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L E I S  

 
LEI Nº 12.740, DE 8 DE DEZEMBRO DE 2012 (DOU de 10 de dezembro de 
2012). 
Altera o art. 193 da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo 
Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, a fim de redefinir os critérios para 
caracterização das atividades ou operações perigosas, e revoga a Lei nº 7.369, 
de 20 de setembro de 1985. 
A PRESIDENTA DA REPÚBLICA 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 
Art. 1º O art. 193 da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo 
Decreto-Lei no 5.452, de 1º de maio de 1943, passa a vigorar com as seguintes 
alterações: 
"Art. 193. São consideradas atividades ou operações perigosas, na forma da 
regulamentação aprovada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, aquelas que, 
por sua natureza ou métodos de trabalho, impliquem risco acentuado em 
virtude de exposição permanente do trabalhador a: 
I - inflamáveis, explosivos ou energia elétrica; 
II - roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 
segurança pessoal ou patrimonial. 
......................................................................................................... 
§3º Serão descontados ou compensados do adicional outros da mesma 
natureza eventualmente já concedidos ao vigilante por meio de acordo 
coletivo." (NR) 
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3º Fica revogada a Lei no 7.369, de 20 de setembro de 1985. 
Brasília, 8 de dezembro de 2012; 191º da Independência e 124º da República. 
DILMA ROUSSEFF 
José Eduardo Cardozo 
Carlos Daudt Brizola 
 
 
LEI Nº 12.765, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2012 (DOU de 28  de dezembro de 
2012). 
Altera as Leis nºs 12.468, de 26 de agosto de 2011, e 6.094, de 30 de agosto 
de 1974; e dá outras providências. 
A  P R E S I D E N T A   D A   R E P Ú B L I C A 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 
Art. 1o ( V E TA D O ) . 
Art. 2o O art. 1o da Lei nº 6.094, de 30 de agosto de 1974, passa a vigorar com 
a seguinte redação: 
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"Art. 1o ................................................................................ 
§ 1o Os auxiliares de condutores autônomos de veículos rodoviários 
contribuirão para o Regime Geral de Previdência Social de forma idêntica à dos 
contribuintes individuais. 
§ 2o O contrato que rege as relações entre o autônomo e os auxiliares é de 
natureza civil, não havendo qualquer vínculo empregatício nesse regime de 
trabalho. 
..............................................................................................." (NR) 
Art. 3o Esta Lei entra em vigor após decorridos 90 (noventa) dias da data de 
sua publicação oficial. 
 
Brasília, 27 de dezembro de 2012; 191o da Independência e 124o da 
República. 
DILMA ROUSSEFF 
José Eduardo Cardozo 
Aguinaldo Ribeiro 
Luís Inácio Lucena Adams 
 
 

D E C R E T O S   

 
DECRETO Nº 7.872, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2012 (DOU de 26 de 
dezembro de 2012 – Edição Extra). 
Regulamenta a Lei nº 12.382, de 25 de fevereiro de 2011, que dispõe sobre o 
valor do salário mínimo e a sua política de valorização de longo prazo. 
A PRESIDENTA DA REPÚBLICA , no uso das atribuições que lhe conferem o 
art. 84, caput, incisos IV e VI, alínea "a", da Constituição, e tendo em vista o 
disposto no art. 3o da Lei no 12.382, de 25 de fevereiro de 2011,  
D E C R E T A : 
Art. 1o A partir de 1o de janeiro de 2013, o salário mínimo será de R$ 678,00 
(seiscentos e setenta e oito reais). 
Parágrafo único. Em virtude do disposto no caput, o valor diário do salário 
mínimo corresponderá a R$ 22,60 (vinte e dois reais e sessenta centavos) e o 
valor horário, a R$ 3,08 (três reais e oito centavos). 
Art. 2o Este Decreto entra em vigor em 1o de janeiro de 2013. 
 
Brasília, 26 de dezembro de 2012; 191º da Independência e 124º da República. 
 
DILMA ROUSSEFF 
Guido Mantega 
Carlos Daudt Brizola 
Miriam Belchior 
 

 MEDIDAS PROVISÓRIAS  
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 597, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2012  (DOU de 26 
de dezembro de 2012 – Edição Extra). 
Dá nova redação ao § 5º do art. 3º da Lei nº 10.101, de 19 de dezembro de 
2000, e dá outras providências. 
A PRESIDENTA DA REPÚBLICA , no uso da atribuição que lhe confere o art. 
62 da Constituição, adota a seguinte Medida Provisória, com força de lei: 
Art. 1º A Lei nº 10.101, de 19 de dezembro de 2000, passa a vigorar com as 
seguintes alterações: 
"Art. 3º ..................................................................................... 
.......................................................................................................... 
§ 5º A participação de que trata este artigo será tributada pelo imposto sobre a 
renda exclusivamente na fonte, em separado dos demais rendimentos 
recebidos, no ano do recebimento ou crédito, com base na tabela progressiva 
anual constante do Anexo e não integrará a base de cálculo do imposto devido 
pelo beneficiário na Declaração de Ajuste Anual. 
§ 6º Para efeito da apuração do imposto sobre a renda, a participação dos 
trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa será integralmente 
tributada, com base na tabela progressiva constante do Anexo. 
§ 7º Na hipótese de pagamento de mais de uma parcela referente a um mesmo 
ano-calendário, o imposto deve ser recalculado, com base no total da 
participação nos lucros recebida no ano-calendário, mediante a utilização da 
tabela constante do Anexo, deduzindo-se do imposto assim apurado o valor 
retido anteriormente. 
§ 8º Os rendimentos pagos acumuladamente a título de participação dos 
trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa serão tributados 
exclusivamente na fonte, em separado dos demais rendimentos recebidos, 
sujeitando-se, também de forma acumulada, ao imposto sobre a renda com 
base na tabela progressiva constante do Anexo. 
§ 9º Considera-se pagamento acumulado, para fins do § 8º, o pagamento da 
participação nos lucros relativa a mais de um anocalendário. 
§ 10. Na determinação da base de cálculo da participação dos trabalhadores 
nos lucros ou resultados, poderão ser deduzidas as importâncias pagas em 
dinheiro a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito de 
Família, quando em cumprimento de decisão judicial, de acordo homologado 
judicialmente ou de separação ou divórcio consensual realizado por escritura 
pública, desde que correspondentes a esse rendimento, não podendo ser 
utilizada a mesma parcela para a determinação da base de cálculo dos demais 
rendimentos." (NR) 
 
Art. 2º Esta Medida Provisória entra em vigor em 1º de janeiro de 2013. 
 
Brasília, 26 de dezembro de 2012; 191º da Independência e 124º da República. 
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DILMA ROUSSEFF 
Guido Mantega 
 

ANEXO 
(Anexo à Lei nº 10.101, de 19 de dezembro de 2000) 

PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS 
TABELA DE TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA NA FONTE 

VALOR DO PLR ANUAL (EM R$)  ALÍQUOTA  PARCELA A DEDUZIR DO IR (EM R$)  
DE 0,00 A 6.000,00    0,0%    - 
DE 6.000,01 A 9.000,00   7,5%   450,00 
DE 9.000,01 A 12.000,00   15,0%   1.125,00 
DE 12.000,01 A 15.000,00   22,5%   2.025,00 
ACIMA DE 15.000,00   27,5%   2.775,00 
 
 
 

P O R T A R I A S  

PORTARIA Nº 7.822, DE 03 DE DEZEMBRO DE 2012 (DEJT de 04/12/2012 – 
TRT DA 4ª REGIÃO). 
A PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª  REGIÃO, 
no uso de suas atribuições legais e de acordo com o disposto no artigo 93 e 
incisos da Constituição Federal, artigo 654, § 5º, alínea “a”, da Consolidação 
das Leis do Trabalho, e artigo 40 do Regimento Interno deste Tribunal, Resolve 
REMOVER, a pedido, a Juíza THEMIS PEREIRA DE ABREU , Titular da Vara 
do Trabalho de Montenegro, para a 19ª Vara do Trabalho de Porto Alegre , em 
virtude da aposentadoria da Juíza Rosane Cavalheiro Gusmão, conforme 
Portaria nº 7098/2012 (Processo Administrativo Eletrônico nº 0008555-
53.2012.5.04.0000). Ass. MARIA HELENA MALLMANN , Presidente. 
 
PORTARIA Nº 7.823, DE 03 DE DEZEMBRO DE 2012 (DEJT de 04/12/2012 – 
TRT DA 4ª REGIÃO). 
A PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª  REGIÃO, 
no uso de suas atribuições legais e de acordo com o disposto no artigo 93 e 
incisos da Constituição Federal, artigo 654, § 5º, alínea “a”, da Consolidação 
das Leis do Trabalho, e artigo 40 do Regimento Interno deste Tribunal, Resolve 
REMOVER, a pedido, a Juíza CANDICE VON REISSWITZ, Titular da 2ª Vara 
do Trabalho de Santa Rosa, para a 1ª Vara do Trabalho de Erechim , em 
virtude da remoção da Juíza Valdete Souto Severo, conforme Portaria nº 
7161/2012 (Processo Administrativo Eletrônico nº 0008603- 
12.2012.5.04.0000). Ass. MARIA HELENA MALLMANN , Presidente. 
 
PORTARIA Nº 13, DE 04 DE DEZEMBRO DE 2012 (DEJT de 05/12/2012 - 
TRT DA 4ª REGIÃO). 
Redefine as circunscrições em que dividida a jurisdição territorial da Justiça do 
Trabalho da 4ª Região para fins de lotação e zoneamento dos Juízes do 
Trabalho Substitutos. 



                        PODER JUDICIÁRIO FEDERAL 

                        TRIBUNAL REGIONAL DO TRABAL HO DA 4ª REGIÃO 
 
 
 
 

 8

A DESEMBARGADORA-CORREGEDORA DO TRIBUNAL REGIONAL D O 
TRABALHO DA 4ª REGIÃO, no uso de suas atribuições legais e regimenatais, 
CONSIDERANDO o disposto no artigo 656, § 1º, da CLT e nos artigos 44, 
inciso VIII e 46, inciso II, do Regimento Interno deste Tribunal; 
CONSIDERANDO o que consta no Provimento Conjunto nº 11/2012, da 
Presidência e da Corregedoria Regional, na parte em que dispõe sobre a 
lotação, zoneamento e vinculação à Corregedoria Regional dos Juízes do 
Trabalho Substitutos do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região; 
CONSIDERANDO a previsão de posse de novos Juízes do Trabalho 
Substitutos no corrente ano, em decorrência de concurso público para 
provimento dos respectivos cargos, em andamento; CONSIDERANDO a 
necessidade de redefinição das circunscrições em que haverá lotação ou 
zoneamento dos Juízes do Trabalho Substitutos em razão da redistribuição de 
processos nos Foros em que criadas novas Varas do Trabalho pela Lei nº 
12.475/2012, conforme consta do Processo Administrativo Eletrônico nº 
0007496-30.2012.5.04.0000, RESOLVE: 
Art. 1º - A jurisdição territorial do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região 
quanto às Unidades Judiciárias de primeiro grau divide-se em 72 (setenta e 
duas) circunscrições, sendo que em 53 (cinqüenta e três) circunscrições haverá 
regime de lotação de Juízes do Trabalho Substitutos e em 19 (dezenove) 
circunscrições haverá regime de zoneamento de Juízes do Trabalho 
Substitutos, conforme segue: 
Circunscrições onde haverá “lotação”, em cada uma d elas, de um Juiz do 
Trabalho Substituto 
- 1ª Circunscrição – 1ª Vara do Trabalho de PORTO ALEGRE; 
- 2ª Circunscrição – 2ª Vara do Trabalho de PORTO ALEGRE; 
- 3ª Circunscrição – 3ª Vara do Trabalho de PORTO ALEGRE; 
- 4ª Circunscrição – 4ª Vara do Trabalho de PORTO ALEGRE; 
- 5ª Circunscrição – 5ª Vara do Trabalho de PORTO ALEGRE; 
- 6ª Circunscrição – 6ª Vara do Trabalho de PORTO ALEGRE; 
- 7ª Circunscrição – 7ª Vara do Trabalho de PORTO ALEGRE; 
- 8ª Circunscrição – 8ª Vara do Trabalho de PORTO ALEGRE; 
- 9ª Circunscrição – 9ª Vara do Trabalho de PORTO ALEGRE; 
- 10ª Circunscrição – 10ª Vara do Trabalho de PORTO ALEGRE; 
- 11ª Circunscrição – 11ª Vara do Trabalho de PORTO ALEGRE; 
- 12ª Circunscrição – 12ª Vara do Trabalho de PORTO ALEGRE; 
- 13ª Circunscrição – 13ª Vara do Trabalho de PORTO ALEGRE; 
- 14ª Circunscrição – 14ª Vara do Trabalho de PORTO ALEGRE; 
- 15ª Circunscrição – 15ª Vara do Trabalho de PORTO ALEGRE; 
- 16ª Circunscrição – 16ª Vara do Trabalho de PORTO ALEGRE; 
- 17ª Circunscrição – 17ª Vara do Trabalho de PORTO ALEGRE; 
- 18ª Circunscrição – 18ª Vara do Trabalho de PORTO ALEGRE; 
- 19ª Circunscrição – 19ª Vara do Trabalho de PORTO ALEGRE; 
- 20ª Circunscrição – 20ª Vara do Trabalho de PORTO ALEGRE; 
- 21ª Circunscrição – 21ª Vara do Trabalho de PORTO ALEGRE; 
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- 22ª Circunscrição – 22ª Vara do Trabalho de PORTO ALEGRE; 
- 23ª Circunscrição – 23ª Vara do Trabalho de PORTO ALEGRE; 
- 24ª Circunscrição – 24ª Vara do Trabalho de PORTO ALEGRE; 
- 25ª Circunscrição – 25ª Vara do Trabalho de PORTO ALEGRE; 
- 26ª Circunscrição – 26ª Vara do Trabalho de PORTO ALEGRE; 
- 27ª Circunscrição – 27ª Vara do Trabalho de PORTO ALEGRE; 
- 28ª Circunscrição – 28ª Vara do Trabalho de PORTO ALEGRE; 
- 29ª Circunscrição – 29ª Vara do Trabalho de PORTO ALEGRE; 
- 30ª Circunscrição – 30ª Vara do Trabalho de PORTO ALEGRE; 
- 31ª Circunscrição – 1ª Vara do Trabalho de CANOAS; 
- 32ª Circunscrição – 2ª Vara do Trabalho de CANOAS; 
- 33ª Circunscrição – 3ª Vara do Trabalho de CANOAS; 
- 34ª Circunscrição – 4ª Vara do Trabalho de CANOAS; 
- 35ª Circunscrição – 5ª Vara do Trabalho de CANOAS; 
- 36ª Circunscrição – 1ª Vara do Trabalho de SÃO LEOPOLDO e 
Posto Avançado da Justiça do Trabalho de São Sebastião do Caí; 
- 37ª Circunscrição – 2ª Vara do Trabalho de SÃO LEOPOLDO e 
Posto Avançado da Justiça do Trabalho de São Sebastião do Caí; 
- 38ª Circunscrição – 3ª Vara do Trabalho de SÃO LEOPOLDO e 
Posto Avançado da Justiça do Trabalho de São Sebastião do Caí; 
- 39ª Circunscrição – 4ª Vara do Trabalho de SÃO LEOPOLDO e 
Posto Avançado da Justiça do Trabalho de São Sebastião do Caí; 
- 40ª Circunscrição – 1ª Vara do Trabalho de CAXIAS DO SUL; 
- 41ª Circunscrição – 2ª Vara do Trabalho de CAXIAS DO SUL; 
- 42ª Circunscrição – 3ª Vara do Trabalho de CAXIAS DO SUL; 
- 43ª Circunscrição – 4ª Vara do Trabalho de CAXIAS DO SUL; 
- 44ª Circunscrição – 5ª Vara do Trabalho de CAXIAS DO SUL; 
- 45ª Circunscrição – Vara do Trabalho de ESTRELA; 
- 46ª Circunscrição – Vara do Trabalho de SANTO ÂNGELO. 
Circunscrições onde haverá “lotação”, em cada uma d elas, de um Juiz do 
Trabalho Substituto, que atuará no Posto Avançado d a respectiva Vara 
- 47ª Circunscrição – Vara do Trabalho de OSÓRIO e Posto Avançado da 
Justiça do Trabalho de Tramandaí; 
- 48ª Circunscrição – Vara do Trabalho de TORRES e Posto Avançado da 
Justiça do Trabalho de Capão da Canoa. 
Circunscrições onde haverá “lotação”, em cada uma d elas, de um Juiz do 
Trabalho Substituto, em regime compartilhado  
- 49ª Circunscrição –Varas do Trabalho de BAGÉ (1ª e 2ª) e Posto Avançado 
da Justiça do Trabalho de Dom Pedrito; 
- 50ª Circunscrição –Varas do Trabalho de SANTA MARIA (1ª e 2ª); 
- 51ª Circunscrição –Varas do Trabalho de URUGUAIANA (1ª e 2ª). 
Circunscrição onde haverá “lotação” de dois Juízes do Trabalho 
Substitutos, em regime compartilhado 
- 52ª Circunscrição –Varas do Trabalho de PELOTAS (1ª a 4ª). 
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Circunscrição onde haverá “lotação” de três Juízes do Trabalho Substitutos, um 
dos quais atuará no Posto Avançado da Justiça do Trabalho de Nova Prata 
- 53ª Circunscrição – Varas do Trabalho de BENTO GONÇALVES (1ª e 2ª) e 
Posto de Avançado da Justiça do Trabalho de Nova Prata.  
Circunscrições constituídas por mais de uma Vara do  Trabalho, onde 
serão “zoneados” Juízes do Trabalho Substitutos em número variável, 
conforme especificado: 
-54ª Circunscrição – Varas do Trabalho de VIAMÃO, ALVORADA e 
CACHOEIRINHA (1ª e 2ª); 
02 (duas) vagas de zoneamento 
-55ª Circunscrição –Varas do Trabalho de GRAVATAÍ (1ª a 4ª); 
02 (duas) vagas de zoneamento 
- 56ª Circunscrição – Varas do Trabalho de SAPUCAIA DO SUL (1ª e 2ª) e 
ESTEIO (1ª e 2ª); 
02 (duas) vagas de zoneamento 
-57ª Circunscrição – Varas do Trabalho de GUAÍBA, CAMAQUÃ e Posto 
Avançado da Justiça do Trabalho de São Lourenço do Sul,e SÃO JERÔNIMO; 
01 (uma) vaga de zoneamento 
- 58ª Circunscrição – Varas do Trabalho de NOVO HAMBURGO (1ª a 5ª); 
03 (três) vagas de zoneamento 
- 59ª Circunscrição – Varas do Trabalho deESTÂNCIA VELHA e SAPIRANGA 
(1ª a 3ª); 
03 (três) vagas de zoneamento 
- 60ª Circunscrição – Vara do Trabalho de MONTENEGRO, e Vara do Trabalho 
de TRIUNFO e Posto Avançado da Justiça do Trabalho de Taquari; 
01 (uma) vaga de zoneamento 
- 61ª Circunscrição – Varas do Trabalho de TAQUARA (1ª a 4ª) e GRAMADO 
(1ª e 2ª); 
04 (quatro) vagas de zoneamento 
- 62ª Circunscrição – Varas do Trabalho de LAJEADO (1ª e 2ª) e 
ENCANTADO; 
01 (uma) vaga de zoneamento 
- 63ª Circunscrição – 6ª Vara do Trabalho de CAXIAS DO SUL e Vara do 
Trabalho de FARROUPILHA; 
01 (uma) vaga de zoneamento 
-64ª Circunscrição – Varas do Trabalho de SANTA CRUZ DO SUL (1ª a 3ª) e 
CACHOEIRA DO SUL; 
- 02 (duas) vagas de zoneamento  
- 65ª Circunscrição – Varas do Trabalho de PASSO FUNDO (1ª a 4ª) e Posto 
Avançado da Justiça do Trabalho de Marau, e Varas do 
Trabalho de ERECHIM (1ª a 3ª); 
03 (três) vagas de zoneamento, sendo que um dos mag istrados autará no 
Posto de Marau 
- 66ª Circunscrição – Varas do Trabalho de CARAZINHO e SOLEDADE; 
01 (uma) vaga de zoneamento 
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- 67ª Circunscrição – Varas do Trabalho de VACARIA e LAGOA VERMELHA; 
01 (uma) vaga de zoneamento 
- 68ª Circunscrição – Varas do Trabalho de PALMEIRA DAS MISSÕES e 
Posto Avançado da Justiça do Trabalho de Panambi; FREDERICO 
WESTPHALEN e TRÊS PASSOS; 
02 (duas) vagas de zoneamento 
- 69ª Circunscrição – Vara do Trabalho de SANTA ROSA (1ª e 2ª), CRUZ 
ALTA e IJUÍ; 
02 (duas) vagas de zoneamento 
-70ª Circunscrição – Varas do Trabalho de RIO GRANDE (1ª a 4ª), 
ARROIO GRANDE e SANTA VITÓRIA DO PALMAR; 
02 (duas) vagas de zoneamento 
- 71ª Circunscrição – Varas do Trabalho de SANTANA DO LIVRAMENTO , 
ALEGRETE, ROSÁRIO DO SUL e SÃO GABRIEL; 
01 (uma) vaga de zoneamento 
- 72ª Circunscrição – Vara do Trabalho de SÃO BORJA e Posto Avançado da 
Justiça do Trabalho de Itaqui, e Vara do Trabalho de SANTIAGO; 
01 (uma) vaga de zoneamento 
Art. 2º - A sede das circunscrições que abranjam mais de um município será a 
localidade de maior movimento processual (processos ajuizados), indicada em 
primeiro lugar. 
Art. 3º - Ficarão vinculados à Corregedoria Regional, com sede na Capital do 
Estado, os Juízes do Trabalho Substitutos que não ficarem lotados ou 
zoneados, em número variável em função da existência ou não de vaga(s) no 
Quadro de Juízes do Trabalho Substitutos. 
Art. 4ª - A lotação, zoneamento ou vinculação à Corregedoria Regional dos 
Juízes do Trabalho Substitutos será precedida de consulta a cada um deles, 
para manifestarem, na ordem de antiguidade, suas preferências com relação 
às circunscrições estabelecidas, ou vinculação à Corregedoria Regional. 
Art. 5º - Os Juízes do Trabalho Subsitutos lotados terão preferência quanto aos 
demais no caso de “ratificarem” sua atual vinculação, hipótese que não se 
aplica aos zoneados e vinculados à Corregedoria Regional. 
Parágrafo único - Com a alteração na numeração de algumas circunscrições, 
a “ratificação” se dará considerando-se a(s) Vara(s) do Trabalho em que o 
magistrado está atualmente lotado. 
Art. 6º - Os Juízes do Trabalho Substitutos lotados poderão manifestar 
preferência por outras circunscrições, quando concorrerão em igualdade de 
condições com os demais, sendo que, na hipótese de não lograrem êxito, 
permanecerão em sua atual lotação. 
Art. 7º - Os Juízes do Trabalho Substitutos que desejarem “ratificar” sua atual 
lotação terão o prazo de 10 (dez) dias para a correspondente manifestação, a 
contar do recebimento da consulta. 
Art. 8º - Os Juízes do Trabalho Substitutos lotados, que desejarem alterar sua 
vinculação, os zoneados e os vinculados à Corregedoria Regional terão o 
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prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da consulta, para 
encaminhar sua ordem de preferência. 
Art. 9º - A lotação, zoneamento e vinculação à Corregedoria Regional dos 
Juízes do Trabalho Substitutos estabelecida pela presente Portaria terá 
vigência a partir de 11 de março de 2013 , exceto na circunscrições abaixo 
relacionadas: 
Vigência em data a ser estabelecida pela Corregedor ia Regional em 
virtude dos cursos de formação inicial a serem real izados pelos novos 
Juízes do Trabalho Substitutos: 
- 39ª Circunscrição – 4ª Vara do Trabalho de SÃO LEOPOLDO e Posto 
Avançado da Justiça do Trabalho de São Sebastião do Caí; 
- 46ª Circunscrição –4ª Vara do Trabalho de SANTO ÂNGELO; 
- 49ª Circunscrição –Varas do Trabalho de BAGÉ (1ª e 2ª)e Posto Avançado 
da Justiça do Trabalho de Dom Pedrito; 
- 51ª Circunscrição –Varas do Trabalho de URUGUAIANA (1ª e 2ª). 
Art. 10 - Revogam-se as disposições em contrário. 
Registre-se, publique-se e cumpra-se. 
CLEUSA REGINA HALFEN , Corregedora Regional. 
 
PORTARIA Nº 8.196, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2012 (DEJT de 17/12/2012 – 
TRT DA 4ª REGIÃO). 
Dispõe sobre a utilização do Sistema Processo Judicial Eletrônico da Justiça do 
Trabalho - PJe-JT nas unidade judiciárias de competência originária do 
segundo grau, no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho, a partir de 18 de 
dezembro de 2012. 
A PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª  
REGIÃO,no uso de suas atribuições legais e regimentais, CONSIDERANDO o 
que dispõe a Lei nº 11.419, de 19 de dezembro de 2006, que disciplina o uso 
de meio eletrônico na tramitação de processos judiciais; CONSIDERANDO o 
que dispõe a Resolução nº 94/CSJT, de 23 de março de 2012, que institui o 
Sistema Processo Judicial Eletrônico da Justiça do Trabalho – PJe-JT como 
sistema de processamento de informações e prática de atos processuais e 
estabelece os parâmetros para sua implementação e funcionamento; 
CONSIDERANDO o disposto no § 2º do art. 1º da Portaria nº 6.154, de 21 de 
setembro de 2012, deste Tribunal; CONSIDERANDO a implantação do 
Sistema Processo Judicial Eletrônico da Justiça do Trabalho – PJe-JT, nas 
ações de competência originária do segundo grau do Tribunal, RESOLVE: 
Art. 1º A tramitação do processo judicial, a prática de atos processuais e sua 
representação por meio eletrônico, nos termos da Lei nº 11.419, de 19 de 
dezembro de 2006, e da Resolução nº 94/CSJT, de 23 de março de 2012, 
quanto às classes processuais originárias da segunda instância não 
contempladas na Portaria nº 6.154, de 21 de setembro de 2012, deste Tribunal, 
serão realizadas exclusivamente por intermédio do Sistema Processo Judicial 
Eletrônico da Justiça do Trabalho - PJe-JT, a partir de 18 de dezembro de 
2012. 
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Parágrafo único. A regra prevista no caput não se aplica às ações que 
tramitam em meio físico, ajuizadas até 17 de dezembro de 2012. 
Art. 2º O acesso ao Sistema Processo Judicial Eletrônico da Justiça do 
Trabalho - PJe-JT far-se-á no sítio do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª 
Região na internet (www.trt4.jus.br). 
Art. 3º As notificações e intimações de procuradores e partes cadastradas 
serão realizadas por meio de portal próprio disponível no painel de usuário do 
Sistema Processo Judicial Eletrônico da Justiça do Trabalho - PJe-JT ou do 
Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho (http://aplicacao2.jt.jus.br/dejt/). 
Art. 4º A interposição de medidas de urgência deverá ser precedida de contato 
telefônico com a respectiva secretaria, conforme números de plantão 
disponibilizados no portal do Tribunal na internet 
(http://www.trt4.jus.br/portal/portal/trt4/servicos/plantao). 
Art. 5º Os casos omissos serão resolvidos por esta Presidência. 
Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
MARIA HELENA MALLMANN , 
Presidente do TRT da 4ª Região. 
 

R E S O L U Ç Õ E S 

 

RESOLUÇÃO N° 119/2012, DE 03 DE DEZEMBRO DE 2012 (D EJT de 
03/12/2012). 
Acrescenta os §§ 3° e 4° ao art. 10 da Resolução CS JT nº 87, de 25 de 
novembro de 2011, que dispõe sobre os ajustes que tenham por objeto a 
administração dos depósitos judiciais, precatórios, requisições de pequeno 
valor, serviço de pagamento de pessoal e cessão de espaço físico no âmbito 
da Justiça do Trabalho de primeiro e segundo graus e dá outras providências. 
O CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO, em sessão ordinária 
realizada em 21 de novembro de 2012, sob a presidência do Ex.mo Ministro 
Conselheiro João Oreste Dalazen, presentes os Ex. mos Ministros 
Conselheiros Maria Cristina Irigoyen Peduzzi, Emmanoel Pereira e Aloysio 
Corrêa da Veiga, os Ex.mos Desembargadores Conselheiros Marcio Vasques 
Thibau de Almeida, José Maria Quadros de Alencar, Claudia Cardoso de 
Souza, Maria Helena Mallmann e André Genn de Assunção Barros, o Ex.mo 
Vice-Procurador-Geral do Trabalho Dr. Eduardo Antunes Parmeggiani e o 
Ex.mo Presidente da ANAMATRA, Juiz Renato Henry Sant’Anna, 
Considerando a Resolução nº 87/2011, que estabeleceu a obrigatoriedade de o 
cessionário, ainda que entidade/órgão cuja atuação seja imprescindível à 
administração da justiça, participar do rateio proporcional das despesas 
operacionais (manutenção, conservação, fornecimento de água e energia 
elétrica, vigilância e taxas ou quotas condominiais) dentre outras despesas 
advindas de seu funcionamento em espaço público a ele cedido nos órgãos da 
Justiça do Trabalho de primeiro e segundo graus; Considerando a decisão 
proferida pelo Plenário do Conselho Superior da Justiça do Trabalho no 
julgamento do Processo CSJTCons-7043-46.2012.5.90.0000, no sentido de 
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uniformizar o procedimento de cobrança do ressarcimento de despesas 
decorrentes do contrato de cessão de uso de espaço físico nos órgãos da 
Justiça do Trabalho de 1º e 2º graus; RESOLVE 
Art. 1º O art. 10 da Resolução CSJT nº 87, de 25 de novembro de 2011, passa 
a vigorar acrescido dos §§ 3º e 4º, com o seguinte teor:  
“Art. 10. [...] 
[...] 
§ 3º Havendo recusa injustificada por parte do cessionário em ressarcir as 
despesas previstas no caput, o Tribunal notificará o cessionário para efetuar o 
pagamento do ressarcimento dos valores, no prazo legal, nos termos do art. 22 
do Decreto-Lei nº 147, de 3/2/1967, sob pena de inscrição em dívida ativa; 
§ 4º Findo o prazo e não havendo pagamento, o Tribunal implementará as 
medidas necessárias para inscrição do cessionário na dívida ativa da União e 
no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal 
(CADIN), nos termos da Lei nº 10.522/2002, adotará as providências 
administrativas necessárias com o objetivo de rescisão do contrato de cessão 
de uso de espaço físico e encaminhará documentação necessária à Advocacia-
Geral da União para adoção das providências judiciais pertinentes.” 
Art. 2º Republique-se a Resolução nº 87, de 25 de novembro de 2011, 
consolidando as alterações promovidas por esta Resolução. 
Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Brasília, 3 de dezembro de 2012. 
Ministro JOÃO ORESTE DALAZEN 
Presidente do Conselho Superior da Justiça do Trabalho 
***RESOLUÇÃO Nº 87/2011 
(Republicada em cumprimento ao art. 2° da Resolução  nº 119, aprovada em 
21.11.2012) 
Dispõe sobre os ajustes que tenham por objeto a administração dos depósitos 
judiciais, precatórios, requisições de pequeno valor, serviço de pagamento de 
pessoal e cessão de espaço físico no âmbito da Justiça do Trabalho de 
primeiro e segundo graus e dá outras providências. 
O CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO, em sessão ordinária 
realizada em 25 de novembro de 2011, sob a presidência do Ex.mo Ministro 
Conselheiro João Oreste Dalazen (Presidente), presentes os Ex.mos Ministros 
Conselheiros Maria Cristina Irigoyen Peduzzi, Renato de Lacerda Paiva, 
Emmanoel Pereira, os Ex.mos Desembargadores Conselheiros Gilmar 
Cavalieri, Márcia Andrea Farias da Silva, José Maria Quadros de Alencar, 
Cláudia Cardoso de Souza, o Ex.mo Desembargador Francisco das Chagas 
Lima Filho, suplente do Ex.mo Desembargador Conselheiro Marcio Vasques 
Thibau de Almeida, a Ex.ma Subprocuradora-Geral do Trabalho, Maria 
Guiomar Sanches de Mendonça, e o Ex.mo Juiz Presidente da ANAMATRA, 
Renato Henry Santana, Considerando que, nos termos do art. 666, inciso I, do 
Código de Processo Civil e leis correlatas, os depósitos judiciais devem, 
preferencialmente, ser realizados em instituições financeiras oficiais; 
Considerando os princípios que regem a Administração e o orçamento público, 
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especialmente o da legalidade e o da universalidade, expressos na 
Constituição Federal de 1988, na Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de 
Responsabilidade Fiscal) e na Lei nº 4.320/1964; Considerando a decisão 
proferida no Procedimento de Controle Administrativo nº 0004164-
23.2009.2.00.0000, pelo Conselho Nacional de Justiça, segundo a qual o ajuste 
realizado com instituições financeiras para a administração de depósitos 
judiciais possui natureza contratual; Considerando as decisões proferidas pelo 
Tribunal de Contas da União – TCU nos Acórdãos nº 1457/2009-Plenário, nº 
1623/2010-Primeira Câmara e nº 1952/2011-Plenário, quanto à necessidade de 
celebração de instrumento de natureza contratual entre órgãos do Poder 
Judiciário e as instituições financeiras oficiais definindo-as como agentes 
mantenedores dos saldos de depósitos judiciais, de precatórios e de 
requisições de pequeno valor, e quanto ao recolhimento das receitas 
provenientes de tais ajustes à conta única do Tesouro Nacional; Considerando 
a possibilidade de inexigibilidade de licitação para a celebração dos ajustes 
mencionados acima, conforme Acórdão TCU nº 1457/2009-Plenário; 
Considerando que a contratação de instituição financeira para a prestação 
exclusiva do serviço de pagamento de pessoal dos entes públicos deve ser 
precedida, necessariamente, de procedimento licitatório, nos termos da Lei 
Federal nº 8.666/1993, segundo o Acórdão TCU nº 1952/2011-Plenário; 
Considerando que a cessão de espaço físico decorrente dos ajustes 
retromencionados deve se dar em caráter oneroso, atendendo-se, ademais, ao 
disposto nas Leis nºs 9.636/1998 e 8.666/1993, bem como nos Decretos nºs 
3.725/2001 e 99.509/1990, nos termos do Acórdão TCU nº 1154/2011-
Segunda Câmara; Considerando que os recursos provenientes da 
administração de depósitos judiciais, precatórios, requisições de pequeno valor, 
serviço de pagamento de pessoal e cessão de uso de espaço físico podem 
constituir receitas próprias dos órgãos arrecadadores, nos termos da Portaria 
da Secretaria de Orçamento Federal nº 18/2010 e do Acórdão TCU nº 
292/2009-Plenário; e Considerando os estudos realizados pelo grupo de 
trabalho instituído mediante o Ato nº 156/CSJT.GP.SG, de 25/7/2011, alterado 
pelo Ato nº 159.CSJT.GP.SG, de 29/7/2011, R E S O L V E, referendar o ATO 
CSJT.GP.SG Nº 263/2011, integrando o seu texto ao teor desta Resolução: 
Capítulo I 
Das Disposições Gerais 
Art. 1º Esta Resolução disciplina os ajustes que tenham por objeto a 
administração de depósitos judiciais, precatórios, requisições de pequeno valor 
e serviço de pagamento de pessoal, bem como a cessão de uso de espaço 
físico, no âmbito da Justiça do Trabalho de primeiro e segundo graus. 
Parágrafo único. As receitas provenientes dos ajustes previstos neste artigo 
deverão ser aplicadas em projetos e atividades que traduzam a consecução do 
interesse público primário do órgão, com reflexos na efetiva e direta melhoria 
da prestação jurisdicional, sendo vedada a sua utilização em despesas com 
pessoal e benefícios assistenciais. 
Capítulo II 
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Dos Depósitos Judiciais 
Art. 2º A administração dos depósitos judiciais deve recair em instituição 
financeira oficial, mediante contratação submetida à Lei nº 8.666/1993. 
§ 1º Caberá ao Tribunal decidir, de forma motivada, se a prestação do serviço 
de que trata o caput será feita em caráter de exclusividade ou em regime 
concorrencial, nos seguintes termos: 
I – em caso de outorga de exclusividade na captação dos depósitos, a escolha 
da instituição dar-se-á por meio de licitação, à luz dos preceitos legais vigentes; 
II – para os casos em que a captação ocorrer sob regime concorrencial, será 
inexigível procedimento licitatório, consoante as diretrizes normativas. 
§ 2º Na hipótese de contratação de mais de uma instituição financeira oficial 
para a administração dos depósitos, em regime concorrencial, a opção por uma 
das instituições caberá aos magistrados e às partes, desde que desta escolha 
não resultem prejuízos para o depositante, para o depositário ou para o erário. 
Art. 3º As disposições constantes neste Capítulo aplicam-se à administração de 
saldos de precatórios trabalhistas e de requisições de pequeno valor. 
Capítulo III 
Do Serviço de Pagamento de Pessoal 
Art. 4º A prestação do serviço de pagamento de pessoal do Tribunal será feita 
livremente por todas as instituições financeiras cadastradas junto ao órgão, a 
critério da Administração e à luz dos princípios da razoabilidade e da 
economicidade. 
§ 1º A opção do Tribunal pela prestação do serviço por determinada instituição 
financeira, em regime de exclusividade, deverá ser realizada mediante 
processo licitatório. 
§ 2º Caso o Tribunal opte pela exclusividade na prestação do serviço, deverão 
ser garantidas, em contrato, a isenção de tarifas e a faculdade de imediata 
transferência de valores para a instituição de opção dos interessados. 
Capítulo IV 
Da Cessão de Uso de Espaço Físico 
Art. 5º A outorga de uso de espaço físico nos Tribunais destina-se ao exercício 
de atividades de apoio à prestação jurisdicional. 
§ 1° Deverá ser utilizado, como instrumento jurídic o adequado ao caso, o 
Termo de Cessão de Uso. 
§ 2° Consideram-se atividades de apoio, além daquel as desempenhadas por 
órgãos e entidades, cuja atuação é imprescindível à administração da Justiça, 
os serviços prestados por: 
I – posto bancário; 
II – posto dos correios e telégrafos; 
III – restaurante e lanchonete; 
IV – central de atendimento à saúde; 
V – creche; 
VI – outros serviços que venham a ser declarados necessários pela 
Presidência do Tribunal, que dará imediata ciência da deliberação ao Conselho 
Superior da Justiça do Trabalho. 
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Art. 6º Compete à Presidência do Tribunal a autorização para a instalação de 
atividades que se enquadrem nos critérios previstos no artigo anterior, 
cumpridos, além de outros requisitos fixados nesta Resolução, os seguintes: 
I – existência de espaço físico disponível, depois de garantidas as condições 
satisfatórias de instalação das unidades do Tribunal; 
II – caráter oneroso e precário do Termo de Cessão de Uso, ressalvada 
disposição legal em contrário; 
III – necessidade de licitação, quando houver condições de competitividade; 
IV – inexistência de ônus para a União pela prestação da atividade de apoio; 
V – compatibilidade entre o horário de funcionamento da atividade de apoio 
com o de expediente do Tribunal; 
VI – obediência às normas relacionadas à prestação da atividade de apoio e à 
utilização das dependências do Tribunal; 
VII – vedação da sublocação ou de exercício de atividade diversa da autorizada 
no Termo de Cessão de Uso. 
Art. 7º São obrigações da cessionária, entre outras estipuladas pelo Tribunal: 
I – conservar as instalações físicas das áreas cedidas; 
II – prover as áreas cedidas dos equipamentos de segurança necessários, de 
acordo com as normas oficiais; 
III – fornecer bens ou utensílios necessários ao pleno funcionamento de sua 
atividade; 
IV – manter, por seus próprios meios, as áreas e instalações dentro dos 
padrões de higiene, limpeza e organização; 
V – realizar obras de adequação do espaço físico somente com a expressa 
anuência do Tribunal; 
VI – restituir o espaço físico cedido em perfeitas condições de uso, juntamente 
com as benfeitorias realizadas, sem direito a indenização; 
VII – manter a regularidade fiscal e previdenciária durante a vigência da 
cessão; 
VIII – obter e manter válidas todas as autorizações e licenças concedidas pelo 
poder público para o exercício da respectiva atividade. 
Art. 8º O valor cobrado a título de onerosidade da cessão de uso deverá ser 
fixado conforme o mercado imobiliário local e o tipo de atividade a ser prestada, 
observadas as orientações e normas da Secretaria do Patrimônio da União. 
Parágrafo único. Excetua-se da onerosidade prevista neste artigo a cessão de 
uso destinada a órgãos e entidades cuja atuação seja imprescindível à 
administração da Justiça. 
Art. 9º Nos ajustes concernentes à administração de depósitos judiciais e ao 
serviço de pagamento de pessoal, fará parte do objeto da licitação a cessão 
onerosa de uso de espaço físico necessário ao cumprimento da avença, a qual 
será formalizada em instrumento específico. 
Parágrafo único. Na hipótese de os depósitos judiciais serem administrados em 
regime concorrencial e na impossibilidade de todas as instituições financeiras 
ocuparem espaço físico na mesma unidade administrativa do Tribunal, a 
cessão onerosa dar-se-á mediante ajuste. 
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Art. 10. O cessionário participará proporcionalmente no rateio das despesas 
com manutenção, conservação, fornecimento de água e energia elétrica, 
vigilância e taxas ou quotas condominiais, bem como de outras despesas 
operacionais advindas de seu funcionamento. 
§ 1° Para fins de definição do valor devido pelo ce ssionário, a título de 
ressarcimento, deve o Tribunal utilizar critérios objetivos de mensuração, com o 
intuito de impedir a utilização de recursos públicos pertencentes ao orçamento 
do Tribunal no custeio de atividades de terceiros. 
§ 2° Aplica-se o disposto neste artigo à cessão de uso destinada a órgãos e 
entidades cuja atuação seja imprescindível à administração da Justiça. 
§ 3º Havendo recusa injustificada por parte do cessionário em ressarcir as 
despesas previstas no caput, o Tribunal notificará o cessionário para efetuar o 
pagamento do ressarcimento dos valores, no prazo legal, nos termos do art. 22 
do Decreto-Lei nº 147, de 3/2/1967, sob pena de inscrição em dívida ativa. 
(Incluído pela Resolução nº 119/2012, aprovada em 21 de novembro de 2012) 
§ 4º Findo o prazo e não havendo pagamento, o Tribunal implementará as 
medidas necessárias para inscrição do cessionário na dívida ativa da União e 
no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal 
(CADIN), nos termos da Lei nº 10.522/2002, adotará as providências 
administrativas necessárias com o objetivo de rescisão do contrato de cessão 
de uso de espaço físico e encaminhará documentação necessária à Advocacia-
Geral da União para adoção das providências judiciais pertinentes; 
(Incluído pela Resolução nº 119/2012, aprovada em 21 de novembro de 2012). 
Art. 11. O prazo de vigência da cessão obedecerá aos limites previstos no art. 
57, II, da Lei nº 8.666/93. 
Parágrafo único. Ao firmar os termos de cessão, devem-se fazer constar 
cláusulas que alertem o cessionário acerca da precariedade da outorga do 
espaço, bem como de reajustamento anual dos valores devidos. 
Art. 12. O Tribunal divulgará em sua página eletrônica relação atualizada das 
áreas cedidas, contendo nome do cessionário, CNPJ, área cedida, valor 
ajustado para a cessão e para o rateio das despesas, localização e finalidade 
da cessão e/ou atividade econômica exercida. 
Capítulo V 
Do Orçamento 
Art. 13. A inclusão de dotação na Lei Orçamentária Anual, bem como em seus 
créditos adicionais, é condicionada à previsão ou à arrecadação das receitas 
provenientes dos ajustes tratados na presente norma. 
Parágrafo único. Os instrumentos deverão ser encaminhados juntamente com 
a proposta orçamentária e com as solicitações de pedido de crédito adicionais 
nos prazos fixados pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho, conforme o 
caso. 
Art. 14. As receitas e os ressarcimentos provenientes dos ajustes tratados na 
presente norma serão obrigatoriamente recolhidos à Conta Única do Tesouro 
Nacional, mediante Guia de Recolhimento da União – GRU. 
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Parágrafo único. Para fins de classificação, quanto à fonte, pelas unidades 
técnicas vinculadas ao Sistema de Orçamento Federal, as receitas terão o 
seguinte tratamento: 
I – as provenientes da administração de depósitos judiciais constituirão receitas 
de convênios – fonte 81; 
II – as decorrentes da onerosidade da cessão de uso de espaço físico e do 
serviço de pagamento de pessoal constituirão receitas próprias – fonte 50; 
Art. 15. É vedada qualquer forma de substituição do recolhimento das receitas 
e ressarcimentos tratados no artigo anterior por contrapartida em fornecimento 
de bens e serviços. 
Art. 16. A execução física dos projetos de construção somente terá início com 
recursos provenientes dos ajustes definidos na presente norma se houver 
previsão de arrecadação suficiente para sua conclusão. 
Parágrafo único. Será admitido, no entanto, que os projetos iniciados com 
recursos orçamentários originados do Tesouro Nacional tenham etapas 
concluídas com dotações provenientes dos ajustes. 
Art. 17. Os Tribunais deverão estabelecer cronograma de arrecadação dos 
recursos provenientes dos ajustes com as instituições financeiras que resulte 
no empenho das respectivas despesas no mesmo exercício orçamentário. 
Capítulo VI 
Das Disposições Finais 
Art. 18. Para a adequação aos dispositivos desta Resolução, os Tribunais 
deverão promover, no prazo de 180 dias: 
I – as alterações necessárias nos ajustes vigentes quanto à forma de 
arrecadação prevista no art. 14; 
II – a regularização das atuais cessões de uso de espaço físico. 
Art. 19. Os Tribunais deverão encaminhar cópia dos ajustes de que trata esta 
norma ao Conselho Superior da Justiça do Trabalho, em até 30 dias após a 
assinatura, a fim de constar em banco de dados específico. 
Art. 20. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Brasília, 25 de novembro de 2011. 
Ministro JOÃO ORESTE DALAZEN 
Presidente do Conselho Superior da Justiça do Trabalho 
 

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 16/2012, DE 03 DE DEZEM BRO DE 
2012 (DEJT de 13/12/2012 – TRT DA 4ª REGIÃO). 
Altera a competência funcional da 18a. Vara do Trabalho de Porto Alegre e dá 
outras providências. 
O ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO D A 4ª 
REGIÃO, em sessão ordinária realizada nesta data, no uso de suas atribuições 
legais e regimentais, CONSIDERANDO que o número de ações distribuídas à 
18a. Vara do Trabalho de Porto Alegre vem sendo expressivamente inferir ao 
número de ações distribuídas às demais Varas do Trabalho de Porto Alegre; 
CONSIDERANDO que a competência funcional atribuída à 18a. Vara do 
Trabalho de Porto Alegre não é incompatível com a definição de critérios que 
assegurem maior igualdade na distribuição de ações entre todas as Varas do 
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Trabalho de Porto Alegre; CONSIDERANDO que existem ações atualmente 
distribuídas às demais Varas do Trabalho de Porto Alegre que guardam relação 
com a competência funcional atribuída à 18a. Vara do Trabalho de Porto 
Alegre; CONSIDERANDO o disposto no artigo 44, inciso VII, do Regimento 
Interno deste Tribunal; RESOLVE: Art. 1º. Alterar a competência funcional 
atribuída à 18a. Vara do Trabalho de Porto Alegre, atualmente definida pelas 
Resoluções Administrativas n. 14/1989, 10/1990, 06/2007 e 19/2009 do 
Tribunal Regional do Trabalho da 4a. Região, nos termos que seguem. Art. 2º. 
Incluem-se na definição de Fazenda Pública as Fundações Públicas, assim 
entendidas aquelas instituídas ou mantidas pela União, Estados, Distrito 
Federal ou Municípios. Parágrafo único. As ações em que as Fundações 
Públicas figurarem como reclamada, sob o fundamento de terem 
responsabilidade subsidiária e/ou solidária, continuam excluídas da 
competência funcional da 18a. Vara do Trabalho de Porto Alegre. Art. 3º. 
Permanecem excluídas da definição de Fazenda Pública as entidades 
fiscalizadoras do exercício profissional sob a forma de autarquia. Parágrafo 
único. Exclui-se, também, da definição de Fazenda Pública o Banco Regional 
de Desenvolvimento do Extremo Sul – BRDE. Art. 4º. Excluem-se, ainda, da 
competência funcional da 18a. Vara do Trabalho de Porto Alegre: I – as ações 
de mandado de segurança; II – as cartas precatórias, à exceção das 
executórias que visarem à promoção de diligências relacionadas à cobrança 
judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública. Parágrafo único. Permanecem 
excluídas da competência funcional da 18a. Vara do Trabalho de Porto alegre 
as ações civis pública, à exceção daquelas em que figurarem, no pólo passivo 
da relação processual, sujeitos compreendidos na definição de Fazenda 
Pública. Art. 5º. As alterações estabelecidas neste ato se aplicam às ações 
ajuizadas e às cartas precatórias distribuídas a partir de 1º de janeiro de 2013. 
Parágrafo único. As ações ajuizadas e as cartas precatórias distribuídas 
anteriormente à data referida no caput permanecerão tramitando perante as 
respectivas unidades judiciárias de origem. Art. 6º. Esta 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, 
Luiz Alberto de Vargas, Vania Maria Cunha Mattos, Denise Pacheco, José 
Felipe Ledur, Carmen Izabel Centena Gonzalez e Alexandre Corrêa da Cruz, 
sob a presidência da Exma. Desembargadora Maria Helena Mallmann, 
Presidente deste Tribunal. Presente pelo Ministério Público do Trabalho a Dra. 
Adriane Arnt Herbst. Dou fé. Porto Alegre, 03 de dezembro de 2012. 
Lisiane Moura dos Reis, Secretária Substituta do Tribunal Pleno, do Órgão 
Especial e da SDC. 
 
RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA N° 17/2012, DE 03 DE DEZEM BRO DE 
2012 (DEJT de 13/12/2012 – TRT DA 4ª REGIÃO). 
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O Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região , na sessão plenária e 
extraordinária realizada nesta data, no uso de suas atribuições legais e 
regimentais, RESOLVEU, por maioria de votos, aprovar o ASSENTO 
REGIMENTAL N° 01/2012 , para: ALTERAR A REDAÇÃO do artigo 4º, que 
passa a ser: “O Tribunal é composto por quarenta e oito Juízes, nomeados pelo 
Presidente da República, os quais terão o título de Desembargador do 
Trabalho, com atribuições e competências definidas na Constituição Federal, 
nas leis da República e neste Regimento.” ALTERAR A REDAÇÃO do inciso I 
do artigo 44, que passa a ser: “I – exercer correição permanente nos órgãos 
judiciais de primeiro grau, bem como decidir as correições parciais contra atos 
atentatórios à boa ordem processual praticados pelos Juízes de primeiro grau;”.  
ALTERAR A REDAÇÃO do inciso I do artigo 46, que passa a ser: I – conhecer 
das representações, inclusive relativas aos serviços judiciários, determinando 
ou promovendo as diligências necessárias;”. ALTERAR A REDAÇÃO do caput 
do artigo 48, que passa a ser: “Art. 48. Em decorrência de correição parcial, 
poderá o Corregedor rever ato praticado por Juízes de primeiro grau que 
configure abuso ou erro de procedimento.” ALTERAR A REDAÇÃO do inciso 
X do artigo 86, que passa a ser: “X – devolver, com visto, à Secretaria os 
processos que lhe forem distribuídos, no prazo de sessenta dias corridos, 
contados do primeiro dia útil do mês subsequente ao do seu recebimento, 
ressalvada a hipótese do art. 156, caput, deste Regimento.” ACRESCENTAR o 
artigo 94-A, com a seguinte redação: “Art. 94-A. O Ministério Público do 
Trabalho não terá acesso aos votos do Relator nos casos em que figurar como 
órgão agente.” ALTERAR A REDAÇÃO do caput do artigo 105, que passa a 
ser: “Art. 105. Findo o julgamento, o Presidente proclamará a decisão, 
designando, para redigir o acórdão, o Relator, ainda que tenha sido vencido em 
parte. Se o Relator for totalmente vencido nas questões de mérito, redigirá o 
acórdão o Revisor, quando houver, ou o magistrado mais antigo que se 
manifestou a favor da tese vencedora.” REVOGAR o inciso VI do artigo 109 e 
ALTERAR A REDAÇÃO do inciso V e do parágrafo único do artigo 109, que 
passa a ser: “V – menção à pauta publicada e o resumo das ocorrências 
extraordinárias.”; “Parágrafo único. Apresentada e aprovada no início de cada 
sessão, a ata será assinada pelo Desembargador que a presidiu e pelo 
respectivo Secretário.” ALTERAR A REDAÇÃO do caput do artigo 119, que 
passa a ser: “Art. 119. O acórdão será lavrado, assinado e terá suas 
conclusões disponibilizadas no órgão oficial, no prazo de até dez dias corridos 
após a sessão de julgamento, contando-se do dia útil seguinte ao da respectiva 
sessão.” ALTERAR A REDAÇÃO do parágrafo único do artigo 119, que passa 
a ser: “Parágrafo único. Se o magistrado a quem couber assinar o acórdão 
estiver afastado por prazo superior a trinta dias, este será assinado pelo 
Revisor, quando houver, ou pelo magistrado mais antigo entre aqueles de cujo 
voto haja resultado a decisão.” REVOGAR o artigo 121. ALTERAR A 
REDAÇÃO do artigo 122, que passa a ser: “Art. 122. Assinados pelo Relator 
ou Redator designado, os acórdãos terão suas conclusões publicadas no órgão 
oficial.” REVOGAR o artigo 123. ACRESCENTAR o artigo 243-H nas 
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Disposições Finais e Transitórias, com a seguinte redação: “Art. 243-H. A 
alteração relativa à redução do prazo previsto no artigo 86, X, entrará em vigor 
a partir de 1º de maio de 2013.” A presente Resolução Administrativa entra em 
vigor na data de sua publicação. Tomaram parte na sessão os Exmos. 
Desembargadores Flavio Portinho Sirangelo, Denis Marcelo de Lima Molarinho, 
João Ghisleni Filho, Juraci Galvão Júnior, Rosane Serafini Casa Nova, João 
Alfredo Borges Antunes de Miranda, Ana Luiza Heineck Kruse, 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, Luiz Alberto de Vargas, Maria Cristina Schaan Ferreira, Carmen 
Izabel Centena Gonzalez, Vania Maria Cunha Mattos, Denise Pacheco, 
Alexandre Corrêa da Cruz, Clóvis Fernando Schuch Santos, Rejane Souza 
Pedra, Wilson Carvalho Dias, Ricardo Hofmeister de Almeida Martins Costa, 
Francisco Rossal de Araújo, Marcelo Gonçalves de Oliveira, Maria Helena 
Lisot, Iris Lima de Moraes, Maria Madalena Telesca, Herbert Paulo Beck, 
George Achutti e Tânia Regina Silva Reckziegel sob a presidência da Exma. 
Desembargadora Maria Helena Mallmann, Presidente deste Tribunal. Presente 
pelo Ministério Público do Trabalho a Dra. Adriane Arnt Herbst. Dou fé. Porto 
Alegre, 03 de dezembro de 2012. Lisiane Moura dos Reis, Secretária Substituta 
do Tribunal Pleno, do Órgão Especial e da SDC. 
 

E D I T A I S 

 

EDITAL AJ Nº 133/2012, DE 04 DE DEZEMBRO DE 2012 (D EJT de 
04/12/2012 – 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 28ª Vara do Trabalho de Porto 
Alegre , em virtude da remoção, a pedido, da Juíza Karina Saraiva Cunha para 
a 2ª Vara do Trabalho de Esteio, conforme Portaria nº 7741/2012; 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, 04 de dezembro de 2012. Ass. MARIA HELENA 
MALLMANN , Presidente. 
 
 

EDITAL AJ Nº 134/2012, DE 05 DE DEZEMBRO DE 2012 (D EJT de 
05/12/2012 – 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 
Montenegro , em virtude da remoção, a pedido, da Juíza Themis Pereira de 
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Abreu para a 19ª Vara do Trabalho de Porto Alegre, conforme Portaria nº 
7822/2012; 
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, 05 de dezembro de 2012. Ass. 
MARIA HELENA MALLMANN , Presidente. 
 
EDITAL AJ Nº 135/2012, DE 05 DE DEZEMBRO DE 2012 (D EJT de 
05/12/2012 – 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 2ª Vara do Trabalho de Santa 
Rosa , em virtude da remoção, a pedido, da Juíza Candice Von Reisswitz para 
a 1ª Vara do Trabalho de Erechim, conforme Portaria nº 7823/2012;  
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, 05 de dezembro de 2012. Ass. MARIA HELENA 
MALLMANN , Presidente. 
 
EDITAL AJ Nº 136/2012, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2012 (D EJT de 
06/12/2012 – 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 Estância 
Velha, em virtude da remoção, a pedido, do Juiz Jarbas Marcelo Reinicke para 
a 4ª Vara do Trabalho de São Leopoldo, conforme Portaria nº 7750/2012; 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, 06 de dezembro de 2012. Ass. MARIA HELENA 
MALLMANN, Presidente. 
 

D I V E R S O S 

 

PROVIMENTO CONJUNTO Nº 11, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2012. (DEJT 
de 04/12/2012 – TRT DA 4ª REGIÃO). 
Dispõe sobre a lotação e zoneamento dos Juízes do Trabalho Substitutos do 
Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região e dá outras providências. 
A DESEMBARGADORA-PRESIDENTE E A DESEMBARGADORA 
CORREGEDORA REGIONAL DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABAL HO 
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DA 4ª REGIÃO , observando os termos e os limites de suas respectivas 
atribuições legais e regimentais,  
CONSIDERANDO o interesse da Administração em que a prestação 
jurisdicional no primeiro grau de jurisdição seja efetivada de forma célere e 
eficaz; 
CONSIDERANDO a situação de acúmulo de serviço verificado em diversas 
Unidades Judiciárias da 4ª Região; 
CONSIDERANDO a necessidade de reduzir o número de processos pendentes 
de julgamento no primeiro grau de jurisdição; 
CONSIDERANDO a necessidade de atender às demandas relativas à 
concessão de férias, licenças e afastamentos dos juízes de primeiro grau; 
RESOLVEM:  
CAPÍTULO I 
DAS VARAS DO TRABALHO 
Art. 1º  Para fins de lotação e zoneamento dos juízes substitutos, a jurisdição 
territorial do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região divide-se em 
circunscrições, mediante proposta da Corregedoria Regional submetida à 
deliberação do Órgão Especial. 
CAPÍTULO II 
DOS JUÍZES DO TRABALHO SUBSTITUTOS 
Da Lotação, Zoneamento e Vinculação à Corregedoria   
Art. 2º  Implementada ou redefinida a divisão em circunscrições, a Corregedoria 
Regional, ouvidos os juízes substitutos, os lotará, zoneará ou vinculará à 
Corregedoria Regional, atendida, na medida do possível, a ordem de 
antiguidade, observando-se as preferências por eles manifestadas. 
Do regime de lotação 
Art. 3º  As unidades judiciárias nas quais adotado o regime de lotação serão 
atendidas por um juiz titular e um juiz substituto, que, para os efeitos do 
presente ato, deterão a posição de, respectivamente, “J1” e “J2” . 
§ 1º O preenchimento das vagas por juízes substitutos será realizado mediante 
consulta, observada a ordem da antiguidade, garantindo-se a permanência, 
independentemente da antiguidade, do juiz já lotado na respectiva 
circunscrição. 
§ 2º Nas unidades judiciárias onde adotado o regime de lotação, não será 
designado outro juiz substituto nos afastamentos da jurisdição iguais ou 
inferiores a 15 dias dos juízes que nelas atuarem. Nos afastamentos superiores 
a esse período, a substituição se dará somente a partir do 16º dia. 
§ 3º Nas unidades judiciárias onde adotado o regime de lotação, não será 
designado outro juiz substituto nos períodos de férias de cada um dos juízes 
que nelas atuarem, salvo casos excepcionais, mediante decisão da 
Corregedoria Regional. 
§ 4º Enquanto perdurar o regime de lotação, o juiz substituto atuará na 
circunscrição, exceto casos excepcionais, devidamente fundamentados. 
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Do zoneamento 
Art. 5º  As unidades judiciárias não abrangidas por regime de lotação serão 
agrupadas em circunscrições, nas quais serão zoneados juízes substitutos em 
número a ser definido pela Corregedoria Regional. 
§ 1º As unidades judiciárias a que se refere o caput serão atendidas, 
preferencialmente, por juízes substitutos zoneados nas respectivas 
circunscrições. 
§ 2º O zoneamento dos juízes substitutos abrangerá todos os municípios da 
respectiva circunscrição e a sua fixação se dará na sede correspondente. 
§ 3º A critério da Corregedoria Regional, poderão ser designados juízes 
substitutos para auxilio temporário, mediante concessão do regime de juiz 
auxiliar. 
Da vinculação à Corregedoria Regional e da designaç ão 
Art. 6º  A critério da Corregedoria Regional, juízes substitutos poderão ficar a 
ela vinculados e sediados na Capital do Estado. 
Das Substituições, Designações e Impedimentos 
Art. 7º  Os casos de impedimento e de suspeição serão declarados de forma 
expressa nos autos de cada processo, observado o disposto no Provimento 
Conjunto nº 05/2012, de 14 de maio de 2012. 
Parágrafo único.  Declarado o impedimento ou a suspeição pelo juiz no 
exercício da titularidade da unidade judiciária, para viabilizar o prosseguimento 
do respectivo processo, qualquer outro juiz poderá proferir decisões quanto a 
medidas de caráter urgente. 
Art. 8º  O pedido de designação de juiz substituto para atender às audiências e 
para a prolação de decisões nos processos em que declarado o impedimento 
ou a suspeição será feito à Corregedoria Regional, por escrito, pelo juiz a ser 
substituído ou, por delegação deste, pelo diretor da secretaria. 
Parágrafo único.  Na primeira hipótese a que se refere o caput, a audiência 
será marcada pelo diretor da secretaria, mediante prévia consulta à 
Corregedoria Regional. 
Da escala de férias 
Art. 9º  Os períodos de fruição de férias, definidos mediante escala elaborada 
pela Corregedoria Regional, serão estabelecidos de comum acordo entre o juiz 
titular e o juiz substituto nas unidades judiciárias onde adotado o regime de 
lotação, com preferência ao juiz titular. 
Parágrafo único.  Nas demais unidades judiciárias, serão concedidas férias 
aos juízes titulares e substitutos nos termos do art. 65, § 2º, do Regimento 
Interno deste Tribunal. 
Das atribuições, funções e condições de trabalho 
Art. 10.  Os juízes titulares e substitutos terão iguais condições de trabalho. 
Art. 11.  A administração da unidade judiciária competirá ao juiz titular, cabendo 
ao juiz substituto prestar auxílio em todas as atividades de natureza 
administrativa. 
§ 1º Em caso de vacância da titularidade ou de impedimento do juiz titular, a 
administração da unidade judiciária competirá ao juiz substituto nela lotado ou 
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zoneado e, nas ausências de ambos, ao juiz mais antigo na carreira que nela 
estiver atuando. 
§ 2º As providências administrativas urgentes poderão ser determinadas pelo 
juiz substituto, na ausência eventual do juiz titular. 
Art. 12.  Os juízes titulares e os juízes substitutos disporão de iguais recursos 
humanos para sua assessoria direta. 
§ 1º Os trabalhos da secretaria serão comuns aos dois juízes.  
Da forma de trabalho e das vinculações 
Art. 13.  A divisão de processos entre os juízes, nas unidades judiciárias onde 
adotado o regime de lotação, deve ser equânime, segundo as classes 
processuais. 
§ 1º A tramitação dos processos e a organização das sessões de audiência 
serão determinadas pelo respectivo juiz. 
§ 2º Os processos serão distribuídos aleatoriamente entre os juízes, com 
compensações automáticas. 
§ 3º O juiz a quem distribuído o processo será identificado na respectiva 
autuação, mediante aposição das siglas “J1” e “J2”. 
§ 4º Em caso de desarquivamento motivado pela necessidade de retomada do 
procedimento, o processo manterá a vinculação existente ao tempo do 
arquivamento ou, sucessivamente, observará a regra prevista no § 2º. 
Art. 14.  O juízes lotados na unidade judiciária poderão estabelecer, de comum 
acordo, compensações de serviços, respeitados os princípios da economia e 
celeridade processuais e de modo a prevalecer, necessariamente, o interesse 
do jurisdicionado. 
§ 1º O processo permanecerá vinculado ao juiz a quem distribuído 
originariamente seja qual for o sistema acordado, mesmo quando o outro juiz 
encerrar a fase de instrução. 
§ 2º Na hipótese de conciliação, a solução do processo será lançada nos 
dados estatísticos do juiz que a homologar, ainda que o processo estiver 
vinculado ao outro juiz. 
§ 3º Admitir-se-á a alteração de vinculação somente em situações excepcionais 
e condicionada a requerimento prévio e fundamentado dos juízes ao 
Corregedor Regional, que poderá, ou não, deferi-lo. 
§ 4º A alteração de vinculação, após deferida pelo Corregedor Regional, far-se-
á mediante compensação com outro processo de idêntica classe e fase 
processuais, a ser indicado quando da formulação do requerimento a que se 
refere o § 3º. 
Art. 15.  Nas unidades judiciárias abrangidas por regime de lotação, a prolação 
da sentença caberá ao juiz vinculado (“J1” ou “J2”) ao processo na data do 
encerramento da instrução. 
§ 1º Na hipótese do art. 265, inc. IV, do CPC ou na de reabertura da instrução 
para diligências relevantes ou indispensáveis à formação do convencimento, 
ficará vinculado o juiz que reabriu a instrução ou suspendeu o processo. 
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§ 2º Retornando os autos do processo para novo julgamento ou para 
ampliação do julgado por força de anulação ou reforma da sentença em grau 
superior, ficará vinculado o juiz prolator da decisão modificada. 
§ 3º Nos casos de aposentadoria, exoneração, promoção, permuta ou remoção 
para outra Região, e convocação para o Tribunal, as vinculações a que se 
referem os §§ 1º e 2º caberão ao magistrado que estiver vinculado (J1 ou J2) 
ao processo na data do recebimento dos autos pela secretaria. 
§ 4º A decisão de embargos declaratórios caberá ao magistrado que prolatou a 
sentença, exceto quando o juiz titular for convocado, promovido, ou permutado 
para outro Tribunal. O juiz substituto somente não ficará vinculado aos 
embargos declaratórios quando removido ou permutado para outro Regional. 
Art 16  Nas unidades judiciárias não abrangidas pelo regime de lotação, caberá 
ao juiz que encerrar a instrução prolatar a sentença, mesmo quando adiada a 
audiência para apresentação de razões finais e/ou formalização da segunda 
proposta de conciliação. 
§ 1º Às unidades judiciárias não abrangidas pelo regime de lotação aplicam-se 
as disposições previstas nos §§ 1º, 2º e 4º do art. 15, quanto à vinculação de 
processos. 
§ 2º Nos casos de aposentadoria, exoneração, promoção, permuta ou remoção 
para outro Regional, bem como nos de convocações para o Tribunal, as 
vinculações a que se referem os §§ 1º e 2º caberão ao magistrado que estiver 
na titularidade da unidade judiciária na data do recebimento dos autos pela 
secretaria. 
Art. 17.  Os juízes titulares e substitutos lotados concorrerão em igualdade de 
condições na elaboração das escalas: 
a) de plantão de fim-de-semana e feriados; 
b) do recesso previsto no art. 62, inc. I, da Lei nº 5.010, de 30 de maio de 1966; 
Parágrafo único.  Na elaboração das escalas observar-se-á, 
preferencialmente, a ordem decrescente de antiguidade. 
Da implantação do regime de lotação 
Art. 18.  Na implantação do regime de lotação, os processos em tramitação 
serão divididos igualmente entre os juízes. 
§ 1º A divisão a que se refere o caput far-se-á mediante sorteio, observando-se 
as respectivas fases processuais (conhecimento, liquidação, execução). 
§ 2º Serão excluídos do sorteio a que se refere o § 1º os processos que 
estiverem pendentes de prolação de sentença, os quais permanecerão 
vinculados ao juiz titular, mediante compensação. 
Art. 19.  Revogam-se os Provimentos Conjuntos nº 10/2010, de 30 de 
novembro de 2010, e 01/2011, de 01 de fevereiro de 2011. 
Art. 20.  Este ato entra em vigor na data de sua publicação. 
MARIA HELENA MALLMANN , 
Presidente. 
CLEUSA REGINA HALFEN , 
Corregedora Regional. 
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PROVIMENTO CONJUNTO Nº 11, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2012 (DEJT de 
07/12/2012 – TRT DA 4ª REGIÃO). 
(republicação, por erro material). 
Dispõe sobre a lotação e zoneamento dos Juízes do Trabalho Substitutos do 
Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região e dá outras providências. 
A DESEMBARGADORA-PRESIDENTE E A DESEMBARGADORA 
CORREGEDORA REGIONAL DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABAL HO 
DA 4ª REGIÃO, observando os termos e os limites de suas respectivas 
atribuições legais e regimentais, CONSIDERANDO o interesse da 
Administração em que a prestação jurisdicional no primeiro grau de jurisdição 
seja efetivada de forma célere e eficaz; CONSIDERANDO a situação de 
acúmulo de serviço verificado em diversas Unidades Judiciárias da 4ª Região; 
CONSIDERANDO a necessidade de reduzir o número de processos pendentes 
de julgamento no primeiro grau de jurisdição; 
CONSIDERANDO a necessidade de atender às demandas relativas à 
concessão de férias, licenças e afastamentos dos juízes de primeiro grau; 
RESOLVEM: 
CAPÍTULO I 
DAS VARAS DO TRABALHO 
Art. 1º Para fins de lotação e zoneamento dos juízes substitutos, a jurisdição 
territorial do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região divide-se em 
circunscrições, mediante proposta da Corregedoria Regional submetida à 
deliberação do Órgão Especial. 
CAPÍTULO II 
DOS JUÍZES DO TRABALHO SUBSTITUTOS 
Da Lotação, Zoneamento e Vinculação à Corregedoria 
Art. 2º Implementada ou redefinida a divisão em circunscrições, a Corregedoria 
Regional, ouvidos os juízes substitutos, os lotará, zoneará ou vinculará à 
Corregedoria Regional, atendida, na medida do possível, a ordem de 
antiguidade, observando-se as preferências por eles manifestadas. 
Do regime de lotação 
Art. 3º As unidades judiciárias nas quais adotado o regime de lotação serão 
atendidas por um juiz titular e um juiz substituto, que, para os efeitos do 
presente ato, deterão a posição de, respectivamente, “J1” e “J2”. 
§ 1º O preenchimento das vagas por juízes substitutos será realizado mediante 
consulta, observada a ordem da antiguidade, garantindo-se a permanência, 
independentemente da antiguidade, do juiz já lotado na respectiva 
circunscrição. 
§ 2º Nas unidades judiciárias onde adotado o regime de lotação, não será 
designado outro juiz substituto nos afastamentos da jurisdição iguais ou 
inferiores a 15 dias dos juízes que nelas atuarem. Nos afastamentos superiores 
a esse período, a substituição se dará somente a partir do 16º dia. 
§ 3º Nas unidades judiciárias onde adotado o regime de lotação, não será 
designado outro juiz substituto nos períodos de férias de cada um dos juízes 
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que nelas atuarem, salvo casos excepcionais, mediante decisão da 
Corregedoria Regional. 
§ 4º Enquanto perdurar o regime de lotação, o juiz substituto atuará na 
circunscrição, exceto casos excepcionais, devidamente fundamentados. 
Do zoneamento 
Art. 5º As unidades judiciárias não abrangidas por regime de lotação serão 
agrupadas em circunscrições, nas quais serão zoneados juízes substitutos em 
número a ser definido pela Corregedoria Regional. 
§ 1º As unidades judiciárias a que se refere o caput serão atendidas, 
preferencialmente, por juízes substitutos zoneados nas respectivas 
circunscrições. 
§ 2º O zoneamento dos juízes substitutos abrangerá todos os municípios da 
respectiva circunscrição e a sua fixação se dará na sede correspondente. 
§ 3º A critério da Corregedoria Regional, poderão ser designados juízes 
substitutos para auxilio temporário, mediante concessão do regime de juiz 
auxiliar. 
Da vinculação à Corregedoria Regional e da designaç ão 
Art. 6º A critério da Corregedoria Regional, juízes substitutos poderão ficar a 
ela vinculados e sediados na Capital do Estado. 
Das Substituições, Designações e Impedimentos 
Art. 7º Os casos de impedimento e de suspeição serão declarados de forma 
expressa nos autos de cada processo, observado o disposto no Provimento 
Conjunto nº 05/2012, de 14 de maio de 2012. 
Parágrafo único. Declarado o impedimento ou a suspeição pelo juiz no 
exercício da titularidade da unidade judiciária, para viabilizar o prosseguimento 
do respectivo processo, qualquer outro juiz poderá proferir decisões quanto a 
medidas de caráter urgente. 
Art. 8º O pedido de designação de juiz substituto para atender às audiências e 
para a prolação de decisões nos processos em que declarado o impedimento 
ou a suspeição será feito à Corregedoria Regional, por escrito, pelo juiz a ser 
substituído ou, por delegação deste, pelo diretor da secretaria. 
Parágrafo único. Na primeira hipótese a que se refere o caput, a audiência será 
marcada pelo diretor da secretaria, mediante prévia consulta à Corregedoria 
Regional. 
Da escala de férias 
Art. 9º Os períodos de fruição de férias, definidos mediante escala elaborada 
pela Corregedoria Regional, serão estabelecidos de comum acordo entre o juiz 
titular e o juiz substituto nas unidades judiciárias onde adotado o regime de 
lotação, com preferência ao juiz titular. 
Parágrafo único. Nas demais unidades judiciárias, serão concedidas férias aos 
juízes titulares e substitutos nos termos do art. 65, § 2º, do Regimento Interno 
deste Tribunal. 
Das atribuições, funções e condições de trabalho 
Art. 10. Os juízes titulares e substitutos terão iguais condições de trabalho. 
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Art. 11. A administração da unidade judiciária competirá ao juiz titular, cabendo 
ao juiz substituto prestar auxílio em todas as atividades de natureza 
administrativa. 
§ 1º Em caso de vacância da titularidade ou de impedimento do juiz titular, a 
administração da unidade judiciária competirá ao juiz substituto nela lotado ou 
zoneado e, nas ausências de ambos, ao juiz mais antigo na carreira que nela 
estiver atuando. 
§ 2º As providências administrativas urgentes poderão ser determinadas pelo 
juiz substituto, na ausência eventual do juiz titular. 
Art. 12. Os juízes titulares e os juízes substitutos disporão de iguais recursos 
humanos para sua assessoria direta. 
§ 1º Os trabalhos da secretaria serão comuns aos dois juízes. 
Da forma de trabalho e das vinculações 
Art. 13. A divisão de processos entre os juízes, nas unidades judiciárias onde 
adotado o regime de lotação, deve ser equânime, segundo as classes 
processuais. 
§ 1º A tramitação dos processos e a organização das sessões de audiência 
serão determinadas pelo respectivo juiz. 
§ 2º Os processos serão distribuídos aleatoriamente entre os juízes, com 
compensações automáticas. 
§ 3º O juiz a quem distribuído o processo será identificado na respectiva 
autuação, mediante aposição das siglas “J1” e “J2”. 
§ 4º Em caso de desarquivamento motivado pela necessidade de retomada do 
procedimento, o processo manterá a vinculação existente ao tempo do 
arquivamento ou, sucessivamente, observará a regra prevista no § 2º. 
Art. 14. O juízes lotados na unidade judiciária poderão estabelecer, de comum 
acordo, compensações de serviços, respeitados os princípios da economia e 
celeridade processuais e de modo a prevalecer, necessariamente, o interesse 
do jurisdicionado. 
§ 1º O processo permanecerá vinculado ao juiz a quem distribuído 
originariamente seja qual for o sistema acordado, mesmo quando o outro juiz 
encerrar a fase de instrução. 
§ 2º Na hipótese de conciliação, a solução do processo será lançada nos 
dados estatísticos do juiz que a homologar, ainda que o processo estiver 
vinculado ao outro juiz. 
§ 3º Admitir-se-á a alteração de vinculação somente em situações excepcionais 
e condicionada a requerimento prévio e fundamentado dos juízes ao 
Corregedor Regional, que poderá, ou não, deferi-lo. 
§ 4º A alteração de vinculação, após deferida pelo Corregedor Regional, far-se-
á mediante compensação com outro processo de idêntica classe e fase 
processuais, a ser indicado quando da formulação do requerimento a que se 
refere o § 3º. 
Art. 15. Nas unidades judiciárias abrangidas por regime de lotação, a prolação 
da sentença caberá ao juiz vinculado (“J1” ou “J2”) ao processo na data do 
encerramento da instrução. 
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§ 1º Na hipótese do art. 265, inc. IV, do CPC ou na de reabertura da instrução 
para diligências relevantes ou indispensáveis à formação do convencimento, 
ficará vinculado o juiz que reabriu a instrução ou suspendeu o processo. 
§ 2º Retornando os autos do processo para novo julgamento ou para 
ampliação do julgado por força de anulação ou reforma da sentença em grau 
superior, ficará vinculado o juiz prolator da decisão modificada. 
§ 3º Nos casos de aposentadoria, exoneração, promoção, permuta ou remoção 
para outra Região, e convocação para o Tribunal, as vinculações a que se 
referem os §§ 1º e 2º caberão ao magistrado que estiver vinculado (J1 ou J2) 
ao processo na data do recebimento dos autos pela secretaria. 
§ 4º A decisão de embargos declaratórios caberá ao magistrado que prolatou a 
sentença, exceto quando o juiz titular for convocado, promovido, ou permutado 
para outro Tribunal. O juiz substituto somente não ficará vinculado aos 
embargos declaratórios quando removido ou permutado para outro Regional. 
Art 16 Nas unidades judiciárias não abrangidas pelo regime de lotação, caberá 
ao juiz que encerrar a instrução prolatar a sentença, mesmo quando adiada a 
audiência para apresentação de razões finais e/ou formalização da segunda 
proposta de conciliação. 
§ 1º Às unidades judiciárias não abrangidas pelo regime de lotação aplicam-se 
as disposições previstas nos §§ 1º, 2º e 4º do art. 15, quanto à vinculação de 
processos. 
§ 2º Nos casos de aposentadoria, exoneração, promoção, permuta ou remoção 
para outro Regional, bem como nos de convocações para o Tribunal, as 
vinculações a que se referem os §§ 1º e 2º caberão ao magistrado que estiver 
na titularidade da unidade judiciária na data do recebimento dos autos pela 
secretaria. 
Art. 17. Os juízes titulares e substitutos lotados concorrerão em igualdade de 
condições na elaboração das escalas: 
a) de plantão de fim-de-semana e feriados; 
b) do recesso previsto no art. 62, inc. I, da Lei nº 5.010, de 30 de maio de 1966; 
Parágrafo único. Na elaboração das escalas observar-se-á, preferencialmente, 
a ordem decrescente de antiguidade. 
Da implantação do regime de lotação 
Art. 18. Na implantação do regime de lotação, os processos em tramitação 
serão divididos igualmente entre os juízes. 
§ 1º A divisão a que se refere o caput far-se-á mediante sorteio, observando-se 
as respectivas fases processuais (conhecimento, liquidação, execução). 
§ 2º Serão excluídos do sorteio a que se refere o § 1º os processos que 
estiverem pendentes de prolação de sentença, os quais permanecerão 
vinculados ao juiz titular, mediante compensação. 
Art. 19. Revogam-se os Provimentos Conjuntos nº 10/2010, de 30 de novembro 
de 2010, e 01/2011, de 11 de janeiro de 2011. 
Art. 20. Este ato entra em vigor na data de sua publicação. 
MARIA HELENA MALLMANN, 
Presidente. 
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CLEUSA REGINA HALFEN, 
Corregedora Regional. 
(republicação, por erro material). 
 
PROVIMENTO Nº 241, de 10 DE DEZEMBRO DE 2012 (DEJT de 11/12/2012 
– TRT DA 4ª REGIÃO). 
Altera a redação do art. 143 da Consolidação de Provimentos da Corregedoria 
Regional do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, que trata do regime 
de plantão nas unidades judiciárias de primeiro grau. 
A DESEMBARGADORA CORREGEDORA REGIONAL DO TRIBUNAL 
REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, no uso de suas atribuições legais 
e regimentais, CONSIDERANDO a iminência do período de recesso forense do 
dia 20 de dezembro de 2012 a 06 de janeiro de 2013; 
CONSIDERANDO a Resolução Administrativa nº 13/2002, que fixa o horário de 
funcionamento de todas as unidades administrativas e judiciárias deste 
Tribunal das 8h às 19h; 
CONSIDERANDO os sistemas informatizados atualmente utilizados no 
primeiro grau de jurisdição, que dispensam a obrigatoriedade de plantão 
presencial; 
CONSIDERANDO a necessidade de uniformizar os procedimentos adotados 
nas Varas do Trabalho, 
RESOLVE: 
Art. 1º. O art. 143 da Consolidação de Provimentos da Corregedoria Regional 
passa a vigorar com a seguinte redação: 
“Art.143. O regime de plantão permanente nas unidades judiciárias da 4ª 
Região destina-se à apreciação das medidas judiciais urgentes, necessárias a 
evitar o perecimento do direito ou assegurar a liberdade de locomoção. 
Parágrafo único. O horário de plantão judiciário, em regime de sobreaviso, será 
o seguinte: 
I – em dias de expediente normal, das 19 horas às 8 horas do dia seguinte, 
exceto na sexta-feira e na véspera de feriados, quando emendará com o 
plantão de fim de semana e feriado, respectivamente; e 
II – em sábados, domingos, feriados, dias de ponto facultativo e recesso 
forense, o plantão será contínuo e organizado de forma a não haver 
interrupção no atendimento”. 
Art. 2º. Revogam-se as disposições em contrário. 
Art. 3º. Este ato entra em vigor na data de sua publicação. 
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se. 
CLEUSA REGINA HALFEN 
Corregedora Regional 
 
PROVIMENTO Nº 12, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2012 (DEJT d e 17/12/2012 – 
TRT DA 4ª REGIÃO). 
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Dispõe sobre a instituição de modelo de requisição e procedimentos para 
pagamento de honorários de perito, de tradutor e de intérprete, no âmbito da 
Justiça do Trabalho da 4ª Região, e dá outras providências. 
A PRESIDENTE E A CORREGEDORA-REGIONAL DO TRIBUNAL REGIONAL 
DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, no uso de suas atribuições legais e 
regimentais, CONSIDERANDO a Resolução nº 66, de 10 de junho de 2010, do 
Conselho Superior da Justiça do Trabalho, que regulamenta, no âmbito da 
Justiça do Trabalho, a responsabilidade pelo pagamento e antecipação de 
honorários de perito, de tradutor e de intérprete, no caso de concessão à parte 
do benefício da Justiça Gratuita; CONSIDERANDO os limites orçamentários e 
a necessidade de estabelecer critérios para atualização e pagamento dos 
honorários periciais; CONSIDERANDO a necessidade de regular a matéria no 
âmbito da Justiça do Trabalho da 4ª Região, RESOLVEM: 
Art. 1º Fica instituído, no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª 
Região, a requisição de pagamento de honorários periciais, do tradutor e do 
intérprete, a ser disponibilizado pelo Sistema Informatizado de Primeiro Grau – 
inFOR, conforme o modelo o constante do Anexo Único. 
§ 1º Os campos para preenchimento das informações da requisição de que 
trata o caput do presente artigo é de preenchimento obrigatório pelas 
Secretarias das Varas do Trabalho, inclusive quanto ao número da inscrição do 
perito no cadastro fiscal da respectiva Secretaria Municipal da Fazenda 
(número da inscrição municipal – IM). 
§ 2° O preenchimento da requisição em desacordo com  o parágrafo anterior, 
bem assim com a Resolução nº 66, de 10 de junho de 2010, do Conselho 
Superior da Justiça do Trabalho, autoriza, de ordem, a devolução da requisição 
à origem. 
§ 3º Quando do retorno ao Tribunal, a requisição devolvida na forma do § 2° do 
presente artigo receberá nova numeração sequencial.  
§ 4º Não serão admitidas requisições sob a forma de RPV (Requisição de 
Pequeno Valor). 
§ 5º A requisição deverá ser encaminhada à Seção de Protocolo do TRT em 
uma única via, sendo desnecessário o encaminhamento por ofício. 
Art. 2º As requisições regulares encaminhadas ao Tribunal e protocolizadas até 
o último dia útil do mês serão cadastradas e processadas pela Coordenadoria 
de Precatórios em expediente mensal próprio e encaminhadas até o décimo 
quinto dia à Secretaria de Orçamento e Finanças para os procedimentos que 
viabilizem o pagamento até o último dia útil do mesmo mês, observada a ordem 
cronológica de apresentação da requisição e a disponibilidade orçamentária. 
Parágrafo único. O cadastro dos expedientes conterá o número seqüencial, o 
nome do profissional, o número do processo, o valor da requisição e as datas 
de arbitramento dos honorários e de recebimento na Coordenadoria de 
Precatórios. 
Art. 3º A Secretaria de Orçamento e Finanças manterá cadastro dos peritos, 
dos tradutores e dos intérpretes, e realizará aos descontos previdenciários e 
fiscais cabíveis, observadas as isenções legais pertinentes, mediante 
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apresentação de documentação comprobatória pelo requerente, e, após 
autorização do Presidente do Tribunal, depositará o valor líquido atualizado na 
conta bancária indicada pelo beneficiário regularmente cadastrado. 
§ 1º Para efeito de atualização dos valores, cabível somente a partir de 
19/04/2007 (data da publicação da Resolução CSJT nº 35/2007), observar-se-á 
a data do arbitramento da verba honorária. 
§ 2º A Secretaria de Orçamento e Finanças remeterá comprovante do depósito 
realizado às Secretarias das Varas do Trabalho para juntada aos autos do 
processo. 
§ 3º A Secretaria de Orçamento e Finanças ficará incumbida da manutenção 
dos registros dos pagamentos e a disponibilização de relatório mensal em meio 
eletrônico. 
§ 4º Satisfeitos todos os créditos, o expediente será baixado e remetido ao 
arquivo. 
Art. 4º Somente serão processadas requisições referentes às decisões 
prolatadas a partir de 28 de dezembro de 2006. 
§ 1º As requisições referentes às decisões com trânsito em julgado no período 
de 28 de dezembro de 2006 a 03 de maio de 2007 deverão observar os 
seguintes limites: 
I – valores mínimos: R$ 100,00 (cem reais) para perícias nas áreas da 
medicina, engenharia e contabilidade, e de R$ 80,00 (oitenta reais), para as 
demais; 
II – valor máximo: R$ 200,00 (duzentos reais) para qualquer tipo de perícia. 
§ 2º As requisições referentes às decisões com trânsito em julgado a partir de 
04 de maio de 2007 observarão o limite de R$ 1.000,00 (um mil reais). 
§ 3º Os honorários fixados em valor superior àquele mencionado no parágrafo 
anterior deverão ser fundamentados pelo Juízo da origem, a quem incumbe 
avaliar a complexidade da matéria, o grau de zelo profissional, o lugar e o 
tempo exigidos para a prestação do serviço e as peculiaridades regionais. 
§ 4º Não observado o procedimento do parágrafo anterior, a Coordenadoria de 
Precatórios processará a requisição desconsiderando, de ordem, o valor 
requisitado acima do limite de R$ 1.000,00 (um mil reais), informando ao juízo 
de origem acerca do procedimento, mediante correspondência eletrônica. 
Art. 5º A requisição que versar sobre o adiantamento de honorários é medida 
excepcional, justificada pelo juízo de origem, e será adotada apenas no caso 
de impossibilidade de emissão de ordem judicial para a realização da prova 
considerada indispensável à instrução processual. 
§ 1º No caso de a ré ser sucumbente no objeto da perícia, o ressarcimento ao 
erário em relação aos honorários adiantados farse- á através de recolhimento 
da importância em guia DARF sob código próprio, sob pena de execução. 
§ 2º A requisição para adiantamento de honorários observará a ordem 
cronológica das demais requisições. 
Art. 6º A Secretaria de Tecnologia da Informação diligenciará para a 
informatização dos procedimentos. 
Art. 7º Fica revogado o Provimento nº 08, de 16 de novembro de 2010. 
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Art. 8º Este Provimento entrará em vigor na data de sua publicação. 
MARIA HELENA MALLMANN, 
Presidente. 
CLEUSA REGINA HALFEN, 
Corregedora-Regional. 


