funcional";
q) frase "Fé pública em todo o território nacional - Lei nº 12.774/2012".
II - opcionais:
a) ramo da Justiça, quando for o caso;
b) número do Título de Eleitor;
c) número do PASEP;
d) frase "Válida somente com marca d'água a - Armas da República".
§  1º  Aos  ocupantes  do  cargo  da  Carreira  de  Analista  Judiciário  -  Área 
Administrativa e da Carreira de Técnico Judiciário - Área Administrativa, cujas 
atribuições estejam relacionadas às funções de segurança, serão conferidas, 
no campo reservado para cargo ou função, as denominações de Inspetor e 
Agente de Segurança Judiciária,  respectivamente,  para fins de identificação 
funcional.
§  2º  Na identidade funcional  dos servidores  de  que trata  o  artigo  1º  desta 
Portaria  será  conferida,  no  campo  reservado  para  cargo  ou  função,  a 
denominação Oficial de Justiça Avaliador Federal.
Art.  5º  O desligamento do servidor  do órgão emissor  torna sem validade a 
carteira  de  identidade  funcional,  que  deverá  ser  restituída  à  unidade 
competente.
Art. 6º Será emitida nova carteira de identidade funcional nos seguintes casos:
I - alteração de dados biográficos ou funcionais;
II - mau estado de conservação do documento;
III - perda, extravio, furto ou roubo.
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§  1º  O  servidor,  ao  aposentar,  poderá  requerer  a  carteira  de  identidade 
funcional, na qual deverá constar, no campo reservado para situação funcional, 
o termo "aposentado".
§ 2º A entrega de nova carteira ficará condicionada à devolução da anterior nas 
hipóteses dos incisos I e II deste artigo.
§ 3º Nos casos do inciso III deste artigo, o servidor deverá comunicar o fato 
imediatamente  à  unidade  competente  e  apresentar  boletim  de  ocorrência 
policial.
Seção III
Progressão funcional e promoção
Art. 7º Os servidores que, em 30 de dezembro de 2012, estavam na Classe A, 
Padrões 1 e 2:
I - ficarão reposicionados na Classe A, Padrão 1, conforme disposto no Anexo 
III da Lei nº 12.774, de 2012, passando a ser 31 de dezembro de 2012 a data 
de início do interstício para contagem de nova progressão;
II - manterão a data de exercício inicial nos cargos que ocupam, para fins de 
estágio probatório e estabilidade.
Art. 8º Os servidores posicionados na Classe A, Padrões 3 a 5, e nas Classes 
B e C, serão reposicionados para nova Classe e/ou Padrão, respectivamente, 
conforme disposto no Anexo III da Lei nº 12.774, de 2012.
Parágrafo único. Para fins de nova progressão ou promoção, será mantida a 
data da última mudança de Classe e/ou Padrão ocorrida até 30 de dezembro 
de 2012.
Art.  9.  Ficam  resguardadas  as  horas  de  treinamento,  para  a  promoção 
seguinte,  aos  servidores  que  já  haviam  cumprido  o  requisito  previsto  no 
parágrafo único do art. 2º do Anexo IV da Portaria Conjunta nº1, de 2007, mas 
que por força do disposto na Lei nº 12.774, de 2012, foram reposicionados em 
classe distinta daquela anteriormente ocupada.
Art. 10. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Min. JOAQUIM BARBOSA
Presidente do Supremo Tribunal Federal
e do Conselho Nacional de Justiça
Min. FELIX FISCHER
Presidente do Superior Tribunal de Justiça
e do Conselho da Justiça Federal
Min. Gen Ex RAYMUNDO NONATO
DE CERQUEIRA FILHO
Presidente do Superior Tribunal Militar
Min. CÁRMEN LÚCIA
Presidente do Tribunal Superior Eleitoral
Min. CARLOS ALBERTO REIS DE PAULA
Presidente do Tribunal Superior do Trabalho
e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho
Des. DÁCIO VIEIRA
Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito
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Federal e dos Territórios

R E S O L U Ç Õ E S

6) RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 10/2013, DE 29 DE ABRIL DE 2013 
(DEJT de 09/05/2013 – TRT DA 4ª REGIÃO).
 (Republicada por conter erro material)
* A primeira publicação foi feita no DEJT de 06/05/2013.
Dispõe sobre o dever do juiz de residir na comarca em que atua e regulamenta 
o pedido de autorização para residência fora da comarca.
O  ÓRGÃO  ESPECIAL  DO  TRIBUNAL  REGIONAL  DO  TRABALHO  DA  4ª 
REGIÃO, em sessão ordinária realizada nesta data, no uso de suas atribuições 
legais e regimentais,  CONSIDERANDO o disposto no inc.  VII  do art.  93 da 
Constituição Federal e no inc. V do art. 35 da Lei Orgânica da Magistratura 
Nacional – LOMAN, que estabelecem o dever do juiz de residir na respectiva 
comarca,  salvo  autorização  do  Tribunal;  CONSIDERANDO  o  disposto  na 
Resolução nº.  37,  do  Conselho Nacional  de Justiça,  que determina que os 
Tribunais, por meio de seu Pleno ou Órgão Especial, editem atos normativos 
regulamentando  a  autorização  para  residência  fora  da  comarca; 
CONSIDERANDO decisão do Conselho Nacional de Justiça, na Consulta nº 
0004909-95.2012.2.00.0000, de que não há direito subjetivo do magistrado de 
residir fora da comarca, competindo aos Tribunais regulamentar a matéria e 
decidir  de forma fundamentada os pedidos, RESOLVE, por unanimidade de 
votos, estabelecer o que segue: 
Art. 1º O Juiz Titular de Vara do Trabalho deve residir na respectiva comarca, 
salvo se diversamente for autorizado pelo Órgão Especial do Tribunal. 
Art.  2º  O  requerimento  de  autorização  para  residência  fora  da  comarca, 
devidamente fundamentado, será encaminhado à Presidência do Tribunal. 
Art.  3º  A autorização poderá ser  concedida  quando atendidos os seguintes 
requisitos: 
I – a distância entre a sede da Vara do Trabalho e a residência do Juiz não seja 
superior a 100 (cem) quilômetros; 
II – haja sessões de audiências em, no mínimo, três dias úteis por semana;
III – seja observado o prazo legal para apreciação de ações submetidas ao rito 
sumaríssimo; 
IV – não sejam excedidos, injustificadamente, os prazos legais para prolação 
das decisões; 
V - não haja audiências adiadas, por ausência injustificada do Juiz; 
VI - inexistam reclamações e/ou incidentes correcionais julgados procedentes, 
em decorrência de atraso do Juiz no início das sessões de audiência ou no 
atendimento do plantão judicial; 
VII - inexistam reclamações e/ou incidentes correcionais julgados procedentes, 
em razão da ausência do Juiz na sede da Vara do Trabalho; 
§  1º  A distância  entre  a sede da Vara do Trabalho e a residência  do Juiz 
superior àquela referida no inciso I não impedirá a concessão da autorização 



                        PODER JUDICIÁRIO FEDERAL

                        TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO

quando as condições de deslocamento não comprometerem o atendimento aos 
demais requisitos. 
Art. 4º A autorização impedirá o pagamento de ajuda de custo ou quaisquer 
parcelas alusivas à indenização de deslocamento. 
Parágrafo único. No caso de ter ocorrido o pagamento de ajuda de custo, a 
autorização implicará a restituição dos respectivos valores. 
Art. 5º A apuração dos dados necessários à concessão da autorização caberá 
à  Secretaria  da  Corregedoria,  que,  para  tanto,  considerará  as  informações 
referentes aos 12 (doze) meses anteriores ao requerimento, salvo quanto ao 
parágrafo  único  do  art.  4º,  para  a  qual  serão  considerados  os  24  (vinte  e 
quatro) meses anteriores ao requerimento. 
Art. 6º A autorização poderá ser revogada a qualquer tempo, mediante decisão 
fundamentada do Órgão Especial do Tribunal. 
Art. 7º A residência fora da comarca, sem autorização do Tribunal, configurará 
infração funcional, a ser apurada em procedimento administrativo disciplinar. 
Art. 8º Os casos omissos serão resolvidos pelo Órgão Especial do Tribunal, 
observado o disposto no art. 41, inc. II, do Regimento Interno do Tribunal. 
Art. 9º Esta Resolução 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, Cleusa Regina Halfen, Ana 
Rosa  Pereira  Zago  Sagrilo,  João  Pedro  Silvestrin,  Luiz  Alberto  de  Vargas, 
Beatriz Renck, Vania Maria Cunha Mattos, Denise Pacheco e Tânia Maciel de 
Souza, sob a presidência da Exma. Desembargadora Maria Helena Mallmann, 
Presidente deste Tribunal. Presente pelo Ministério Público do Trabalho o Dr. 
Ivan Sérgio Camargo dos Santos. Porto Alegre, 29 de abril de 2013. Cláudia 
Regina Schröder, Secretária do Tribunal Pleno, do Órgão Especial e da SDC.

7) RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 09/2013, DE 29 DE ABRIL DE 2013 
(DEJT de 06/05/2013 – 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 
realizada nesta data, tendo em vista o que consta do Processo Administrativo 
nº 0002821-58.2011.5.04.0000 (PA), RESOLVEU, por unanimidade de votos, 
aprovar a seguinte alteração na Resolução Administrativa nº 03/2009:
Art. 1° O parágrafo primeiro do artigo primeiro da Resolução Administrativa nº 
03/2009 passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art 1º ........................................
…..................................................
§  1º  Os  estudantes  a  que  se  refere  o  caput  deste  artigo  devem, 
comprovadamente, ter concluído no mínimo 30% (trinta por cento) dos créditos 
obrigatórios  para  a  conclusão  do  curso  de  graduação  em  que  estejam 
regularmente matriculados.
.........................................................................”
Art.  2º  A presente Resolução Administrativa entra em vigor na data da sua 
publicação.
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Tomaram parte na sessão os Exmos. Desembargadores João Ghisleni Filho, 
Juraci Galvão Júnior, Rosane Serafini Casa Nova, Ana Luiza Heineck Kruse, 
Cleusa Regina Halfen, Ana Rosa Pereira Zago Sagrilo, João Pedro Silvestrin, 
Luiz  Alberto  de  Vargas,  Beatriz  Renck,  Vania  Maria  Cunha Mattos,  Denise 
Pacheco  e  Tânia  Maciel  de  Souza,  sob  a  presidência  da  Exma. 
Desembargadora Maria Helena Mallmann, Presidente deste Tribunal. Presente 
pelo Ministério Público do Trabalho o Dr. Ivan Sérgio Camargo dos Santos. 
Declarou impedimento o Exmo. Desembargador João Alfredo Borges Antunes 
de  Miranda.  Porto  Alegre,  29  de  abril  de  2013.  Cláudia  Regina  Schröder, 
Secretária do Tribunal Pleno, do Órgão Especial e da SDC.

8) RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 08/2013, DE 29 DE ABRIL DE 2013 
(DEJT de 06/05/2013 – 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 
realizada nesta data, e tendo em vista o contido no Processo TRT 4ª PA Nº 
0007347-05.2010.5.04.0000, RESOLVEU, à unanimidade de votos, prorrogar 
por 2 (dois) anos a validade do Concurso Público para Provimento de Cargos 
do Quadro de Pessoal deste Tribunal, Edital nº 01/2011 cuja homologação do 
resultado  final  foi  publicada  no  Diário  Oficial  da  União  em  03.06.2011.  A 
presente Resolução Administrativa entra em vigor na data da 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, Cleusa Regina Halfen, Ana 
Rosa  Pereira  Zago  Sagrilo,  João  Pedro  Silvestrin,  Luiz  Alberto  de  Vargas, 
Beatriz Renck, Vania Maria Cunha Mattos, Denise Pacheco e Tânia Maciel de 
Souza, sob a presidência da Exma. Desembargadora Maria Helena Mallmann, 
Presidente deste Tribunal. Presente pelo Ministério Público do Trabalho o Dr. 
Ivan Sérgio Camargo dos Santos. Porto Alegre, 29 de abril de 2013.
Cláudia Regina Schröder, Secretária do Tribunal Pleno, do Órgão Especial e da 
SDC.

9) RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 07/2013, DE 29 DE ABRIL DE 2013 
(DEJT de 06/05/2013 – TRT DA 4ª REGIÃO).
O TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, no uso de suas 
atribuições legais e regimentais, na sessão extraordinária e plenária realizada 
nesta  data;  CONSIDERANDO  que  a  Resolução  Administrativa  nº  15/2012 
limitou a distribuição de processos de Recurso Ordinário aos integrantes da 
Seção Especializada em Execução a dois processos por dia, a partir de janeiro 
e até 30.4.2013, inclusive, mantida a distribuição da totalidade dos processos 
de Agravo de Petição; CONSIDERANDO o pedido formulado pelos integrantes 
da  Seção  Especializada  em  Execução  protocolado  em  26.3.2013  de 
manutenção da distribuição diária de dois processos de Recurso Ordinário aos 
seus  integrantes,  conforme  estabelecido  pela  Resolução  Administrativa  nº 
15/2012, até o final do presente ano judiciário; CONSIDERANDO o número de 
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processos recebidos no Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região em todas 
as  classes  no  período  de  janeiro  a  abril  de  2013;  CONSIDERANDO  a 
necessidade  de  manter  o  equilíbrio  na  distribuição  dos  processos  de 
competência das Turmas e da Seção Especializada em Execução, observadas 
as  suas  peculiaridades,  CONSIDERANDO  que  a  Portaria  nº  2.340,  de 
11.4.2013, instituiu Grupo de Trabalho para elaborar estudo sobre os órgãos 
fracionários de que trata o art.  5º, incisos III  e IV, do Regimento Interno do 
Tribunal, no prazo de 60 dias; RESOLVEU, por maioria de votos, vencidos os 
Exmos.  Desembargadores  Juraci  Galvão  Júnior,  Berenice  Messias  Corrêa, 
Tânia  Maciel  de  Souza,  Ricardo  Luiz  Tavares  Gehling,  José  Felipe  Ledur, 
Carmen  Izabel  Centena  Gonzalez,  Emílio  Papaléo  Zin,  Denise  Pacheco, 
Alexandre Corrêa da Cruz, Clóvis Fernando Schuch Santos, Marçal Henri dos 
Santos Figueiredo, Ricardo Hofmeister de Almeida Martins Costa, Francisco 
Rossal de Araújo, Marcelo Gonçalves de Oliveira, Maria Helena Lisot, Iris Lima 
de Moraes, Tânia Regina Silva Reckziegel, Laís Helena Jaeger Nicotti e André 
Reverbel Fernandes, estabelecer o que segue: 
Art. 1º A distribuição de processos de Recurso Ordinário aos integrantes da 
Seção Especializada em Execução fica limitada a três processos por dia, pelo 
prazo  de  sessenta  dias,  a  partir  de  02  de  maio  de  2013,  mantida  a  atual 
distribuição da totalidade dos processos de Agravo de Petição. 
Art.  2º  Esta  Resolução  Administrativa  entra  em  vigor  na  data  da  sua 
publicação. 
Tomaram  parte  na  sessão  os  Exmos.  Desembargadores  Flavio  Portinho 
Sirangelo,  João Ghisleni  Filho,  Juraci  Galvão  Júnior,  Rosane  Serafini  Casa 
Nova,  João Alfredo Borges Antunes de Miranda,  Ana Luiza Heineck Kruse, 
Berenice  Messias  Corrêa,  Tânia  Maciel  de  Souza,  Cleusa  Regina  Halfen, 
Ricardo  Luiz  Tavares  Gehling,  Ana  Rosa  Pereira  Zago  Sagrilo,  Ricardo 
Carvalho  Fraga,  José  Felipe  Ledur,  Flávia  Lorena  Pacheco,  João  Pedro 
Silvestrin,  Luiz  Alberto  de  Vargas,  Beatriz  Renck,  Maria  Cristina  Schaan 
Ferreira, Cláudio Antônio Cassou Barbosa, Carmen Izabel Centena Gonzalez, 
Emílio Papaléo Zin,  Vânia Maria Cunha Mattos, Denise Pacheco, Alexandre 
Corrêa  da  Cruz,  Clóvis  Fernando  Schuch  Santos,  Maria  da  Graça  Ribeiro 
Centeno, Marçal  Henri  dos Santos Figueiredo, Rejane Souza Pedra, Wilson 
Carvalho Dias, Ricardo Hofmeister de Almeida Martins Costa, Francisco Rossal 
de  Araújo,  Marcelo  Gonçalves  de  Oliveira,  Maria  Helena  Lisot,  Lucia 
Ehrenbrink,  Iris  Lima  de Moraes,  Maria  Madalena  Telesca,  George Achutti, 
Tânia Regina Silva Reckziegel, Laís Helena Jaeger Nicotti, Marcelo José Ferlin 
D’Ambroso, Gilberto Souza dos Santos e André Reverbel Fernandes, sob a 
presidência  da  Exma.  Desembargadora  Maria  Helena Mallmann,  Presidente 
deste Tribunal. Presente pelo Ministério Público do Trabalho o Dr. Ivan Sérgio 
Camargo dos Santos. Porto Alegre, 29 de abril de 2013.
Cláudia Regina Schröder, Secretária do Tribunal Pleno, do Órgão Especial e da 
SDC.
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10) RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 06/2013, DE 29 DE ABRIL DE 2013 
(DEJT de 09/05/2013 – TRT DA 4ª REGIÃO).
(Republicada por erro material)
*  A  primeira  publicação  foi  feita  no  DEJT  de  06/05/2013  –  TRT DA 4ª 
REGIÃO.
Suspende os prazos processuais, as intimações e a realização de audiências e 
sessões de julgamento no período de 07 a 20 de janeiro dos anos de 2014 e 
2015, relativamente às unidades judiciárias de primeiro e segundo graus da 
Justiça do Trabalho da 4ª Região. O TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 
DA 4ª REGIÃO, na sessão extraordinária e plenária realizada nesta data, no 
uso de suas atribuições legais e regimentais, CONSIDERANDO a reivindicação 
conjunta  da  OAB/RS,  AGETRA  e  SATERGS,  formalizada  em  ofício 
protocolizado em 24.04.2013; CONSIDERANDO a Resolução Administrativa n. 
28/2011 e o Provimento Conjunto n. 09/2011; CONSIDERANDO o precedente 
do  Tribunal  de  Justiça  do  Rio  Grande  do  Sul,  que,  desde  2007,  tem 
determinado  a  suspensão  dos  prazos  processuais,  das  audiências  e  dos 
julgamentos no período de 20 de dezembro a 20 de janeiro; RESOLVEU, por 
maioria  de votos,  vencidos integralmente os Exmos.  Desembargadores Ana 
Luiza Heineck Kruse, José Felipe Ledur, Beatriz Renck, Maria Cristina Schaan 
Ferreira,  Marçal  Henri  dos  Santos  Figueiredo,  Wilson Carvalho  Dias,  Maria 
Helena Lisot, Iris Lima de Moraes e Laís Helena Jaeger Nicotti e, parcialmente, 
os  Exmos.  Desembargadores  Maria  Helena  Mallmann,  Berenice  Messias 
Corrêa,  João Pedro Silvestrin,  Emílio  Papaléo Zin,  Clóvis  Fernando Schuch 
Santos,  Tânia  Regina  Silva  Reckziegel  e  Marcelo  José  Ferlin  D’Ambroso, 
estabelecer o que segue: 
Art.  1° No período de 07 a 20 de janeiro dos anos de 2014 e 2015, ficam 
suspensos os prazos processuais, as intimações e a realização de audiências 
e sessões de julgamento, nas unidades judiciárias de primeiro e segundo graus 
da Justiça do Trabalho da 4ª Região, salvo os casos reputados urgentes, a 
critério da autoridade judiciária competente.
§1º Excetuam-se também as intimações relativas às sessões de julgamento 
dos Órgãos Colegiados do Tribunal. 
§2º Ficam mantidos os leilões e praças já designados. 
§3º Os oficiais de justiça poderão cumprir mandados de citação e intimações. 
§4º Os advogados que assim desejarem poderão ter vista dos processos em 
secretaria, tomar ciência de despacho, decisão, sentença e acórdão prolatados
no período mencionado no caput deste artigo, bem como retirar os autos em 
carga  e  obter  cópias  que  entenderem  necessárias.  Nessa  hipótese  serão 
considerados intimados dos atos até então realizados, iniciando-se no dia 21 
de janeiro a contagem do prazo porventura existente. 
§5º  Os editais  de leilão e de citação já  publicados não ficam prejudicados. 
Tampouco fica vedada a publicação de novos, somente ficando suspensos os 
prazos processuais no período. 
Art. 2º As audiências porventura já aprazadas deverão ser remarcadas para 
prazo não superior a 30 dias após o período de suspensão. 
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Art. 3º Ficam mantidas as demais atividades judiciárias e administrativas no 
período. 
Art.  4º  Os  casos  omissos  serão  resolvidos  pela  Presidência  do  Tribunal, 
relativamente ao segundo grau de jurisdição,  e pela Corregedoria Regional, 
relativamente ao primeiro grau. 
Art.  5º  A presente Resolução Administrativa entra em vigor na data de sua 
publicação.
Tomaram  parte  na  sessão  os  Exmos.  Desembargadores  Flavio  Portinho 
Sirangelo,  João Ghisleni  Filho,  Juraci  Galvão  Júnior,  Rosane  Serafini  Casa 
Nova,  João Alfredo Borges Antunes de Miranda,  Ana Luiza Heineck Kruse, 
Berenice  Messias  Corrêa,  Tânia  Maciel  de  Souza,  Cleusa  Regina  Halfen, 
Ricardo  Luiz  Tavares  Gehling,  Ana  Rosa  Pereira  Zago  Sagrilo,  Ricardo 
Carvalho  Fraga,  José  Felipe  Ledur,  Flávia  Lorena  Pacheco,  João  Pedro 
Silvestrin,  Luiz  Alberto  de  Vargas,  Beatriz  Renck,  Maria  Cristina  Schaan 
Ferreira, Cláudio Antônio Cassou Barbosa, Carmen Izabel Centena Gonzalez, 
Emílio Papaléo Zin,  Vânia Maria Cunha Mattos, Denise Pacheco, Alexandre 
Corrêa  da  Cruz,  Clóvis  Fernando  Schuch  Santos,  Maria  da  Graça  Ribeiro 
Centeno, Marçal  Henri  dos Santos Figueiredo, Rejane Souza Pedra, Wilson 
Carvalho Dias, Ricardo Hofmeister de Almeida Martins Costa, Francisco Rossal 
de  Araújo,  Marcelo  Gonçalves  de  Oliveira,  Maria  Helena  Lisot,  Lucia 
Ehrenbrink,  Iris  Lima  de Moraes,  Maria  Madalena  Telesca,  George Achutti, 
Tânia Regina Silva Reckziegel, Laís Helena Jaeger Nicotti, Marcelo José Ferlin 
D’Ambroso, Gilberto Souza dos Santos e André Reverbel Fernandes, sob a 
presidência  da  Exma.  Desembargadora  Maria  Helena Mallmann,  Presidente 
deste Tribunal. Presente pelo Ministério Público do Trabalho o Dr. Ivan Sérgio 
Camargo  dos  Santos.  Porto  Alegre,  29  de  abril  de  2013.  Cláudia  Regina 
Schröder, Secretária do Tribunal Pleno, do Órgão Especial e da SDC.

11)  RESOLUÇÃO  CSJT  Nº  126,  DE  2  DE  MAIO  DE  2013  (DEJT  de 
06/05/2013 – CSJT).
Regulamenta,  no âmbito  da Justiça do Trabalho de 1º e 2º Graus,  a regra 
prevista no art. 18, § 3º, da Lei nº 11.416, de 15 de dezembro de 2006, com a 
redação conferida pela Lei nº 12.774, de 28 de dezembro de 2012.
O  CONSELHO  SUPERIOR  DA  JUSTIÇA  DO  TRABALHO,  em  sessão 
ordinária realizada em 26 de abril de 2013, sob a presidência do Ex.mo Ministro 
Conselheiro  Carlos  Alberto  Reis  de  Paula,  presentes  os  Ex.mos  Ministros 
Conselheiros  Antonio  José  de  Barros  Levenhagen,  Ives  Gandra  da  Silva 
Martins  Filho,  Lelio  Bentes  Corrêa  e  Aloysio  Corrêa  da  Veiga,  os  Ex.mos 
Desembargadores  Conselheiros  Claudia  Cardoso  de  Souza,  Maria  Helena 
Mallmann, André Genn de Assunção Barros, David Alves de Mello Júnior e 
Elaine Machado Vasconcelos e o Ex.mo Vice-Procurador-Geral do Trabalho, 
Dr. Eduardo Antunes Parmeggiani, e o Ex.mo Juiz Presidente da ANAMATRA, 
Dr. Renato Henry Sant’Anna, Considerando a edição da Lei nº 12.774, de 28 
de dezembro de 2012, que altera a Lei nº 11.416, de 15 de dezembro de 2006, 
que dispõe sobre as Carreiras dos Servidores do Poder Judiciário da União, 



                        PODER JUDICIÁRIO FEDERAL

                        TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO

fixa os valores de sua remuneração e dá outras providências; Considerando o 
disposto no art. 26 da Lei nº 11.416, de 15 de dezembro de 2006, que confere 
competência ao Conselho Superior  da Justiça do Trabalho para baixar atos 
regulamentares necessários à aplicação da lei, observada a uniformidade de 
critérios e procedimentos; Considerando a decisão proferida pelo Plenário do 
Conselho Superior da Justiça do Trabalho nos autos do Processo CSJT nº AN
-3262-79.2013.5.90.0000, RESOLVE
Referendar o Ato CSJT.GP.SG.CGPES N.º 75, de 25 de março de 2013, cujo 
teor incorpora-se à presente Resolução.
Art.  1º  A partir  de  31  de  dezembro  de  2012,  os  servidores  e  empregados 
públicos cedidos aos Tribunais Regionais do Trabalho, nos termos do art. 93 da 
Lei  nº  8.112/90,  investidos  em  função  comissionada,  perceberão  a 
remuneração do seu cargo efetivo ou emprego permanente acrescida do valor 
da função comissionada constante do Anexo VIII da Lei nº 11.416/2006.
Art.  2º  Os Tribunais Regionais do Trabalho restituirão ao órgão ou entidade 
cedente os valores correspondentes à remuneração e encargos sociais dos 
servidores e empregados cedidos:
I - de órgãos e entidades dos Estados e Municípios, assim como do Distrito 
Federal cuja remuneração não seja custeada pela União;
II - de empresas públicas e sociedades de economia mista, que não percebam 
recursos financeiros do Tesouro Nacional  para o custeio total  ou parcial  da 
folha de pagamento de pessoal.
Art.  3º  Para  fins  de  reembolso,  o  órgão  ou  entidade  cedente  apresentará 
mensalmente  planilha  constando o  valor  a  ser  ressarcido,  discriminado por 
parcela e servidor, acompanhada da comprovação de pagamento, devendo o 
Tribunal efetuar o ressarcimento no mês subsequente.
Art.  4º  As despesas decorrentes  da remuneração e demais vantagens dos 
servidores  e  empregados  cedidos  deverão  ocorrer,  exclusivamente,  no 
elemento de despesa 96, observando-se o Grupo de Natureza de Despesa 
(GND),  segundo  cada  despesa  (1  –  Pessoal  ou  3  -  Outras  Despesas 
Correntes).
Art.  5°  Os  casos  omissos  serão  resolvidos  pela  Presidência  do  Tribunal 
Regional do Trabalho cessionário.
Art. 6° Revoga-se o Ato CSJT.GP.SG.CGPES n° 48, de 4 de março de 2013.
Art. 7° Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação.
Brasília, 2 de maio de 2013.
Ministro CARLOS ALBERTO REIS DE PAULA
Presidente do Conselho Superior da Justiça do Trabalho

12) RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 11/2013, DE 13 DE MAIO DE 2013 
(DEJT de 16/05/2013 – TRT DA 4ª REGIÃO).
Regulamenta a concessão de diárias e a aquisição de passagens aéreas no 
âmbito da Justiça do Trabalho da 4ª Região.
O  ÓRGÃO  ESPECIAL  DO  TRIBUNAL  REGIONAL  DO  TRABALHO  DA  4ª 
REGIÃO, no uso de suas atribuições legais e regimentais, na sessão ordinária 
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realizada  nesta  data,  CONSIDERANDO  o  que  consta  do  Expediente  MA-
12178-1986-000-04-00-0 e do PA 0002159-26.2013.5.04.0000, que tratam de 
diárias  de  magistrados  e  servidores;  CONSIDERANDO  o  disposto  na 
Resolução nº 73 do Conselho Nacional de Justiça, de 28 de abril de 2009, que 
dispõe  sobre  a  concessão  e  pagamento  de  diárias  no  âmbito  do  Poder 
Judiciário;  CONSIDERANDO o disposto  na  Resolução nº  124  do  Conselho 
Superior da Justiça do Trabalho, de 28 de fevereiro de 2013, que regulamenta 
a  concessão  de  diárias  e  a  aquisição  de  passagens  aéreas  no  âmbito  da 
Justiça do Trabalho de primeiro  e  segundo graus;  CONSIDERANDO que a 
concessão  de  diárias  no  âmbito  da  Justiça  do  Trabalho  da  4ª  Região  é 
regulamentada pela Resolução nº 17/2009, de 31 de agosto de 2009, que tem 
como  fundamento  o  Ato  nº  107/2009  do  Conselho  Superior  da  Justiça  do 
Trabalho,  revogado  pela  Resolução  nº  124/2013  do  Conselho  Superior  da 
Justiça do Trabalho; RESOLVE, por unanimidade de votos:
Regulamentar a concessão de diárias e a aquisição de passagens aéreas no 
âmbito da Justiça do Trabalho da 4ª Região, nos seguintes termos:
Art. 1º O magistrado ou o servidor da Justiça do Trabalho da 4ª Região que se 
deslocar, em razão de serviço, em caráter eventual ou transitório, da localidade 
de exercício para outro ponto do território nacional ou para o exterior, fará jus à 
percepção  de  diárias  para  indenização  das  despesas  extraordinárias  de 
alimentação, hospedagem e locomoção urbana, sem prejuízo do fornecimento 
de  passagens  ou  do  pagamento  de  indenização  de  transporte,  na  forma 
prevista nesta Resolução.
§ 1º A concessão e o pagamento das diárias pressupõem, obrigatoriamente:
I – compatibilidade dos motivos do deslocamento com o interesse público;
II  –  correlação  entre  o  motivo  do  deslocamento  e  as  atribuições  do  cargo 
efetivo ou as atividades desempenhadas no exercício da função comissionada 
ou do cargo em comissão;
III  –  publicação  do  ato  na  imprensa  oficial  de  veiculação  dos  atos  deste 
Tribunal,  em veículo  oficial  de  circulação  interna  e  em seu  sítio  eletrônico, 
contendo o nome do magistrado ou servidor e o respectivo cargo ou função, o 
destino,  a  atividade  a  ser  desenvolvida,  o  período  de  afastamento  e  a 
quantidade de diárias;
IV – comprovação do deslocamento e da atividade desempenhada.
§  2º  Aplicam-se  as  normas  da  presente  Resolução  às  hipóteses  de 
deslocamento  para  a  participação  em  atividades  de  formação  judicial 
promovidas pela Escola Judicial do TRT da 4ª Região, pressupondo-se, nesses 
casos,  a  compatibilidade  dos  motivos  do  deslocamento  com  o  interesse 
público, sendo necessário o reconhecimento prévio e expresso, pela Direção 
da Escola Judicial, da presença de correlação entre a causa do deslocamento 
e as atribuições do cargo, nos exatos termos do quanto previsto no item II do 
parágrafo 1º supra.
§ 3º A publicação a que se refere o inciso III do § 1º será a posteriori em caso 
de viagem para realização de diligência sigilosa.
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Art. 2º As diárias serão concedidas por dia de afastamento da localidade de 
exercício, incluindo-se o dia de partida e o dia de chegada, observando-se os 
seguintes critérios:
I – valor integral quando o deslocamento importar pernoite fora da localidade 
de exercício;
II – metade do valor:
a) quando o deslocamento não exigir pernoite fora da localidade de exercício;
b) quando fornecido alojamento ou outra forma de hospedagem por órgão ou 
entidade da Administração Pública; e
c) no dia do retorno à localidade de exercício.
Parágrafo  único.  Na hipótese prevista  na  alínea “b”  do  inciso  II,  no  dia  do 
retorno à localidade de exercício será concedido valor equivalente a 25% (vinte 
e cinco por cento) da diária integral.
Art.  3º  Será  concedido,  nas  viagens  em  território  nacional,  adicional 
correspondente a 80% (oitenta por cento) do valor básico da diária do cargo de 
Analista Judiciário, destinado a cobrir despesas de deslocamento do local de 
trabalho ou hospedagem até o local  de embarque ou desembarque e vice-
versa.
§ 1º Quando o deslocamento compreender mais de uma cidade de destino, o 
adicional de que trata este artigo poderá ser concedido mais de uma vez, a 
critério da Administração.
§ 2º O adicional de que trata o caput não será devido quando fornecido veículo 
oficial para os deslocamentos a que se destina.
§  3º  Se  em  alguma  das  localidades  for  fornecido  veículo  oficial  para  o 
deslocamento de que trata o caput, não será devido o adicional correspondente 
a essa localidade.
§ 4º O adicional de deslocamento tem caráter indenizatório e será concedido 
no próprio ato de concessão das diárias.
Art. 4º O magistrado ou servidor não fará jus a diárias quando:
I – não havendo pernoite fora da localidade de exercício:
a)  o  deslocamento  se  der  entre  municípios  limítrofes  ou  na  mesma região 
metropolitana;
b) o deslocamento ocorrer dentro dos limites da jurisdição da Vara do Trabalho;
c) o deslocamento da localidade de exercício constituir exigência permanente 
do cargo.
II  –  o  retardamento  da  viagem  for  motivado  pela  empresa  transportadora, 
responsável,  segundo  a  legislação  pertinente,  pelo  fornecimento  de 
hospedagem, alimentação e transporte.
§ 1º Em se tratando de juiz substituto zoneado em circunscrição que abranja 
mais de um município, não enseja o pagamento de diárias o seu deslocamento 
dentro  dos  limites  da  jurisdição  da  Vara  do  Trabalho  em que  se  encontra 
sediado, bem como entre os municípios limítrofes com a localidade da sede, 
salvo se houver pernoite.
Art. 5º O magistrado que se deslocar em equipe de trabalho receberá diária 
equivalente ao maior valor pago entre os demais membros da equipe.
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§ 1º O servidor que se afastar da sede do serviço acompanhando magistrado, 
para  prestar-lhe  assistência  direta  que  exija  acompanhamento  integral  e 
hospedagem no mesmo local, fará jus à diária correspondente a 80% (oitenta 
por cento) do valor da diária percebida pelo magistrado.
§ 2º A assistência de que trata o parágrafo anterior a ser prestada à autoridade 
assistida deverá ser expressamente informada no formulário de requisição de 
diárias.
Art. 6º Os valores das diárias são os definidos no Anexo I desta Resolução, 
observados os seguintes critérios:
I – as diárias concedidas aos magistrados serão escalonadas e terão como 
valor máximo o correspondente à diária paga a Ministro do Supremo Tribunal 
Federal;
II – os servidores perceberão, no máximo, 60% (sessenta por cento) do valor 
da diária a que tem direito Ministro do Supremo Tribunal Federal.
Parágrafo único. Quando houver majoração dos valores das diárias, deverão 
ser observados os limites máximos fixados no Anexo I da Resolução nº 124 do 
Conselho  Superior  da  Justiça  do  Trabalho,  além da  prévia  comunicação  à 
Presidência daquele órgão, para análise da disponibilidade orçamentária.
Art.  7º As diárias concedidas em dia útil  serão calculadas com dedução da 
parcela correspondente aos valores percebidos a título de auxílio-alimentação 
e auxílio-transporte.
Art. 8° As propostas de concessão de diárias, quando o afastamento tiver início 
na sexta-feira, bem como as que incluam sábados, domingos e feriados, serão 
expressamente  justificadas,  condicionada  a  autorização  de  pagamento  à 
aceitação da justificativa.
Art. 9º O magistrado, regularmente designado para substituir Desembargador 
do Tribunal Regional do Trabalho, que se deslocar da sede do Tribunal em 
caráter eventual  ou transitório perceberá as diárias correspondentes às que 
teria direito o titular.
Parágrafo  único.  Aplica-se  o  disposto  neste  artigo  ao  servidor  designado 
interinamente ou como substituto do titular.
Art.  10.  O  ato  concessivo  de  diárias  será  autorizado  pelo  Presidente  do 
Tribunal ou a quem este delegar competência, devendo a respectiva proposta 
de concessão obedecer aos modelos constantes do Anexo II desta Resolução.
Parágrafo único. No ato de apropriação das diárias no Sistema Integrado de 
Administração  Financeira  do  Governo  Federal  -  SIAFI,  o  campo 
“OBSERVAÇÃO” deverá ser preenchido com as informações suficientes para 
subsidiar a publicação de que trata o inciso III do parágrafo único do art. 1°.
Art.  11. As diárias serão pagas antecipadamente, de uma só vez, mediante 
crédito  em  conta  bancária,  exceto  nas  seguintes  situações,  a  critério  da 
autoridade concedente:
I – em casos de emergência, quando poderão ser processadas no decorrer do 
afastamento;
II – quando o afastamento compreender período superior a 15 (quinze) dias, 
caso em que poderão ser pagas parceladamente.
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§ 1º Quando o período de afastamento se estender até o exercício seguinte, a 
despesa recairá no exercício em que se iniciou, limitadas as concessões de 
diárias à disponibilidade orçamentária.
§  2º  Nos casos em que o afastamento se estender  por  tempo superior  ao 
previsto,  desde que autorizada sua prorrogação, o magistrado ou o servidor 
fará jus, ainda, às diárias correspondentes ao período prorrogado.
Art. 12. As diárias recebidas e não utilizadas serão devolvidas pelo magistrado 
ou servidor, em 5 (cinco) dias úteis, contados do seu retorno à sede.
§  1º  Quando  a  viagem  for  cancelada  ou  ocorrer  adiamento  superior  a  15 
(quinze)  dias,  ou  sem  previsão  de  nova  data,  o  magistrado  ou  servidor 
devolverá as diárias em sua totalidade e os bilhetes de passagem, se for o 
caso, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da data prevista para a viagem.
§ 2º A autoridade proponente, o ordenador de despesas e o magistrado ou 
servidor  favorecido  responderão  solidariamente  pela  devolução  imediata  da 
importância  paga,  bem  como  pelo  custo  das  passagens,  na  hipótese  de 
deslocamento em desacordo com as normas estabelecidas nesta Resolução.
§ 3º A devolução de importância correspondente a diárias, nos casos previstos 
nesta Resolução, e dentro do mesmo exercício financeiro, ocasionará, após o 
recolhimento à conta bancária de origem, a reversão do respectivo crédito à 
dotação orçamentária própria.
§ 4º A importância devolvida integrará os recursos do Tesouro Nacional, sendo 
considerada  receita  da  União,  quando  efetivada  após  o  encerramento  do 
exercício da concessão de diárias.
Art. 13. Não havendo restituição das diárias recebidas indevidamente, no prazo 
de 5 (cinco) dias, contados do seu retorno à sede, o beneficiário estará sujeito 
ao desconto do respectivo valor em folha de pagamento do respectivo mês ou, 
não sendo possível, no mês imediatamente subsequente.
Art.  14.  Somente  será  permitida  a  concessão  de  diárias  nos  limites  dos 
recursos orçamentários do exercício em que se der o deslocamento.
Art. 15. As despesas com alimentação, hospedagem e locomoção urbana de 
colaborador eventual, previstas no art. 4º da Lei nº 8.162, de 8 de janeiro de 
1991, serão indenizadas mediante a concessão de diárias, nos termos desta 
Resolução.
Parágrafo único.  O valor  da  diária  a  ser  paga a colaborador  eventual  será 
fixado  pelo  Presidente  do  Tribunal  ou  a  quem  este  delegar  competência, 
mediante  a  equivalência  das  atividades  a  serem  exercidas  e  os  cargos 
relacionados no Anexo I desta Resolução.
Art. 16. O magistrado ou servidor que vier a receber diárias, nos termos desta 
Resolução, deverá apresentar à unidade competente, no prazo de cinco dias 
úteis, a contar do seu retorno à sede, o comprovante de deslocamento.
§ 1º Não sendo possível cumprir a exigência do caput, por motivo justificado, a 
comprovação da viagem poderá ser feita por quaisquer das seguintes formas:
I – ata de reunião ou declaração emitida por unidade administrativa, no caso de 
reuniões de Conselhos, de Grupos de Trabalho ou de Estudos, de Comissões 
ou assemelhados, em que conste o nome do beneficiário como presente;
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II  –  declaração emitida por  unidade administrativa ou lista  de presença em 
eventos, seminários, treinamentos ou assemelhados, em que conste o nome 
do beneficiário como presente;
§ 2º No caso de deslocamento do magistrado ou servidor em veículo oficial, 
fica dispensada a apresentação de que trata este artigo.
Art.  17.  As  diárias  internacionais  serão  concedidas  a  partir  da  data  do 
afastamento do território nacional e contadas integralmente do dia da partida 
até o dia do retorno, inclusive.
§ 1º Exigindo o afastamento pernoite em território nacional, fora da sede do 
serviço,  será  devida  diária  integral,  conforme  valores  constantes  das 
respectivas tabelas de diárias nacionais.
§ 2º Conceder-se-á diária nacional integral quando o retorno à sede acontecer 
no dia seguinte ao da chegada no território nacional.
§ 3º O valor da diária será reduzido à metade, nas hipóteses dos §§ 1º e 2º, 
desde que fornecido ao beneficiário alojamento ou outra forma de hospedagem 
por órgão ou entidade da Administração Pública.
Art. 18. Quando se tratar de viagem internacional, o favorecido poderá optar 
pelo recebimento das diárias em moeda brasileira, sendo o valor convertido 
pela taxa de câmbio do dia da emissão da Ordem Bancária, ou, no caso de 
opção pelo recebimento das diárias em moeda estrangeira, caberá ao Tribunal 
proceder  à  aquisição  junto  ao  estabelecimento  credenciado  e  autorizado  a 
vender moeda estrangeira a órgãos da Administração Pública.
Art. 19. Não ensejam o pagamento de diárias as viagens ao exterior com ônus 
limitado,  que implicam direito  apenas  ao subsídio  ou  vencimento  e  demais 
vantagens do cargo, função ou emprego, assim como as sem ônus, que não 
acarretam qualquer despesa para a Administração.
Art. 20. Aplicam-se à diária internacional os mesmos critérios fixados para a 
concessão, o pagamento e a restituição das diárias relativas a deslocamentos 
no território nacional.
Art. 21. Na aquisição de passagens aéreas deverão ser observadas as normas 
gerais  de  despesa,  inclusive  o  processo  licitatório  quando  necessário, 
objetivando especificamente:
I – acesso às mesmas vantagens oferecidas ao setor privado;
II – aquisição das passagens pelo menor preço dentre os oferecidos, inclusive 
aqueles decorrentes da aplicação de tarifas promocionais ou reduzidas para 
horários compatíveis com a programação da viagem;
III  –  adoção  das  providências  necessárias  ao  atendimento  das  condições 
preestabelecidas para aplicação das tarifas promocionais ou reduzidas.
Art. 22. No interesse da Administração, poderão ser ressarcidas as despesas 
com outro meio de transporte utilizado pelo magistrado ou servidor, desde que 
apresentados os devidos comprovantes.
§  1º  Quando  o  magistrado  ou  servidor  utilizar  meio  próprio  de  locomoção, 
entendendo-se como tal o veículo automotor particular utilizado à sua conta e 
risco,  poderá  haver  ressarcimento  de  despesas  com combustível,  no  valor 
correspondente  ao  resultado  da  multiplicação  do  valor  padronizado  de 
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ressarcimento  de  transporte  pela  distância  rodoviária,  em  quilômetros, 
existente entre os municípios percorridos.
§ 2º O valor padronizado de ressarcimento de transporte será definido em Ato 
do Presidente do Tribunal, a partir do resultado da divisão do preço do litro do 
combustível pelo consumo de dez quilômetros rodados por litro.
§ 3º O preço do litro do combustível será o preço médio da gasolina comum na 
cidade  de  Porto  Alegre,  com  base  nos  valores  informados  pela  Agência 
Nacional do Petróleo – ANP.
§ 4º A distância entre os municípios será definida com base em informações 
prestadas por  órgãos oficiais,  tais  como o Departamento Nacional  de Infra-
Estrutura de Transportes – DNIT e o Departamento Autônomo de Estradas e 
Rodagem – DAER.
§ 5º No caso da existência de pedágios e outras tarifas no trajeto interurbano, 
esses também serão passíveis de ressarcimento, mediante requerimento ao 
Presidente do Tribunal, ou a quem este delegar competência, juntando-se os 
comprovantes  de  pagamento.  §  6°  O  valor  relativo  ao  ressarcimento  das 
despesas de que trata este artigo é limitado ao custo do meio de transporte 
normalmente oferecido pela Administração para o deslocamento.
Art. 23. Revoga-se a Resolução Administrativa nº 17, de 31 de agosto de 2009.
Art. 24. A presente Resolução entra em vigor na data da sua publicação.
Tomaram  parte  na  sessão  os  Exmos.  Desembargadores  Flavio  Portinho 
Sirangelo,  João Ghisleni  Filho,  Juraci  Galvão  Júnior,  Rosane  Serafini  Casa 
Nova,  João Alfredo Borges Antunes de Miranda,  Ana Luiza Heineck Kruse, 
Cleusa Regina Halfen, Ana Rosa Pereira Zago Sagrilo, Luiz Alberto de Vargas, 
Beatriz Renck, Vania Maria Cunha Mattos, Denise Pacheco, José Felipe Ledur 
e  Marçal  Henri  dos  Santos  Figueiredo,  sob  a  presidência  da  Exma. 
Desembargadora Maria Helena Mallmann, Presidente deste Tribunal. Presente 
pelo Ministério Público do Trabalho o Dr. Ivan Sérgio Camargo dos Santos. 
Porto Alegre, 13 de maio de 2013.
Cláudia Regina Schröder, Secretária do Tribunal Pleno, do Órgão Especial e da 
SDC.

E D I T A I S

13) EDITAL SAM Nº 35/2013, DE 08 DE MAIO DE 2013 (DEJT de 09/05/2012 
– TRT DA 4ª REGIÃO).
A  DESEMBARGADORA-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  São Leopoldo, em virtude da remoção, a pedido, do Juiz Jorge 
Alberto Araujo para a 5ª Vara do Trabalho de Porto Alegre, conforme Portaria 
nº 2881/2013; 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 dar-se-á  nos termos do 
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ordenamento jurídico vigente. Porto Alegre, 08 de maio de 2013. Ass. MARIA 
HELENA MALLMANN, Presidente.

14) EDITAL SAM Nº 36/2013, DE 08 DE MAIO DE 2013 (DEJT de 09/05/2012 
– TRT DA 4ª REGIÃO).
A  DESEMBARGADORA-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 10ª Vara 
do Trabalho de Porto Alegre, em virtude da remoção, a pedido, do Juiz Luiz 
Antonio  Colussi  para  a  30ª  Vara  do  Trabalho  de  Porto  Alegre,  conforme 
Portaria nº 2882/2013; 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 dar-se-á nos 
termos do ordenamento jurídico vigente. Porto Alegre, 08 de maio de 2013.
Ass. MARIA HELENA MALLMANN, Presidente.

15) EDITAL SAM Nº 38/2013, DE 13 DE MAIO DE 2013 (DEJT de 13/05/2013 
– TRT DA 4ª REGIÃO).
A  CORREGEDORA  DO  TRIBUNAL  REGIONAL  DO  TRABALHO  DA  4ª 
REGIÃO, no uso de suas atribuições legais e regimentais, e tendo em vista o 
que consta no Art. 4º, § 1º, do Provimento Conjunto nº 11/2012, da Presidência 
e da Corregedoria Regional,  FAZ SABER aos Juízes do Trabalho Substitutos 
do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região o que segue: I – Encontram-se 
vagas,  para  fins  de  lotação  de  Juiz  do  Trabalho  Substituto,  as  seguintes 
circunscrições: 12ª Circunscrição – 12ª Vara do Trabalho de Porto Alegre; 15ª 
Circunscrição – 15ª Vara do Trabalho de Porto Alegre; 22ª Circunscrição – 22ª 
Vara do Trabalho de  Porto Alegre; 46ª Circunscrição – Vara do Trabalho de 
Santo Ângelo. II – As circunscrições restaram vagas em virtude da promoção 
dos Juízes do Trabalho Substitutos lotados a Juiz Titular de Vara do Trabalho; 
IV  –  A  inscrição  para  as  referidas  vagas  deverá  ser  efetivada  a  partir  da 
publicação  do  presente  edital  no  Diário  Eletrônico  da  Justiça  do  Trabalho, 
estabelecendo-se  o  prazo  de  10  (dez)  dias  para  a  manifestação  dos 
interessados.  Porto  Alegre,  13  de  maio  de  2013.  Ass.  CLEUSA  REGINA 
HALFEN, Corregedora Regional.

D I V E R S O S

16)  ATO  CSJT.GP.SG Nº  130/2013,  DE 09 DE MAIO  DE 2013 (DEJT de 
09/05/2013 – CSJT).
Altera o período de realização da “Semana Nacional da Execução Trabalhista” 
para o ano de 2013.
O PRESIDENTE DO CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO, 
no  uso  de  suas  atribuições  regimentais,  CONSIDERANDO  os  vetores 
constitucionais da efetividade  jurisdicional,  celeridade processual e eficiência 
administrativa (CF, artigos 5º, XXXV e LXXVIII, e 37, caput); CONSIDERANDO 
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a necessidade de fomentar  medidas conjuntas  destinadas a  imprimir  maior 
efetividade à execução trabalhista; CONSIDERANDO as propostas contidas no 
relatório  final  da  Comissão  instituída  pelo  ATO  GCGJT  nº  006/2010; 
CONSIDERANDO o teor da Meta 13 de 2013 do Conselho Nacional de Justiça 
para  a  Justiça  do  Trabalho;  CONSIDERANDO,  por  fim,  o  calendário  de 
atividades  do  primeiro  semestre  da  Justiça  do  Trabalho,  especialmente  as 
alusivas aos 70 anos da CLT, RESOLVE:
Art. 1º Inserir o art. 3º-A no ATO nº 195/CSJT.GP.SG, de 14 de setembro de 
2011, que dispõe sobre a data de realização da redação:
“Art.  3º  -  A  A  Semana  Nacional  de  Execução  Trabalhista  de  2013  será 
realizada no período de 26 a 30 de agosto”.
Art. 2º Republique-se o ATO nº 195/CSJT.GP.SG, de 14 de setembro de 2011, 
consolidando a alteração introduzida.
Art. 3º Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se.
Brasília, 09 de maio de 2013.
Ministro CARLOS ALBERTO REIS DE PAULA
Presidente do Conselho Superior da Justiça do Trabalho

17) ATO Nº 156/CSJT.GP.SG, DE 29 DE MAIO DE 2013 (DEJT de 31/05/2013 
– CSJT).
Altera a Comissão Nacional de Efetividade da Execução Trabalhista, a Semana 
Nacional de Execução e disciplina o Leilão Nacional da Justiça do Trabalho.
O PRESIDENTE DO CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO, 
no  uso  de  suas  atribuições  regimentais,  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 
perseguidos pela  Justiça  do  Trabalho;  CONSIDERANDO a necessidade  de 
fomentar  medidas  conjuntas  e  coordenadas  destinadas  a  imprimir  maior 
efetividade  à  execução  trabalhista;  CONSIDERANDO  a  necessidade  de 
acompanhamento  permanente  do  processo  legislativo,  envolvendo 
modificações  de normas processuais,  especialmente  as  que se  referem ao 
procedimento  de  execução  e  cumprimento  de  decisões  judiciais; 
CONSIDERANDO o teor da Meta 13 de 2013, do Conselho Nacional de Justiça 
para a Justiça do Trabalho; RESOLVE:
Art.  1º  A  Comissão  Nacional  de  Efetividade  da  Execução  Trabalhista  é 
composta por 5 (cinco) magistrados de primeiro grau da Justiça do Trabalho, 
cada qual representando uma das 5 (cinco) regiões geoeconômicas do país, 
além de 1 (um) Coordenador e, no mínimo, 1 (um) juiz auxiliar da Presidência 
do  Tribunal  Superior  do  Trabalho,  todos  indicados  pela  Presidência  do 
Conselho Superior da Justiça do Trabalho.
§ 1º A composição da Comissão tratada no caput deste artigo será feita por ato 
próprio da Presidência. 
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Art.  2º  Compete  aos  membros  da  Comissão  Nacional  de  Efetividade  da 
Execução Trabalhista:
I – Propor, planejar e auxiliar a implementação de ações, projetos e medidas 
necessárias para conferir maior efetividade à execução trabalhista;
II – fomentar e divulgar boas práticas em execução trabalhista e medidas que 
auxiliem os magistrados da Justiça do Trabalho no cumprimento das Metas 
Nacionais;
III – Apresentar anualmente relatório das atividades realizadas pela Comissão 
ao Ministro Presidente do Conselho Superior da Justiça do Trabalho;
IV  –  Informar  ao  Ministro  Presidente  periodicamente  os  andamentos  dos 
trabalhos da Comissão Nacional;
V  –  Auxiliar  o  Ministro  Presidente  na  organização  e  na  promoção  das 
atividades da Semana Nacional de Execução Trabalhista e do Leilão Nacional 
da Justiça do Trabalho;
VI – Sugerir mecanismos de aperfeiçoamento de controle de dados estatísticos 
da fase de execução;
Art.  3º  Compete  ao  Coordenador  da  Comissão  Nacional  de  Efetividade  da 
Execução Trabalhista:
I – Convocar reunião dos Gestores Nacionais e Regionais da Efetividade da 
Execução Trabalhista;
II – Organizar as reuniões, pautas e prioridades da Comissão;
III  – Responder pelas atividades da Comissão ao Ministro Presidente deste 
Conselho Superior;
IV – Auxiliar o Ministro Presidente na coordenação das atividades da Semana 
Nacional de Execução Trabalhista e do Leilão Nacional.
Art.  4º  Os  Presidentes  de  Tribunais  Regionais  do  Trabalho  indicarão  ao 
Conselho  Superior  da  Justiça  do  Trabalho  2  (dois)  magistrados,  sendo  um 
deles na condição de suplente,  para atuarem como Gestores Regionais  da 
Execução Trabalhista.
Art. 5º Compete aos Gestores Regionais da Comissão Nacional de Efetividade 
da Execução Trabalhista:
I – Organizar e promover as atividades estabelecidas nacionalmente;
II – Representar a Comissão Nacional no âmbito de jurisdição do respectivo 
Tribunal Regional do Trabalho;
III  – Organizar e promover as atividades da Semana Nacional de Execução 
Trabalhista e do Leilão Nacional;
SEMANA NACIONAL DE EXECUÇÃO TRABALHISTA
Art.  6º  Fica  instituída  a  “Semana Nacional  de Execução Trabalhista”,  a  ser 
realizada anualmente no âmbito dos órgãos da Justiça do Trabalho de 1º e 2º 
graus, com objetivo de implementar medidas concretas e coordenadas para 
maior efetividade do processo de execução trabalhista, tais como:
I – pesquisas destinadas à identificação de devedores e seus bens, com uso 
prioritário  das ferramentas eletrônicas disponíveis,  em especial  BACENJUD, 
RENAJUD, INFOJUD;
II – contagem física e controle dos processos de execução;
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III – audiências de conciliação;
IV  –  expedição  de  certidão  de  crédito,  observadas  as  Recomendações  da 
Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho;
V  –  alimentação,  verificação  e  análise  dos  dados  do  Banco  Nacional  de 
Devedores Trabalhistas, para fins de emissão da Certidão Nacional de Débitos 
Trabalhistas;
VI  –  divulgação dos dados estatísticos  referentes  à execução,  por  unidade 
judiciária,  e  da  lista  dos  maiores  devedores  da  Justiça  do  Trabalho,  por 
Regional.
Parágrafo único. Durante a “Semana Nacional da Execução Trabalhista”, todos 
os Tribunais e Varas do Trabalho deverão realizar alienações judiciais de bens 
penhorados, com utilização prioritária de meio eletrônico (Leilão Nacional da 
Justiça do Trabalho).
Art. 7º Compete à Presidência do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, 
com o auxílio da Comissão Nacional de Efetividade da Execução Trabalhista, 
coordenar as atividades da Semana Nacional da Execução Trabalhista.
Art. 8º Na Semana Nacional da Execução Trabalhista os Tribunais Regionais 
do Trabalho fomentarão o trabalho em regime de mutirão, com a participação 
de  magistrados  e  servidores  de  1º  e  2º  graus,  das  unidades  judiciárias  e 
administrativas, ativos e inativos.
Parágrafo único. Para os fins do caput deste artigo, os Tribunais disciplinarão o 
trabalho voluntário de magistrados e servidores inativos.
Art. 9º A data da Semana Nacional de Efetividade da Execução Trabalhista e 
do  Leilão  Nacional  da  Justiça  do  Trabalho  serão  anunciadas  anualmente, 
mediante Ato específico da Presidência do Conselho Superior da Justiça do 
Trabalho;
Art. 10 Na Semana Nacional da Execução Trabalhista serão priorizadas, além 
das audiências de conciliação e sessões de julgamento específicas, as ações 
voltadas à implementação do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Art. 11 Para realização do Leilão Nacional da Justiça do Trabalho, os Tribunais 
Regionais  do  Trabalho  e  Varas  do  Trabalho  deverão  tomar,  dentre  outras 
destinadas a preservar as peculiaridades locais, as seguintes providências:
I – concentrar a realização de alienações judiciais;
II  –  promover  ampla  divulgação  nos  meios  de  comunicação  disponíveis, 
inclusive redes sociais, dos bens a serem leiloados e respectivos processos, 
dos locais em que serão realizados os leilões e da forma de participação dos 
interessados, inclusive por meio eletrônico;
III – encaminhar à Presidência do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, 
até data a ser estipulada pelo Ministro Presidente, relação dos bens a serem 
leiloados,  valor  da  avaliação  e  respectivos  processos,  para  divulgação 
nacional.
Art. 12 Revoga-se o Ato nº 195/CSJT.GP.SG, de 14 de setembro de 2011.
Art. 13 Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se.
Brasília, 29 de maio de 2013.
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Ministro CARLOS ALBERTO REIS DE PAULA
Presidente do Tribunal Superior do Trabalho e do Conselho Superior da Justiça 
do Trabalho
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