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P O R T A R I A S

1) PORTARIA Nº 7.075, DE 31 DE OUTUBRO DE 2012 (DEJT de 05/11/2012 
– TRT DA 4ª REGIÃO).
A VICE-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,  o  Juiz  CLÁUDIO ROBERTO OST, 
Titular da 1ª Vara do Trabalho de Santa Rosa, para a Vara do Trabalho de 
Frederico Westphalen, em virtude da remoção, a pedido, da Juíza Ana Júlia 
Fazenda  Nunes  para  a  3ª  Vara  do  Trabalho  de  Caxias  do  Sul,  conforme 
Portaria  nº  6495/2012  (Processo  Administrativo  Eletrônico  nº  0007733-
64.2012.5.04.0000). Ass. ROSANE SERAFINI CASA NOVA, Vice-Presidente, 
no exercício da Presidência.

2)  PORTARIA  Nº  7.198,  DE  07  DE  NOVEMBRO  DE  2012  (DEJT  de 
08/11/2012 – TRT DA 4ª REGIÃO).
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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  ADRIANA  FREIRES,  Titular  da  Vara  do 
Trabalho de São Borja, para a Vara do Trabalho de São Gabriel, em virtude da
posse, em 15 de outubro de 2012, da Juíza Lúcia Ehrenbrink no cargo de Juíza 
do  Tribunal  Regional  do  Trabalho  da  4ª  Região  (Processo  Administrativo 
Eletrônico  nº  0007864-39.2012.5.04.0000).  Ass.  MARIA  HELENA 
MALLMANN, Presidente.

R E S O L U Ç Õ E S

3) RESOLUÇÃO Nº 117/2012, DE 08 DE NOVEMBRO DE 2012 (DEJT de 
09/11/2012 – CSJT).
Regulamenta a prestação de serviço voluntário por magistrados e servidores 
no âmbito da Justiça do Trabalho de primeiro e segundo graus.
O  CONSELHO  SUPERIOR  DA  JUSTIÇA  DO  TRABALHO,  em  sessão 
ordinária realizada em 23 de outubro 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  Juiz  Vice-Presidente  da  ANAMATRA,  Dr.  Paulo  Luiz  Schmidt, 
Considerando a competência  do  Conselho  Superior  da  Justiça  do Trabalho 
para expedir normas gerais de procedimento relacionadas à gestão de pessoas 
no  âmbito  da  Justiça  do  Trabalho  de  primeiro  e  segundo  graus,  conforme 
dispõe o art. 12, inciso II, do seu Regimento Interno; Considerando o princípio 
da  eficiência,  previsto  no  art.  37  da  Constituição  Federal;  Considerando  o 
disposto na Lei  n°  9.608,  de 18 de fevereiro  de 1998,  que dispõe sobre o 
serviço voluntário a entidades públicas de qualquer natureza; Considerando a 
necessidade de promover  a cidadania e a responsabilidade socioambiental, 
estabelecidas  no  Planejamento  Estratégico  da  Justiça  do  Trabalho  para  o 
quadriênio  2010  a  2014;  Considerando  que  o  voluntariado  provém  da 
participação  espontânea  e  tem  como  objetivo  fomentar  a  solidariedade 
humana,  a  responsabilidade  social,  o  civismo,  a  cooperação  e  a  prática 
educativa;  Considerando o decidido nos autos  do processo CSJT-PP-3461-
38.2012.5.90.0000, RESOLVE:
CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 1° A prestação de serviço voluntário no âmbito da Justiça do Trabalho de 
primeiro e segundo graus observará o disposto nesta Resolução.



                        PODER JUDICIÁRIO FEDERAL

                        TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO

Art.  2°  Poderão prestar serviço voluntário magistrados togados e servidores 
aposentados da Justiça do Trabalho, em áreas de interesse e compatíveis com 
seus conhecimentos e experiências profissionais.
Parágrafo  único.  A prestação  de  serviço  voluntário  é  incompatível  com o 
exercício  da  advocacia  ou  com  a  realização  de  estágio  em  escritório  ou 
sociedade de advogados, bem assim com o exercício de perícia para a Justiça 
do Trabalho.
Art.  3°  O  serviço  voluntário  será  realizado  de  forma  espontânea  e  sem 
retribuição pecuniária ou compensação patrimonial de qualquer natureza.
§ 1°  Sem prejuízo  do  disposto  no  caput,  o  prestador  do  serviço  voluntário 
poderá  ser  ressarcido  pelas  despesas  que  comprovadamente  realizar  no 
desempenho das atividades voluntárias,  desde que prévia  e expressamente 
autorizadas.
§ 2°  O serviço voluntário não gerará vínculo empregatício nem obrigação de 
natureza trabalhista, previdenciária ou afim.
CAPÍTULO II
DOS PROCEDIMENTOS
Art. 4° Caberá às unidades de gestão de pessoas dos Tribunais:
I  - implementar, coordenar e controlar as ações necessárias à prestação de 
serviço voluntário;
II - programar e avaliar as atividades relativas ao voluntariado;
III  -  indicar as lotações e as atividades do voluntariado, consoante perfil  do 
interessado e demais requisitos previstos no artigo 2°.
Art. 5° As unidades interessadas em contar com a colaboração de prestadores 
de  serviço  voluntário  deverão  encaminhar  solicitação  à  área  de  gestão  de 
pessoas do respectivo Tribunal, indicando o número de vagas, as atividades a 
serem  desenvolvidas,  as  áreas  de  conhecimento  e  demais  requisitos  para 
identificação dos interessados.
CAPÍTULO III
DA ADESÃO E DOS PRAZOS
Art. 6° Aprestação do serviço voluntário será formalizada por meio de termo de 
adesão, a ser firmado entre o Tribunal e o interessado em prestar o serviço 
voluntário, no qual constarão o objeto e as condições de seu exercício.
Parágrafo  único.  Na  assinatura  do  termo  de  adesão,  o  Tribunal  será 
representado por seu Presidente.
Art.  7°  As partes  estabelecerão  o  prazo  de  duração  do  serviço  voluntário, 
podendo  haver  prorrogação  ou,  a  qualquer  tempo,  por  consenso  ou 
unilateralmente, cessação dos efeitos do termo de adesão.
Art. 8° A duração do serviço voluntário deverá observar o limite máximo de 4 
(quatro) horas diárias e 20 (vinte) horas semanais, o horário de expediente do 
Tribunal, a necessidade e o interesse da instituição e do voluntário.
Parágrafo  único.  O  Presidente  do  Tribunal  poderá  autorizar  carga  horária 
distinta em caso de atividades ou projetos especiais.
CAPÍTULO IV
DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES
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Art.  9°  O  voluntário  desenvolverá  trabalho  compatível  com  seus 
conhecimentos, habilidades, experiências e interesses.
Art.  10.  Serão  fornecidos  os  recursos  necessários  ao  desempenho  das 
atividades e tarefas do voluntário, bem como ambiente de trabalho favorável e 
em  condições  de  higiene  e  segurança,  bem  como  seguro  de  acidentes 
pessoais.
Art. 11. O voluntário receberá documento de identificação, de uso obrigatório, 
para acesso às unidades do Tribunal nas quais prestará serviço.
Parágrafo  único.  A  identificação  deverá  ser  devolvida  pelo  voluntário,  por 
ocasião do desligamento.
Art. 12. São deveres do voluntário:
I - respeitar as normas legais e regulamentares do Tribunal;
II - exercer suas atividades com zelo e responsabilidade;
III - atuar com respeito e urbanidade;
IV  - manter sigilo sobre assuntos dos quais, em razão do trabalho voluntário, 
tiver conhecimento;
V - responder por perdas e danos que, comprovadamente, vier a causar a bens 
do Tribunal, decorrentes da inobservância de normas internas.
VI - utilizar com parcimônia os recursos que lhe forem disponibilizados e zelar 
pelo patrimônio público;
VII - cumprir, fielmente, a programação do trabalho voluntário, comunicando à 
área  de  gestão  de  pessoas  fato  que  impossibilite  a  continuidade  de  suas 
atividades; e
VIII  - cumprir a carga-horária e os horários estabelecidos previamente para o 
seu trabalho, apresentando justificativa para atraso e falta junto à unidade de 
prestação do serviço.
§ 1° Constatada a violação dos deveres mencionados nos incisos deste artigo, 
o voluntário será imediatamente afastado, devendo, antes do seu desligamento 
definitivo, ser assegurada a ampla defesa.
§ 2° O voluntário é responsável por todos os atos que praticar na prestação do 
serviço,  respondendo  civil  e  penalmente  pelo  exercício  irregular  de  suas 
atribuições.
CAPÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art.  13.  Ao  término  do  voluntariado,  será  expedido  certificado,  contendo  a 
indicação  da  unidade  onde  foi  prestado  o  serviço,  do  período  e  da  carga-
horária cumprida pelo voluntário.
Parágrafo único.  A unidade em que o voluntário prestar serviços informará 
mensalmente  à área de gestão  de  pessoas o número  de horas  de  serviço 
prestado e eventuais ausências, para fins de registro e cômputo na certificação.
Art.  14.  As questões omissas serão resolvidas pelo  Presidente do Tribunal 
Regional do Trabalho em que o voluntário prestar o serviço.
Art. 15. Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação.
Brasília, 8 de novembro de 2012.
Ministro JOÃO ORESTE DALAZEN
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Presidente do Conselho Superior da Justiça do Trabalho

4) RESOLUÇÃO N° 118/2012, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2012 (DEJT de 
23/11/2012 – CSJT).
Altera dispositivos da Resolução CSJT nº 63,  de 28 de maio de 2010, que 
institui a padronização da estrutura organizacional e de pessoal dos órgãos da 
Justiça do Trabalho de primeiro e segundo graus.
O CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO, 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 aprovação pelo Plenário do Conselho Superior da Justiça do 
Trabalho da proposta apresentada pelo Colégio de Presidentes e Corregedores 
de Tribunais Regionais do Trabalho – COLEPRECOR, autuado como Pedido 
de Providências nº PP-10281-73.2012.5.90.0000, RESOLVE
Art. 1º O art. 2º, caput, o parágrafo único do art. 17 e o § 2º do art. 18 da 
Resolução nº 63, de 28 de maio de 2010, passam a vigorar com a seguinte 
redação:
“Art. 2º Na estrutura dos Tribunais Regionais do Trabalho, o número de cargos 
em comissão e funções comissionadas deve corresponder a no máximo 70% 
do quantitativo de cargos efetivos do órgão.
(...)
Art. 17. (...)
Parágrafo único. As informações referentes à movimentação processual dos 
Tribunais Regionais do Trabalho deverão considerar a quantidade de ações 
originárias  e  recursos  vindos  da  primeira  instância  e,  as  referentes  à 
movimentação processual das Varas do Trabalho, a quantidade de ações que 
ingressaram, bem como as execuções de títulos extrajudiciais.
Art. 18. (...)
§  2º  Os  Tribunais  que  cumprirem  integralmente  os  parâmetros  desta 
Resolução, e, ainda assim, contarem com quantitativo remanescente de cargos 
efetivos, cargos em comissão ou funções comissionadas, poderão, mediante 
comunicação  fundamentada  ao  Conselho  Superior  da  Justiça  do  Trabalho, 
destiná-lo  às  Varas  do  Trabalho,  com  prioridade  para  auxiliar  na  fase  de 
execução,  aos  Gabinetes  de  Desembargadores,  ou  às  unidades 
administrativas, observada a proporcionalidade da extensão da melhoria entre 
o 1º e o 2º grau de jurisdição.”
Art. 2º Republique-se a Resolução nº 63, de 28 de maio de 2010, consolidando 
as alterações promovidas por esta Resolução.
Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 22 de novembro de 2012.
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Ministro JOÃO ORESTE DALAZEN
Presidente do Conselho Superior da Justiça do Trabalho

***RESOLUÇÃO N° 63, DE 28 DE MAIO DE 2010
(Republicada em cumprimento ao art. 2° da Resolução nº 118, aprovada em 
21.11.2012)
Institui a padronização da estrutura organizacional e de pessoal dos órgãos da 
Justiça do Trabalho de primeiro e segundo graus.
O CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO, em sessão ordinária 
hoje  realizada,  sob  a  Presidência  do  Ex.mo  Conselheiro  Milton  de  Moura 
França,  presentes  os  Ex.mos  Conselheiros  João  Oreste  Dalazen,  Carlos 
Alberto  Reis  de  Paula,  João  Batista  Brito  Pereira,  Maria  Cristina  Irigoyen 
Peduzzi,  José Antonio Parente da Silva,  Maria Cesarineide de Souza Lima, 
Luís Carlos Cândido Martins Sotero da Silva, Gilmar Cavalieri e Gentil Pio de 
Oliveira  e  o  Ex.mo  Juiz  Renato  Henry  Sant’Ana,  Vice-Presidente  da 
ANAMATRA,  conforme  disposto  na  Resolução  001/2005,  Considerando  as 
sugestões  apresentadas  pelo  Colégio  de  Presidentes  e  Corregedores  de 
Tribunais Regionais do Trabalho – COLEPRECOR e pela Associação Nacional 
dos  Magistrados  da  Justiça  do  Trabalho  -  ANAMATRA,  com  vistas  ao 
aprimoramento  das  disposições  contidas  na  Resolução  n.º  53/2008, 
RESOLVE:
Seção I
Das disposições preliminares
Art. 1º Fica instituída a padronização da estrutura organizacional e de pessoal 
dos órgãos da Justiça do Trabalho de primeiro e segundo graus.
Art. 2º Na estrutura dos Tribunais Regionais do Trabalho, o número de cargos 
em comissão e funções comissionadas deve corresponder a no máximo 70% 
do quantitativo de cargos efetivos do órgão. (Redação dada pela Resolução nº 
118, aprovada em 21 de novembro de 2012)
§ 1º Os Tribunais Regionais do Trabalho que estiverem acima do percentual 
estipulado no caput deverão proceder aos ajustes necessários ao cumprimento 
desta  Resolução,  adotando,  entre  outras  alternativas,  a  transformação  ou 
extinção  de  cargos  em comissão  e  funções  comissionadas  ou  o  envio  de 
proposta de anteprojeto de lei para criação dos cargos efetivos indispensáveis 
ao seu quadro de pessoal. (Redação dada pela Resolução nº 83, aprovada em 
19 de agosto de 2011)
§ 2º O Conselho Superior da Justiça do Trabalho indeferirá as propostas de 
criação de novos cargos em comissão e funções comissionadas dos Tribunais 
que não estiverem com a sua estrutura adequada ao percentual estipulado no 
caput. (Incluído pela Resolução nº 83, aprovada em 19 de agosto de 2011)
§ 3º Serão considerados, para fins de verificação da adequação de que tratam 
os  parágrafos  anteriores,  os  quantitativos  de  cargos  efetivos,  cargos  em 
comissão  e  funções  comissionadas  contemplados  em  anteprojetos  de  lei 
aprovados  pelo  Conselho  Superior  da  Justiça  do  Trabalho.  (Incluído  pela 
Resolução nº 83, aprovada em 19 de agosto de 2011)
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Art. 3º O Tribunal Regional do Trabalho não poderá contar com mais de 10% 
de sua força de trabalho oriunda de servidores que não pertençam às carreiras 
judiciárias federais. (Redação dada pela Resolução nº 83, aprovada em 19 de 
agosto de 2011)
Parágrafo único. Os Tribunais Regionais do Trabalho que estiverem acima do 
percentual  estipulado  no  caput  não  poderão  requisitar  novos  servidores  e 
deverão  substituir  o  excedente,  paulatinamente,  por  ocupantes  de  cargos 
efetivos do próprio órgão. (Incluído pela Resolução nº 83, aprovada em 19 de 
agosto de 2011)
Seção II
Dos  Gabinetes  dos  Desembargadores  de  Tribunal  Regional  do  Trabalho 
(Redação dada pela Resolução nº 83, aprovada em 19 de agosto de 2011)
Art. 4° A estrutura administrativa dos gabinetes dos magistrados de segundo 
grau, relativamente à lotação, às nomenclaturas e aos respectivos níveis de 
retribuição  dos  cargos  em  comissão  e  funções  comissionadas,  fica 
estabelecida conforme o disposto nos Anexos I e II desta Resolução. (Redação 
dada pela Resolução nº 83, aprovada em 19 de agosto de 2011)
§  1º  Integram  o  quadro  de  servidores  dos  gabinetes  de  magistrados  de 
segundo grau todos os servidores neles lotados, incluindo-se os removidos, 
cedidos,  em  lotação  provisória  e  ocupantes  de  cargos  em  comissão  sem 
vínculo com a administração.
§ 2º Os magistrados de segundo grau poderão contar com um profissional que 
exerça a atribuição de motorista ou segurança, que ocupará uma das vagas da 
lotação do gabinete previstas no Anexo I desta Resolução. (Redação dada pela 
Resolução nº 83, aprovada em 19 de agosto de 2011)
§ 3º A estrutura de que trata o caput poderá ser reavaliada de acordo com as 
alterações na movimentação processual dos gabinetes, apurada nos três anos 
anteriores,  e  mediante a disponibilidade de cargos e funções dos Tribunais 
Regionais do Trabalho e a demonstração pormenorizada da necessidade.
(Incluído pela Resolução nº 83, aprovada em 19 de agosto de 2011)
Art. 5º A alteração da composição de Tribunal Regional do Trabalho somente 
poderá ser proposta quando a média de processos anualmente recebidos por 
magistrado de segundo grau, apurada nos três anos anteriores, for igual ou 
superior  a  1.500  (mil  e  quinhentos),  não  sendo  permitida  a  utilização  de 
projeções  para  cálculo  de  número  de  processos.  (Redação  dada  pela 
Resolução nº 83, aprovada em 19 de agosto de 2011)
Parágrafo único. Excluem-se do cálculo de que trata este artigo os magistrados 
investidos em cargos de direção. (Incluído pela Resolução nº 83, aprovada em 
19 de agosto de 2011)
Seção III
Das Varas do Trabalho
Art.  6°  A  estrutura  administrativa  das  Secretarias  das  Varas  do  Trabalho, 
relativamente  à  lotação,  às  nomenclaturas  e  aos  respectivos  níveis  de 
retribuição  dos  cargos  em  comissão  e  funções  comissionadas,  fica 
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estabelecida  conforme  o  disposto  nos  Anexos  III  e  IV  desta  Resolução. 
(Redação dada pela Resolução nº 83, aprovada em 19 de agosto de 2011)
§  1º  Integram  o  quadro  de  servidores  das  Varas  do  Trabalho  todos  os 
servidores  nelas  lotados,  incluindo-se  os  removidos,  cedidos,  em  lotação 
provisória  e  ocupantes  de  cargos  em  comissão  sem  vínculo  com  a 
administração.
§ 2º Os Tribunais Regionais do Trabalho, quando da existência de mais de 
uma Vara do Trabalho na localidade, poderão instalar Foros, devendo provê-
los  com  o  quantitativo  de  cargos  efetivos,  em  comissão  e  funções 
comissionadas  necessários  para  estruturar  as  unidades  de  apoio 
administrativo, distribuição e central de mandados, dentre outras, sem prejuízo 
da lotação das Varas do Trabalho de que trata o Anexo III. (Redação dada pela 
Resolução nº 83, aprovada em 19 de agosto de 2011)
§ 3º Nos Foros onde houver contadoria centralizada, as funções comissionadas 
destinadas aos calculistas, de que trata o Anexo IV, serão remanejadas para a 
referida unidade. (Incluído pela Resolução nº 83, aprovada em 19 de agosto de 
2011)
§ 4º A estrutura de que trata o caput poderá ser reavaliada de acordo com as 
alterações na movimentação processual das Varas do Trabalho, apurada nos 
três anos anteriores, e mediante a disponibilidade de cargos e funções dos 
Tribunais  e  a  demonstração  pormenorizada  da  necessidade.  (Incluído  pela 
Resolução nº 83, aprovada em 19 de agosto de 2011)
Art. 7° Além do quantitativo de servidores previsto no Anexo III, as Varas do 
Trabalho que não disponham de Central de Mandados e recebam até 1.000 
(mil) processos por ano, poderão contar com até dois servidores ocupantes do 
cargo  de  Analista  Judiciário,  área  judiciária,  especialidade  Execução  de 
Mandados, e, as que recebam acima de 1.000 (mil) processos poderão contar 
com até três,  ressalvadas as situações especiais,  a critério do Tribunal,  em 
decorrência do movimento processual e da extensão da área abrangida pela 
competência territorial da Vara do Trabalho.
Parágrafo único. Competirá a cada Tribunal prover suas Centrais de Mandados 
com um quantitativo adequado de servidores ocupantes do cargo de Analista 
Judiciário, área judiciária, especialidade Execução de Mandados, para atender 
à demanda das jurisdições a que dão suporte. (Redação dada pela Resolução 
CSJT nº 77, de 13/5/2011)
Art. 8° A sede de Vara do Trabalho que receber até 350 (trezentos e cinquenta) 
processos  anuais  poderá  ser  transferida  para  município  de  maior 
movimentação processual, na forma prevista no art. 28 da Lei n.º 10.770/2003.
§  1º  O Tribunal  Regional  do  Trabalho,  alternativamente,  poderá  optar  pela 
modificação da jurisdição da Vara do Trabalho, na forma prevista no art. 28 da 
Lei  nº  10.770/2003,  de  modo  a  propiciar  a  elevação  da  movimentação 
processual  do  órgão  a  patamar  superior  a  350  (trezentos  e  cinquenta) 
processos anuais. (Redação dada pela Resolução nº 83, aprovada em 19 de 
agosto de 2011)
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§  2º  Nas  localidades  em que  ocorrer  a  transferência  da  sede  de  Vara  do 
Trabalho  para  município  de  maior  movimentação  processual,  o  Tribunal 
Regional  do  Trabalho,  a  seu critério,  poderá  instalar  Postos  Avançados da 
Justiça do Trabalho (PAJT), cabendo definir a estrutura de funcionamento do 
aludido órgão,  de acordo com seu volume processual.  (Redação dada pela 
Resolução nº 83, aprovada em 19 de agosto de 2011)
§  3º  Os  Tribunais  Regionais  do  Trabalho  poderão  instituir  ainda  a  Justiça 
Itinerante,  que se  constitui  em unidades móveis,  com o objetivo  de  prestar 
jurisdição em localidades que não comportam a criação de Postos Avançados 
da  Justiça  do  Trabalho,  designandose  magistrados  e  servidores  para  o 
atendimento dos jurisdicionados, em datas previamente agendadas. (Redação 
dada pela Resolução nº 83, aprovada em 19 de agosto de 2011)
Art. 9º A criação de Vara do Trabalho em localidade que ainda não conta com 
uma  Unidade  da  Justiça  do  Trabalho  condiciona-se  à  existência,  na  base 
territorial prevista para sua jurisdição, de mais de 24.000 (vinte e quatro mil) 
trabalhadores ou ao ajuizamento de pelo menos 350 (trezentos e cinquenta) 
reclamações trabalhistas por ano, apuradas nos três anos anteriores.
§ 1º Nas localidades que já disponham de Varas do Trabalho, a criação de uma 
nova  unidade somente  poderá  ser  proposta  quando a  média  de  processos 
anualmente  recebidos  em  cada  Vara  existente,  apurada  nos  três  anos 
anteriores, for igual ou superior a 1.500 (mil e quinhentos). (Renumerado por 
força do art. 1º da Resolução nº 93, aprovada em 23 de março de 2012)
§ 2º O quantitativo mínimo referido pelo parágrafo primeiro deverá ser reduzido 
a  700  (setecentos)  processos  na  média  apurada  nos  três  anos  anteriores, 
quando se tratar da criação de Vara do Trabalho destinada à especialização 
em acidentes de trabalho.
(Incluído pela Resolução nº 93, aprovada em 23 de março de 2012)
§  3º  O  quantitativo  mínimo  referido  pelo  parágrafo  primeiro  deverá  ser 
aumentado para 2500 (dois mil e quinhentos) processos na média apurada nos 
três  anos  anteriores,  quando  se  tratar  da  criação  de  Vara  do  Trabalho 
destinada à especialização em execuções fiscais. (Incluído pela Resolução nº 
93, aprovada em 23 de março de 2012)
§ 4º O Conselho Superior da Justiça do Trabalho poderá, excepcionalmente, 
por deliberação de 2/3 de seus integrantes, relativizar os critérios estabelecidos 
pelo  caput  e  pelos  parágrafos  primeiro  a  terceiro,  quando  a  análise  das 
peculiaridades do caso concreto o exigir, com vistas à interiorização da Justiça 
do Trabalho, à garantia do acesso à Justiça e ao imperativo da ampliação da
cidadania. (Incluído pela Resolução nº 93, aprovada em 23 de março de 2012)
Art.  10.  O  quantitativo  de  cargos  de  juiz  do  trabalho  substituto,  em  cada 
Região, corresponderá ao número de Varas do Trabalho.
§ 1º As Varas do Trabalho que recebam quantitativo superior  a 1.000 (mil) 
processos por ano poderão contar, a critério da Corregedoria Regional, com 
um juiz titular e um juiz substituto.
(Redação dada pela Resolução nº 114, aprovada em 26 de setembro de 2012)
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§ 2º Na hipótese do parágrafo anterior, as Varas terão em sua lotação dois 
assistentes,  os  quais  deverão  atuar  junto  aos  juízes  do  trabalho  (titular  e 
substituto) nos serviços inerentes à própria Vara.
(Redação dada pela Resolução nº 114, aprovada em 26 de setembro de 2012)
Art. 11. Fica autorizada a instituição de Grupos Móveis destinados a auxiliar as 
Varas do Trabalho em que se verifique aumento,  em caráter excepcional  e 
transitório, na movimentação processual.
Parágrafo  único.  O  funcionamento  dos  Grupos  Móveis,  relativamente  à 
composição,  atribuições  e  atuação,  será  regulamentado  pelo  respectivo 
Tribunal Regional do Trabalho.
Seção IV
Dos Órgãos do Tribunal e das Unidades Administrativas
Art.  12. As nomenclaturas dos órgãos dos Tribunais Regionais do Trabalho, 
bem como das suas unidades administrativas, deverão obedecer ao disposto 
nos Anexos V, VI e VII desta Resolução.
Art.  13.  As  unidades  administrativas  classificam-se  em  unidades  de  apoio 
judiciário e unidades de apoio administrativo.
§ 1º  São unidades de apoio judicário  aquelas que prestam apoio  direto  às 
atividades judicantes do Tribunal.
§ 2º São unidades de apoio administrativo aquelas que prestam apoio indireto 
às atividades judicantes do Tribunal.
Art.  14.  Nos  Tribunais  Regionais  do  Trabalho,  o  quantitativo  de  servidores 
vinculados às unidades de apoio administrativo corresponderá a no máximo 
30% do total de servidores, incluídos efetivos, removidos, cedidos e ocupantes 
de cargos em comissão sem vínculo com a Administração Pública. (Redação 
dada pela Resolução nº 83, aprovada em 19 de agosto de 2011)
§ 1º Os Tribunais Regionais do Trabalho que estiverem acima do percentual 
estipulado no caput  deverão proceder  ao  remanejamento  de  servidores,  de 
modo a alcançar a proporção fixada neste artigo.
(Redação dada pela Resolução nº 83, aprovada em 19 de agosto de 2011)
§ 2º O Conselho Superior da Justiça do Trabalho indeferirá as propostas de 
criação  de  novos  cargos  para  as  unidades  de  apoio  administrativo  dos 
Tribunais  que  não  estiverem com a  sua  estrutura  adequada  ao  percentual 
estipulado no caput. (Incluído pela Resolução nº 83, aprovada em 19 de agosto 
de 2011)
§ 3º As unidades de apoio administrativo dos Tribunais não poderão contar 
com  mais  do  que  30%  do  total  de  cargos  em  comissão  e  de  funções 
comissionadas  disponíveis  para  todo  o  quadro  de  pessoal.  (Incluído  pela 
Resolução nº 83, aprovada em 19 de agosto de 2011)
Art.  15.  As  unidades  administrativas  dos  Tribunais  Regionais  do  Trabalho 
observarão a seguinte estrutura hierárquica: (Redação dada pela Resolução nº 
83, aprovada em 19 de agosto de 2011)
I  -  Diretoria-Geral,  Secretaria-Geral  da  Presidência  e  Secretaria-Geral 
Judiciária, cujos titulares serão retribuídos com CJ-4;
II - Secretarias, cujos titulares serão retribuídos com CJ-3;
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III - Coordenadorias, cujos titulares serão retribuídos com CJ-2;
IV - Divisões, cujos titulares serão retribuídos com CJ-1;
V – Núcleos, cujos titulares serão retribuídos com FC-6; e
VI - Seções, cujos titulares serão retribuídos com FC-5. (Redação dada pela 
Resolução nº 83, aprovada em 19 de agosto de 2011)
§ 1º O Tribunal somente poderá contar com uma Secretaria-Geral Judiciária 
quando estiver dividido em mais de duas turmas de julgamento. (Redação dada 
pela Resolução nº 83, aprovada em 19 de agosto de 2011)
§ 2º  Na estrutura  da  Diretoria-Geral  e  das Secretarias poderão ser  criadas 
Assessorias Técnicas.
§  3º  Em  situações  excepcionais,  os  Tribunais  poderão  não  dispor  de 
Coordenadorias, Divisões e/ou Núcleos. (Redação dada pela Resolução nº 83, 
aprovada em 19 de agosto de 2011)
§ 4º Poderão existir denominações diferentes das previstas nos Anexos V, VI e 
VII desta Resolução em relação às unidades:
(Redação dada pela Resolução nº 83, aprovada em 19 de agosto de 2011)
I - cujas atribuições não guardem pertinência com nenhuma das listadas; ou
II - referentes às subdivisões daquelas cujas denominações estejam previstas.
Art. 16. A denominação das escolas que visem à formação e aperfeiçoamento 
de magistrados, vinculadas aos Tribunais Regionais do Trabalho, será definida 
de acordo com os padrões determinados pela Escola Nacional de Formação e 
Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho (ENAMAT).
Seção V
Das disposições finais
Art. 17. Para os fins desta Resolução, serão considerados os dados estatísticos 
oficiais  constantes  da  Consolidação  Estatística  da  Justiça  do  Trabalho. 
(Redação dada pela Resolução nº 83, aprovada em 19 de agosto de 2011)
Parágrafo único. As informações referentes à movimentação processual dos 
Tribunais Regionais do Trabalho deverão considerar a quantidade de ações 
originárias  e  recursos  vindos  da  primeira  instância  e,  as  referentes  à 
movimentação processual das Varas do Trabalho, a quantidade de ações que 
ingressaram, bem como as execuções de títulos extrajudiciais. (Redação dada 
pela Resolução nº 118, aprovada em 21 de novembro de 2012)
Art.  17-A.  Os  Tribunais  Regionais  do  Trabalho  encaminharão  ao  Conselho 
Superior da Justiça do Trabalho, até os dias 31 de janeiro e 31 de julho de 
cada  ano,  quadro  atualizado  da  lotação  de  seus  servidores  (efetivos, 
removidos, cedidos e ocupantes exclusivamente de cargo em comissão) com 
as respectivas funções comissionadas ou cargos em comissão, se houver, por 
unidade  do  Tribunal.  (Incluído  pela  Resolução  nº  83,  aprovada  em  19  de 
agosto de 2011)
Parágrafo único. O Conselho Superior da Justiça do Trabalho disponibilizará 
formulário eletrônico para envio das informações de que trata o caput. (Incluído 
pela Resolução nº 83, aprovada em 19 de agosto de 2011)
Art.  18.  Os  Tribunais  Regionais  do  Trabalho  implementarão  as  medidas 
necessárias  para  o  cumprimento  desta  Resolução  até  31  de  dezembro  de 
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2012. (Redação dada pela Resolução nº 83, aprovada em 19 de agosto de 
2011)
§ 1º Os Tribunais Regionais do Trabalho encaminharão ao Conselho Superior 
da Justiça do Trabalho, no prazo de 30 dias contados da publicação desta 
Resolução,  plano  de  ação  com  vistas  ao  seu  cumprimento,  assim  como 
relatório detalhado das medidas implementadas, até o último dia útil dos meses 
de janeiro e junho de 2012. (Incluído pela Resolução nº 83, aprovada em 19 de 
agosto de 2011)
§  2º  Os  Tribunais  que  cumprirem  integralmente  os  parâmetros  desta 
Resolução, e, ainda assim, contarem com quantitativo remanescente de cargos 
efetivos, cargos em comissão ou funções comissionadas, poderão, mediante 
comunicação  fundamentada  ao  Conselho  Superior  da  Justiça  do  Trabalho, 
destiná-lo  às  Varas  do  Trabalho,  com  prioridade  para  auxiliar  na  fase  de 
execução,  aos  Gabinetes  de  Desembargadores,  ou  às  unidades 
administrativas, observada a proporcionalidade da extensão da melhoria entre 
o  1º  e  o  2º  grau  de  jurisdição.  (Parágrafo  incluído  pela  Resolução  nº  83, 
aprovada em 19 de agosto de 2011, e redação alterada pela Resolução nº 118, 
aprovada em 21 de novembro de 2012.)
§ 3º Os Tribunais Regionais do Trabalho que não se adequarem ao disposto 
nesta Resolução no prazo previsto no caput, poderão não ser beneficiados com 
recursos  orçamentários  cuja  descentralização  inscreva-se  no  exercício  do 
poder  discricionário  da  Presidência  do  Conselho  Superior  da  Justiça  do 
Trabalho, sem prejuízo das demais vedações previstas nesta norma. (Incluído 
pela Resolução nº 83, aprovada em 19 de agosto de 2011)
§ 4º A Assessoria de Controle e Auditoria do Conselho Superior da Justiça do 
Trabalho  fiscalizará  o  cumprimento  desta  Resolução,  especialmente  por 
ocasião  das  auditorias  realizadas  nos  Tribunais  Regionais  do  Trabalho. 
(Incluído pela Resolução nº 83, aprovada em 19 de agosto de 2011)
Art. 19. A presente Resolução tem efeito vinculante, nos termos do art. 111-A, 
§ 2º, inciso II, da Constituição Federal.
Art. 20. Fica revogada a Resolução n.º 53/2008, publicada em 10/12/2008.
Art. 21. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

E D I T A I S

5)  EDITAL  AJ  Nº  121/2012,  DE  06  DE  NOVEMBRO DE 2012  (DEJT  de 
07/11/2012 – 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  1ª  Vara do Trabalho de  Santa 
Rosa, em virtude da remoção, a pedido, do Juiz Cláudio Roberto Ost para a 
Vara do Trabalho de Frederico Westphalen, conforme Portaria nº 7075/2012; 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 
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de  haver  interessado(s),  a  remoção  darse-á  nos  termos  do  ordenamento 
jurídico vigente. Porto Alegre, 06 de novembro de 2012. Ass. MARIA HELENA 
MALLMANN, Presidente.

6)  EDITAL  AJ  Nº  122/2012,  DE  09  DE  NOVEMBRO DE 2012  (DEJT  de 
12/11/2012 – 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 São Borja, 
em virtude da remoção, a pedido, da Juíza Adriana Freires para a Vara do 
Trabalho de São Gabriel, conforme Portaria nº 7198/2012; 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, 09 de novembro de 2012. Ass.  MARIA HELENA MALLMANN, 
Presidente.

7)  EDITAL  AJ  Nº  123/2012,  DE  09  DE  NOVEMBRO DE 2012  (DEJT  de 
12/11/2012 – 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  19ª  Vara do Trabalho de  Porto 
Alegre,  em virtude da aposentadoria  da Juíza Rosane Cavalheiro  Gusmão, 
conforme Portaria nº 7098/2012;  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,  12  de 
novembro de 2012. Ass. MARIA HELENA MALLMANN, Presidente.

8)  EDITAL  AJ  Nº  124/2012,  DE  12  DE  NOVEMBRO DE 2012  (DEJT  de 
14/11/2012 – 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 do Art. 4º, § 1º, do Provimento Conjunto nº 10/2010, 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: 1ª Circunscrição –  1ª  Vara do Trabalho de  Porto Alegre;  3ª 
Circunscrição – 3ª Vara do Trabalho de Porto Alegre; 19ª Circunscrição – 19ª 
Vara do Trabalho de  Porto Alegre. II  – As referidas circunscrições restaram 
vagas em virtude da promoção dos Juízes Substitutos lotados a Juiz Titular de 
Vara do Trabalho; III –A inscrição para as referidas vagas deverá ser efetivada 
a partir  da publicação do presente edital  no Diário Eletrônico da Justiça do 
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Trabalho, estabelecendo-se o prazo de 10 (dez) dias para manifestação dos 
interessados. Porto Alegre, 12 de novembro de 2012. Ass. Desembargadora 
CLEUSA REGINA HALFEN, Corregedora Regional.

9)  EDITAL  AJ  Nº  125/012,  DE  13  DE  NOVEMBRO  DE  2012  (DEJT  de 
13/11/2012 – 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 1ª Vara do Trabalho de Erechim, 
em virtude da remoção, a pedido, da Juíza Valdete Souto Severo para a 3ª 
Vara do Trabalho de Erechim, conforme Portaria nº 7161/2012; 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, 13 de novembro de 2012. Ass.  MARIA HELENA MALLMANN, 
Presidente.

10)  EDITAL  AJ  Nº  126/2012,  DE 13 DE NOVEMBRO DE 2012 (DEJT de 
14/11/2012 – 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 
Excelentíssimos  Juízes  do  Trabalho  Substitutos  do  TRT da  4ª  Região,  em 
conformidade ao disposto no artigo 83 da Lei Complementar nº 35/79, que se 
encontra  vaga,  para  preenchimento  através  de  promoção  pelo  critério  da 
antiguidade,  a  titularidade  da  3ª  Vara  do  Trabalho  de  Rio  Grande,  a  ser 
instalada em 11 de dezembro de 2012,  ficando aberto o prazo de 05 (cinco) 
dias, a partir da publicação do presente edital no Diário Eletrônico da Justiça do 
Trabalho, para a manifestação dos magistrados que não tiverem interesse na 
referida  promoção.  Porto  Alegre,  13  de  novembro  de  2012.  Ass.  MARIA 
HELENA MALLMANN, Presidente.

11)  EDITAL  AJ  Nº  127/2012,  DE 13 DE NOVEMBRO DE 2012 (DEJT de 
14/11/2012 – 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 
Excelentíssimos  Juízes  do  Trabalho  Substitutos  do  TRT da  4ª  Região,  em 
conformidade ao disposto no artigo 83 da Lei Complementar nº 35/79, que se 
encontra  vaga,  para  preenchimento  através  de  promoção  pelo  critério  do 
merecimento,  a titularidade da  4ª  Vara do Trabalho de  Rio Grande,  a ser 
instalada em 11 de dezembro de 2012,  ficando aberto o prazo de 05 (cinco) 
dias, a partir da publicação do presente edital no Diário Eletrônico da Justiça do 
Trabalho, para a manifestação dos magistrados que não tiverem interesse na 
referida  promoção,  conforme  estabelecido  no  artigo  3º  da  Resolução 
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Administrativa nº 04/2006 deste Tribunal.  Porto  Alegre,  13 de novembro de 
2012. Ass. MARIA HELENA MALLMANN, Presidente.

12)  EDITAL  AJ  Nº  128/2012,  DE 14 DE NOVEMBRO DE 2012 (DEJT de 
14/11/2012 – 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 
Excelentíssimos  Juízes  do  Trabalho  Substitutos  do  TRT da  4ª  Região,  em 
conformidade ao disposto no artigo 83 da Lei Complementar nº 35/79, que se 
encontra  vaga,  para  preenchimento  através  de  promoção  pelo  critério  da 
antiguidade, a titularidade da Vara do Trabalho de São Borja, ficando aberto o 
prazo de 05 (cinco) dias, a partir da publicação do presente edital no Diário 
Eletrônico da Justiça do Trabalho, para a manifestação dos magistrados que 
não tiverem interesse na referida promoção. Porto Alegre, 14 de novembro de 
2012. Ass. MARIA HELENA MALLMANN, Presidente.

13)  EDITAL  AJ  Nº  129/2012,  DE 16 DE NOVEMBRO DE 2012 (DEJT de 
16/11/2012 – 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 – Estará vaga, 
para fins de remoção, a partir de 19 de novembro de 2012, a titularidade da 1ª 
Vara do Trabalho de Bagé,em virtude da remoção, a pedido, da Juíza Odete 
Carlin  para  a  1ª  Vara  do  Trabalho  de  Santa  Rosa,  conforme  Portaria  nº 
7395/2012; 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,  16 de novembro de 2012.  Ass. 
MARIA HELENA MALLMANN, Presidente.

14)  EDITAL  AJ  Nº  130/2012,  DE 16 DE NOVEMBRO DE 2012 (DEJT de 
16/11/2012 – 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 –  Estará vaga, 
para fins de remoção, a partir de 19 de novembro de 2012, a titularidade da 2ª 
Vara do Trabalho de Bagé, em virtude da remoção, a pedido, do Juiz Renato 
Barros  Fagundes  para  a  4ª  Vara  do  Trabalho  de  Passo  Fundo,  conforme 
Portaria nº 7394/2012; 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,  16  de  novembro  de 
2012. Ass. MARIA HELENA MALLMANN, Presidente.

15)  EDITAL  AJ  Nº  131/2012,  DE 20 DE NOVEMBRO DE 2012 (DEJT de 
20/11/2012 – TRT DA 4ª REGIÃO).
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A PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, 
no  uso  de  suas  atribuições  legais  e  regimentais,  FAZ  SABER,  aos 
Excelentíssimos  Juízes  do  Trabalho  Substitutos  do  TRT da  4ª  Região,  em 
conformidade ao disposto no artigo 83 da Lei Complementar nº 35/79, que se 
encontra  vaga,  para  preenchimento  mediante  promoção  pelo  critério  do 
merecimento, a titularidade da 1ª Vara do Trabalho de Bagé, ficando aberto o 
prazo de 05 (cinco) dias, a partir da publicação do presente edital no Diário 
Eletrônico da Justiça do Trabalho, para a manifestação dos magistrados que 
não tiverem interesse na referida promoção, conforme estabelecido no artigo 3º 
da Resolução Administrativa nº 04/2006 deste Tribunal. Porto Alegre, 20 de 
novembro de 2012. Ass. MARIA HELENA MALLMANN, Presidente.

16)  EDITAL  AJ  Nº  132/2012,  DE 20 DE NOVEMBRO DE 2012 (DEJT de 
20/11/2012 – 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 
Excelentíssimos  Juízes  do  Trabalho  Substitutos  do  TRT da  4ª  Região,  em 
conformidade ao disposto no artigo 83 da Lei Complementar nº 35/79, que se 
encontra  vaga,  para  preenchimento  mediante  promoção  pelo  critério  da 
antiguidade, a titularidade da 2ª Vara do Trabalho de Bagé, ficando aberto o 
prazo de 05 (cinco) dias, a partir da publicação do presente edital no Diário 
Eletrônico da Justiça do Trabalho, para a manifestação dos magistrados que 
não tiverem interesse na referida promoção. Porto Alegre, 20 de novembro de 
2012. Ass. MARIA HELENA MALLMANN, Presidente.

D I V E R S O S

17)  PROVIMENTO  CGJT  Nº  002/2012,  DE  20  DE  NOVEMBRO  DE  2012 
(DEJT de 21/11/2012 – TST).
Dispõe sobre regras procedimentais a serem observadas pelas corregedorias 
dos tribunais regionais do trabalho em Pedidos de Providências contra atos de 
magistrados refratários ao modelo contemplado na Resolução Administrativa nº 
1470/2011, de 24/8/2012, do Órgão Especial do Tribunal Superior do Trabalho.
O  CORREGEDOR-GERAL  DA  JUSTIÇA  DO  TRABALHO,  no  uso  da 
atribuição regimental que lhe é conferida pelo artigo 6º, inciso V, do Regimento 
Interno da Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho, Considerando que, na 
conformidade  do  artigo  9º,  inciso  II,  da  RA  nº  1470/2011,  de  24/8/2012, 
compete ao Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho fiscalizar e orientar os 
tribunais  regionais  do  trabalho  e  as  corregedorias  regionais  acerca  do  seu 
cumprimento, especialmente no que concerne à obrigatoriedade de inclusão e 
exclusão  de  executados  no  Banco  Nacional  de  Devedores  Trabalhistas; 
Considerando que a determinação judicial a que se refere o artigo 2º da RA nº 
1470/2011 sobre  a  inclusão,  a  alteração e  a  exclusão de dados no Banco 
Nacional de Devedores Trabalhistas não sugere a ideia de ato jurisdicional e 
sim de ato meramente administrativo, por se exaurir em simples obrigação de 
fazer  afeta  ao  juiz  do  trabalho,  ainda  que  o  deva  ser  devidamente 
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fundamentado,  nos termos do artigo 93,  incisos IX e X, da Constituição da 
República;  Considerando,  finalmente,  os  termos  da  decisão  exarada  no 
Pedido  de  Providência  tombado,  nesta  Corregedoria-Geral,  sob  o  nº  7788-
26.2012.5.00.0000; RESOLVE:
Art.  1º.  Orientar  os  corregedores  dos  tribunais  regionais  do  trabalho  que 
expeçam  recomendação  aos  juízes  do  trabalho,  titulares  de  varas  ou 
substitutos,  das  respectivas  jurisdições  territoriais,  para  que  observem com 
rigor as disposições da RA nº 1470/2011, em especial aquelas inseridas nos § 
1º-A, § 2º e § 3º do artigo 1º e no §4º do artigo 3º.
Art. 2º.  No caso de decisões proferidas por magistrados de primeiro grau em 
desconformidade com o modelo delineado na RA nº 1470/2011, caberá à parte 
interessada formular Pedido de Providência perante as corregedorias regionais.
Art.  3º.  A petição inicial do Pedido de Providência deverá ser instruída com 
cópias do ato impugnado e demais documentos comprobatórios das alegações 
do requerente.
Art.  4º.  Satisfatoriamente  instruída,  os  corregedores  regionais  proferirão 
decisão, no prazo de 5 (cinco) dias, seja pela rejeição ou pelo acolhimento do 
Pedido  de  Providência,  com  determinação,  se  deferida  a  pretensão,  de 
readequação do ato impugnado às disposições da RA nº 1470/2011, seguida 
da atualização dos dados no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Art.  5º.  Se  a  inicial  do  Pedido  de  Providência  não  estiver  suficientemente 
instruída,  os corregedores regionais  intimarão o requerente para que,  em 5 
(cinco)  dias,  junte  documentos  considerados  imprescindíveis  ao  exame  da 
pretensão,  podendo,  nessa  hipótese  e  se  assim  o  entenderem,  oficiar  à 
autoridade  requerida  para  que,  no  prazo  de  5  (cinco)  dias,  preste  as 
informações cabíveis, prolatando, com ou sem elas, a respectiva decisão, para 
os fins do disposto no artigo 4º.
Art. 6º. Este provimento entrará em vigor na data da sua publicação.
Publique-se no DEJT.
Dê-se ciência aos eminentes corregedores dos tribunais regionais do trabalho, 
mediante ofício, do inteiro teor deste provimento.
Brasília, 20 de novembro de 2012.
ANTONIO JOSÉ DE BARROS LEVENHAGEN
Ministro Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho

18) PROVIMENTO CGJT Nº 002/2012 (*), DE 20 DE NOVEMBRO DE 2012 
(DEJT de 23/11/2012 – TST) (*) Republicado em razão de erro material.
Dispõe sobre regras procedimentais a serem observadas pelas corregedorias 
dos tribunais regionais do trabalho em Pedidos de Providências contra atos de 
magistrados refratários ao modelo contemplado na Resolução Administrativa nº 
1470/2011, de 24/8/2011, do Órgão Especial do Tribunal Superior do Trabalho.
O  CORREGEDOR-GERAL  DA  JUSTIÇA  DO  TRABALHO,  no  uso  da 
atribuição regimental que lhe é conferida pelo artigo 6º, inciso V, do Regimento 
Interno da Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho, Considerando que, na 
conformidade  do  artigo  9º,  inciso  II,  da  RA  nº  1470/2011,  de  24/8/2011, 
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compete ao Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho fiscalizar e orientar os 
tribunais  regionais  do  trabalho  e  as  corregedorias  regionais  acerca  do  seu 
cumprimento, especialmente no que concerne à obrigatoriedade de inclusão e 
exclusão  de  executados  no  Banco  Nacional  de  Devedores  Trabalhistas; 
Considerando que a determinação judicial a que se refere o artigo 2º da RA nº 
1470/2011 sobre  a  inclusão,  a  alteração e  a  exclusão de dados no Banco 
Nacional de Devedores Trabalhistas não sugere a ideia de ato jurisdicional e 
sim de ato meramente administrativo, por se exaurir em simples obrigação de 
fazer  afeta  ao  juiz  do  trabalho,  ainda  que  o  deva  ser  devidamente 
fundamentado,  nos  termos do artigo 93,  incisos IX  e X, da Constituição da 
República;  Considerando,  finalmente,  os  termos  da  decisão  exarada  no 
Pedido  de  Providência  tombado,  nesta  Corregedoria-Geral,  sob  o  nº  7788-
26.2012.5.00.0000; RESOLVE:
Art.  1º.  Orientar  os  corregedores  dos  tribunais  regionais  do  trabalho  que 
expeçam  recomendação  aos  juízes  do  trabalho,  titulares  de  varas  ou 
substitutos,  das  respectivas  jurisdições  territoriais,  para  que  observem com 
rigor as disposições da RA nº 1470/2011, em especial aquelas inseridas nos § 
1º-A, § 2º e § 3º do artigo 1º e no § 4º do artigo 3º.
Art. 2º.  No caso de decisões proferidas por magistrados de primeiro grau em 
desconformidade com o modelo delineado na RA nº 1470/2011, caberá à parte 
interessada formular Pedido de Providência perante as corregedorias regionais.
Art.  3º.  A petição inicial do Pedido de Providência deverá ser instruída com 
cópias do ato impugnado e demais documentos comprobatórios das alegações 
do requerente.
Art.  4º.  Satisfatoriamente  instruída,  os  corregedores  regionais  proferirão 
decisão, no prazo de 5 (cinco) dias, seja pela rejeição ou pelo acolhimento do 
Pedido  de  Providência,  com  determinação,  se  deferida  a  pretensão,  de 
readequação do ato impugnado às disposições da RA nº 1470/2011, seguida 
da atualização dos dados no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Art.  5º.  Se  a  inicial  do  Pedido  de  Providência  não  estiver  suficientemente 
instruída,  os corregedores regionais  intimarão o requerente para que,  em 5 
(cinco)  dias,  junte  documentos  considerados  imprescindíveis  ao  exame  da 
pretensão,  podendo,  nessa  hipótese  e  se  assim  o  entenderem,  oficiar  à 
autoridade  requerida  para  que,  no  prazo  de  5  (cinco)  dias,  preste  as 
informações cabíveis, prolatando, com ou sem elas, a respectiva decisão, para 
os fins do disposto no artigo 4º.
Art. 6º. Este provimento entrará em vigor na data da sua publicação.
Publique-se no DEJT.
Dê-se ciência aos eminentes corregedores dos tribunais regionais do trabalho, 
mediante ofício, do inteiro teor deste provimento.
Brasília, 20 de novembro de 2012.
ANTONIO JOSÉ DE BARROS LEVENHAGEN
Ministro Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho
(*) Republicado em razão de erro material.
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	D I V E R S O S


