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L E I S

1) LEI Nº 12.618, DE 30 DE ABRIL DE 2012 (DOU de 02/05/2012 – Seção 1).
Institui  o  regime  de  previdência  complementar  para  os  servidores  públicos 
federais  titulares  de  cargo  efetivo,  inclusive  os  membros  dos  órgãos  que 
menciona; fixa o limite máximo para a concessão de aposentadorias e pensões 
pelo  regime de previdência  de que trata  o  art.  40 da  Constituição Federal; 
autoriza a criação de 3 (três) entidades fechadas de previdência complementar, 
denominadas  Fundação  de  Previdência  Complementar  do  Servidor  Público 
Federal  do  Poder  Executivo  (Funpresp-Exe),  Fundação  de  Previdência 
Complementar  do Servidor  Público Federal  do Poder  Legislativo  (Funpresp-
Leg) e Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal do 
Poder Judiciário (Funpresp-Jud); altera dispositivos da Lei nº 10.887, de 18 de 
junho de 2004; e dá outras providências.
A PRESIDENTA  DA  REPÚBLICA  Faço  saber  que  o  Congresso  Nacional 
decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
CAPÍTULO I
DO REGIME DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR
Art.  1º É  instituído,  nos  termos  desta  Lei,  o  regime  de  previdência 
complementar a que se referem os §§ 14, 15 e 16 do art. 40 da Constituição 
Federal para os servidores públicos titulares de cargo efetivo da União, suas 
autarquias e fundações, inclusive para os membros do Poder Judiciário,  do 
Ministério Público da União e do Tribunal de Contas da União.
Parágrafo único. Os servidores e os membros referidos no caput deste artigo 
que  tenham ingressado  no  serviço  público  até  a  data  anterior  ao  início  da 
vigência do regime de previdência complementar poderão, mediante prévia e 
expressa  opção,  aderir  ao  regime  de  que  trata  este  artigo,  observado  o 
disposto no art. 3º desta Lei.
Art. 2º Para os efeitos desta Lei, entende-se por:
I  -  patrocinador:  a  União,  suas autarquias  e fundações,  em decorrência  da 
aplicação desta Lei;
II - participante: o servidor público titular de cargo efetivo da União, inclusive o 
membro do Poder Judiciário, do Ministério Público e do Tribunal de Contas da 
União, que aderir aos planos de benefícios administrados pelas entidades a 
que se refere o art. 4o desta Lei;
III  -  assistido: o participante ou o seu beneficiário em gozo de benefício de 
prestação continuada.
Art.  3º Aplica-se o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime 
geral de previdência social às aposentadorias e pensões a serem concedidas 
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pelo regime de previdência da União de que trata o art.  40 da Constituição 
Federal, observado o disposto na Lei nº 10.887, de 18 de junho de 2004, aos 
servidores  e  membros referidos  no  caput  do art.  1º  desta  Lei  que tiverem 
ingressado no serviço público:
I - a partir do início da vigência do regime de previdência complementar de que 
trata  o  art.  1o  desta  Lei,  independentemente  de  sua  adesão  ao  plano  de 
benefícios; e
II  -  até  a  data  anterior  ao  início  da  vigência  do  regime  de  previdência 
complementar de que trata o art. 1o desta Lei, e nele tenham permanecido sem 
perda do vínculo efetivo, e que exerçam a opção prevista no § 16 do art. 40 da 
Constituição Federal.
§ 1º É assegurado aos servidores e membros referidos no inciso II do  caput 
deste  artigo  o  direito  a  um  benefício  especial  calculado  com  base  nas 
contribuições recolhidas ao regime de previdência da União, dos Estados, do 
Distrito  Federal  ou  dos  Municípios  de  que  trata  o  art.  40  da  Constituição 
Federal, observada a sistemática estabelecida nos §§ 2º a 3º deste artigo e o 
direito à compensação financeira de que trata o § 9º do art. 201 da Constituição
Federal, nos termos da lei.
§ 2º O benefício especial será equivalente à diferença entre a média aritmética 
simples das maiores remunerações anteriores à data de mudança do regime, 
utilizadas  como  base  para  as  contribuições  do  servidor  ao  regime  de 
previdência  da  União,  dos  Estados,  do  Distrito  Federal  ou  dos  Municípios, 
atualizadas  pelo  Índice  Nacional  de  Preços  ao  Consumidor  Amplo  (IPCA), 
divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 
ou outro índice que venha a substituí-lo, correspondentes a 80% (oitenta por 
cento) de todo o período contributivo desde a competência julho de 1994 ou 
desde a do início da contribuição, se posterior àquela competência, e o limite 
máximo a que se refere o  caput  deste artigo, na forma regulamentada pelo 
Poder Executivo, multiplicada pelo fator de conversão.
§ 3º O fator de conversão de que trata o § 2º deste artigo, cujo resultado é 
limitado ao máximo de 1 (um), será calculado mediante a aplicação da seguinte 
fórmula:
FC = Tc/Tt
Onde:
FC = fator de conversão;
Tc  =  quantidade  de  contribuições  mensais  efetuadas  para  o  regime  de 
previdência  da  União  de  que  trata  o  art.  40  da  Constituição  Federal, 
efetivamente  pagas  pelo  servidor  titular  de  cargo  efetivo  da  União  ou  por 
membro do Poder Judiciário, do Tribunal de Contas e do Ministério Público da 
União até a data da opção;
Tt  = 455,  quando servidor  titular  de cargo efetivo  da União ou membro do 
Poder Judiciário, do Tribunal de Contas e do Ministério Público da União, se 
homem,  nos  termos  da  alínea  "a"  do  inciso  III  do  art.  40  da  Constituição 
Federal;
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Tt = 390,  quando servidor  titular  de cargo efetivo  da União ou membro do 
Poder Judiciário, do Tribunal de Contas e do Ministério Público da União, se 
mulher, ou professor de educação infantil e do ensino fundamental, nos termos 
do § 5o do art. 40 da Constituição Federal, se homem;
Tt = 325, quando servidor titular de cargo efetivo da União de professor de 
educação infantil e do ensino fundamental, nos termos do § 5º do art. 40 da 
Constituição Federal, se mulher.
§  4º O  fator  de  conversão  será  ajustado  pelo  órgão  competente  para  a 
concessão  do  benefício  quando,  nos  termos  das  respectivas  leis 
complementares,  o  tempo  de  contribuição  exigido  para  concessão  da 
aposentadoria de servidor com deficiência, ou que exerça atividade de risco, ou 
cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais que prejudiquem a 
saúde ou a integridade física, for inferior ao Tt de que trata o § 3º.
§  5º O benefício  especial  será  pago pelo  órgão competente  da  União,  por 
ocasião da concessão de aposentadoria, inclusive por invalidez, ou pensão por 
morte pelo regime próprio de previdência da União, de que trata o art. 40 da 
Constituição Federal,  enquanto perdurar  o  benefício  pago por  esse regime, 
inclusive junto com a gratificação natalina.
§  6º O  benefício  especial  calculado  será  atualizado  pelo  mesmo  índice 
aplicável ao benefício de aposentadoria ou pensão mantido pelo regime geral 
de previdência social.
§ 7º O prazo para a opção de que trata o inciso II do caput deste artigo será de 
24 (vinte e quatro) meses, contados a partir do início da vigência do regime de 
previdência complementar instituído no caput do art. 1o desta Lei.
§ 8º O exercício da opção a que se refere o inciso II do caput é irrevogável e 
irretratável,  não  sendo  devida  pela  União  e  suas  autarquias  e  fundações 
públicas qualquer contrapartida referente ao valor dos descontos já efetuados 
sobre a base de contribuição acima do limite previsto no caput deste artigo.
CAPÍTULO II
DAS ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR
Seção I
Da Criação das Entidades
Art. 4º É a União autorizada a criar, observado o disposto no art. 26 e no art. 
31,  as  seguintes  entidades  fechadas  de  previdência  complementar,  com  a 
finalidade  de  administrar  e  executar  planos  de  benefícios  de  caráter 
previdenciário nos termos das Leis Complementares nos 108 e 109, de 29 de 
maio de 2001:
I - a Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal do 
Poder Executivo (Funpresp-Exe), para os servidores públicos titulares de cargo 
efetivo do Poder Executivo, por meio de ato do Presidente da República;
II - a Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal do 
Poder  Legislativo  (Funpresp-Leg),  para  os  servidores  públicos  titulares  de 
cargo efetivo do Poder Legislativo e do Tribunal de Contas da União e para os 
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membros deste Tribunal, por meio de ato conjunto dos Presidentes da Câmara 
dos Deputados e do Senado Federal; e
III - a Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal do 
Poder Judiciário (Funpresp-Jud), para os servidores públicos titulares de cargo 
efetivo e para os membros do Poder Judiciário, por meio de ato do Presidente 
do Supremo Tribunal Federal.
§ 1º A Funpresp-Exe, a Funpresp-Leg e a Funpresp-Jud serão estruturadas na 
forma de fundação, de natureza pública, com personalidade jurídica de direito 
privado, gozarão de autonomia administrativa,  financeira e gerencial  e terão 
sede e foro no Distrito Federal.
§  2º Por  ato  conjunto  das  autoridades  competentes  para  a  criação  das 
fundações  previstas  nos  incisos  I  a  III,  poderá  ser  criada  fundação  que 
contemple os servidores públicos de 2 (dois) ou dos 3 (três) Poderes.
§ 3º Consideram-se membros do Tribunal de Contas da União, para os efeitos 
desta  Lei,  os  Ministros,  os  Auditores  de  que  trata  o  §  4o  do  art.  73  da 
Constituição  Federal  e  os  Subprocuradores-Gerais  e  Procuradores  do 
Ministério Público junto ao Tribunal deContas da União.
Seção II
Da Organização das Entidades
Art.  5º A estrutura organizacional  das entidades de que trata esta Lei  será 
constituída  de  conselho  deliberativo,  conselho  fiscal  e  diretoria  executiva, 
observadas as disposições da Lei Complementar nº 108, de 29 de maio de 
2001.
§ 1º Os Conselhos Deliberativos terão composição paritária e cada um será 
integrado por 6 (seis) membros.
§ 2º Os Conselhos Fiscais terão composição paritária e cada um deles será 
integrado por 4 (quatro) membros.
§  3º Os  membros dos conselhos  deliberativos  e  dos  conselhos  fiscais  das 
entidades fechadas serão designados pelos Presidentes da República e do 
Supremo Tribunal Federal e por ato conjunto dos Presidentes da Câmara dos 
Deputados e do Senado Federal, respectivamente.
§ 4º A presidência dos conselhos deliberativos será exercida pelos membros 
indicados pelos patrocinadores, na forma prevista no estatuto das entidades 
fechadas de previdência complementar.
§  5º A  presidência  dos  conselhos  fiscais  será  exercida  pelos  membros 
indicados pelos participantes e assistidos, na forma prevista no estatuto das 
entidades fechadas de previdência complementar.
§  6º As  diretorias  executivas  serão  compostas,  no  máximo,  por  4  (quatro) 
membros, nomeados pelos conselhos deliberativos das entidades fechadas de 
previdência complementar.
§ 7º VETADO.
§ 8º A remuneração e as vantagens de qualquer natureza dos membros das 
diretorias  executivas  das  entidades  fechadas  de  previdência  complementar 
serão fixadas pelos seus conselhos deliberativos em valores compatíveis com 
os níveis prevalecentes no mercado de trabalho para profissionais de graus 
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equivalentes  de  formação  profissional  e  de  especialização,  observado  o 
disposto no inciso XI do art. 37 da Constituição Federal.
§ 9º A remuneração dos membros dos conselhos deliberativo e fiscal é limitada 
a 10% (dez por  cento) do valor da remuneração dos membros da diretoria 
executiva.
§ 10. Os requisitos previstos nos incisos I a IV do art. 20 da Lei Complementar 
no  108, de 29 de maio de 2001, estendem-se aos membros dos conselhos 
deliberativos e fiscais das entidades fechadas de previdência complementar.
§  11.  As  entidades  fechadas  de  previdência  complementar  poderão  criar, 
observado  o  disposto  no  estatuto  e  regimento  interno,  comitês  de 
assessoramento técnico, de caráter consultivo, para cada plano de benefícios 
por elas administrado, com representação paritária entre os patrocinadores e 
os participantes e assistidos, sendo estes eleitos pelos seus pares, com as 
atribuições de apresentar propostas e sugestões quanto à gestão da entidade e 
sua política de investimentos e à situação financeira e atuarial dos respectivos 
planos  de  benefícios  e  de  formular  recomendações  prudenciais  a  elas 
relacionadas.
§ 12. VETADO.
Seção III
Disposições Gerais
Art. 6º É exigida a instituição de código de ética e de conduta, inclusive com 
regras para prevenir conflito de interesses e proibir operações dos dirigentes 
com partes relacionadas, que terá ampla divulgação, especialmente entre os 
participantes e assistidos e as partes relacionadas,  cabendo aos conselhos 
fiscais das entidades fechadas de previdência complementar assegurar o seu 
cumprimento.
Parágrafo único.  Compete ao órgão fiscalizador  das entidades fechadas de 
previdência complementar definir o universo das partes relacionadas a que se 
refere o caput deste artigo.
Art.  7º O regime jurídico de pessoal das entidades fechadas de previdência 
complementar  referidas  no  art.  4o  desta  Lei  será  o  previsto  na  legislação 
trabalhista.
Art.  8º Além da sujeição às normas de direito público que decorram de sua 
instituição  pela  União  como fundação  de  direito  privado,  integrante  da  sua 
administração indireta,  a natureza pública das entidades fechadas a que se 
refere o § 15 do art. 40 da Constituição
Federal consistirá na:
I - submissão à legislação federal sobre licitação e contratos administrativos;
II - realização de concurso público para a contratação de pessoal, no caso de 
empregos permanentes, ou de processo seletivo, em se tratando de contrato 
temporário, conforme a Lei no 8.745, de 9 de dezembro de 1993;
III - publicação anual, na imprensa oficial ou em sítio oficial da administração 
pública certificado digitalmente por autoridade para esse fim credenciada no 
âmbito da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP Brasil),  de seus 
demonstrativos contábeis, atuariais, financeiros e de benefícios, sem prejuízo 
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do fornecimento de informações aos participantes e assistidos dos planos de 
benefícios  e  ao  órgão  fiscalizador  das  entidades  fechadas  de  previdência 
complementar, na forma das Leis Complementares nºs  108 e 109, de 29 de 
maio de 2001.
Art. 9º A administração das entidades fechadas de previdência complementar 
referidas  no  art.  4o  desta  Lei  observará  os  princípios  que  regem  a 
administração  pública,  especialmente  os  da  eficiência  e  da  economicidade, 
devendo  adotar  mecanismos  de  gestão  operacional  que  maximizem  a 
utilização de recursos, de forma a otimizar o atendimento aos participantes e 
assistidos e diminuir as despesas administrativas.
§  1º As  despesas  administrativas  referidas  no  caput  deste  artigo  serão 
custeadas na forma dos regulamentos dos planos de benefícios, observado o 
disposto no caput do art. 7o da Lei Complementar no 108, de 29 de maio de 
2001,  e  ficarão  limitadas  aos  valores  estritamente  necessários  à 
sustentabilidade  do  funcionamento  das  entidades  fechadas  de  previdência 
complementar.
§  2º O  montante  de  recursos  destinados  à  cobertura  das  despesas 
administrativas será revisto ao final de cada ano, com vistas ao atendimento do 
disposto neste artigo.
Art. 10. As entidades fechadas de previdência complementar referidas no art. 
4o  desta  Lei  serão mantidas  integralmente  por  suas receitas,  oriundas das 
contribuições  de  patrocinadores,  participantes  e  assistidos,  dos  resultados 
financeiros de suas aplicações e de doações e legados de qualquer natureza, 
observado o disposto no § 3º do art. 202 da Constituição Federal.
Art. 11. A União, suas autarquias e fundações são responsáveis, na qualidade 
de  patrocinadores,  pelo  aporte  de  contribuições  e  pelas  transferências  às 
entidades  fechadas  de  previdência  complementar  das  contribuições 
descontadas  dos  seus  servidores,  observado  o  disposto  nesta  Lei  e  nos 
estatutos respectivos das entidades.
§  1º As  contribuições  devidas  pelos  patrocinadores  deverão  ser  pagas  de 
forma centralizada pelos respectivos Poderes da União, pelo Ministério Público 
da União e pelo Tribunal de Contas da União.
§ 2º O pagamento ou a transferência das contribuições após o dia 10 (dez) do 
mês seguinte ao da competência:
I  -  enseja  a  aplicação  dos  acréscimos  de  mora  previstos  para  os  tributos 
federais; e
II - sujeita o responsável às sanções penais e administrativas cabíveis.
CAPÍTULO III
DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS
Seção I
Das Linhas Gerais dos Planos de Benefícios
Art.  12.  Os  planos  de  benefícios  da  Funpresp-Exe,  da  Funpresp-Leg  e  da 
Funpresp-Jud serão estruturados na modalidade de contribuição definida, nos 
termos da regulamentação estabelecida pelo órgão regulador das entidades 
fechadas de previdência complementar, e financiados de acordo com os planos 
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de custeio definidos nos termos do art. 18 da Lei Complementar no 109, de 29 
de maio de 2001, observadas as demais disposições da Lei Complementar nº 
108, de 29 de maio de 2001.
§ 1º A distribuição das contribuições nos planos de benefícios e nos planos de 
custeio  será  revista  sempre  que  necessário,  para  manter  o  equilíbrio 
permanente dos planos de benefícios.
§ 2º Sem prejuízo do disposto no § 3o do art. 18 da Lei Complementar nº 109, 
de 29 de maio de 2001, o valor do benefício programado será calculado de 
acordo  com  o  montante  do  saldo  da  conta  acumulado  pelo  participante, 
devendo  o  valor  do  benefício  estar  permanentemente  ajustado  ao  referido 
saldo.
§ 3º Os benefícios não programados serão definidos nos regulamentos dos 
planos, observado o seguinte:
I - devem ser assegurados, pelo menos, os benefícios decorrentes dos eventos 
invalidez e morte e, se for o caso, a cobertura de outros riscos atuariais; e
II - terão custeio específico para sua cobertura.
§ 4º Na gestão dos benefícios de que trata o § 3º deste artigo, as entidades 
fechadas de previdência complementar referidas no art. 4º desta Lei poderão 
contratá-los  externamente  ou  administrá-los  em  seus  próprios  planos  de 
benefícios.
§ 5º A concessão dos benefícios de que trata  o  §  3º aos participantes  ou 
assistidos  pela  entidade  fechada  de  previdência  social  é  condicionada  à 
concessão do benefício pelo regime próprio de previdência social.
Art.  13. Os requisitos para aquisição, manutenção e perda da qualidade de 
participante, assim como os requisitos de elegibilidade e a forma de concessão, 
cálculo e pagamento dos benefícios, deverão constar dos regulamentos dos 
planos de  benefícios,  observadas as disposições das Leis  Complementares 
nos 108 e 109, de 29 de maio de 2001, e a regulamentação do órgão regulador 
das entidades fechadas de previdência complementar.
Parágrafo  único.  O  servidor  com  remuneração  inferior  ao  limite  máximo 
estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social poderá 
aderir  aos planos de benefícios administrados pelas entidades fechadas de 
previdência  complementar  de  que  trata  esta  Lei,  sem  contrapartida  do 
patrocinador, cuja base de cálculo será definida nos regulamentos.
Art.  14. Poderá  permanecer  filiado  aos  respectivos  planos  de  benefícios  o 
participante:
I - cedido a outro órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta 
da  União,  Estados,  Distrito  Federal  e  Municípios,  inclusive  suas  empresas 
públicas e sociedades de economia mista;
II  -  afastado  ou  licenciado  do  cargo  efetivo  temporariamente,  com ou  sem 
recebimento de remuneração;
III - que optar pelo benefício proporcional diferido ou autopatrocínio, na forma 
do regulamento do plano de benefícios.
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§ 1º Os regulamentos dos planos de benefícios disciplinarão as regras para a 
manutenção  do  custeio  do  plano  de  benefícios,  observada  a  legislação 
aplicável.
§ 2º Os patrocinadores arcarão com as suas contribuições somente quando a 
cessão,  o  afastamento  ou  a  licença  do  cargo  efetivo  implicar  ônus  para  a 
União, suas autarquias e fundações.
§ 3º Havendo cessão com ônus para o cessionário, este deverá recolher às 
entidades fechadas de previdência complementar referidas no art. 4º desta Lei 
a contribuição aos planos de benefícios, nos mesmos níveis e condições que 
seria  devida  pelos  patrocinadores,  na forma definida nos regulamentos  dos 
planos.
Seção II
Dos Recursos Garantidores
Art.  15. A aplicação dos recursos garantidores correspondentes às reservas, 
às  provisões  e  aos  fundos  dos  planos  de  benefícios  da  Funpresp-Exe,  da 
Funpresp-Leg  e  da  Funpresp-Jud  obedecerá  às  diretrizes  e  aos  limites 
prudenciais estabelecidos pelo Conselho Monetário Nacional (CMN).
§  1º A  gestão  dos  recursos  garantidores  dos  planos  de  benefícios 
administrados  pelas  entidades  referidas  no  caput  poderá  ser  realizada  por 
meio de carteira própria, carteira administrada ou fundos de investimento.
§ 2º As entidades referidas no caput contratarão, para a gestão dos recursos 
garantidores  prevista  neste  artigo,  somente  instituições,  administradores  de 
carteiras ou fundos de investimento que estejam autorizados e registrados na 
Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
§ 3º A contratação das instituições a que se refere o § 2o deste artigo será feita 
mediante licitação, cujos contratos terão prazo total máximo de execução de 5 
(cinco) anos.
§  4º O  edital  da  licitação  prevista  no  §  3o  estabelecerá,  entre  outras, 
disposições relativas  aos limites de taxa de administração e de custos que 
poderão  ser  imputados  aos  fundos,  bem  como,  no  que  concerne  aos 
administradores, a solidez, o porte e a experiência em gestão de recursos.
§ 5º Cada instituição contratada na forma deste artigo poderá administrar, no 
máximo, 20% (vinte por cento) dos recursos garantidores correspondentes às 
reservas técnicas, aos fundos e às provisões.
§ 6º As instituições referidas no § 5o  deste artigo não poderão ter qualquer 
ligação  societária  com  outra  instituição  que  esteja  concorrendo  na  mesma 
licitação ou que já administre reservas, provisões e fundos da mesma entidade 
fechada de previdência complementar.
Seção III
Das Contribuições
Art.  16. As contribuições do patrocinador e do participante incidirão sobre a 
parcela da base de contribuição que exceder o limite máximo a que se refere o 
art. 3o desta Lei, observado o disposto no inciso XI do art. 37 da Constituição 
Federal.
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§ 1º Para efeitos desta Lei, considera-se base de contribuição aquela definida 
pelo § 1o  do art. 4o  da Lei no  10.887, de 18 de junho de 2004, podendo o 
participante  optar  pela  inclusão  de  parcelas  remuneratórias  percebidas  em 
decorrência  do  local  de  trabalho  e  do  exercício  de  cargo  em comissão ou 
função de confiança.
§  2º A  alíquota  da  contribuição  do  participante  será  por  ele  definida 
anualmente, observado o disposto no regulamento do plano de benefícios.
§ 3º A alíquota da contribuição do patrocinador será igual à do participante, 
observado o disposto no regulamento do plano de benefícios, e não poderá 
exceder o percentual de 8,5% (oito inteiros e cinco décimos por cento).
§  4o  Além  da  contribuição  normal,  o  participante  poderá  contribuir 
facultativamente, sem contrapartida do patrocinador, na forma do regulamento 
do plano.
§  5o  A  remuneração  do  servidor,  quando  devida  durante  afastamentos 
considerados por lei como de efetivo exercício, será integralmente coberta pelo 
ente público, continuando a incidir a contribuição para o regime instituído por 
esta Lei.
Seção IV
Disposições Especiais
Art. 17. O plano de custeio previsto no art. 18 da Lei Complementar nº 109, de 
29 de maio de 2001, discriminará o percentual da contribuição do participante e 
do patrocinador, conforme o caso, para cada um dos benefícios previstos no 
plano de benefícios, observado o disposto no art. 6º da Lei Complementar no 
108, de 29 de maio de 2001.
§  1º O  plano  de  custeio  referido  no  caput  deverá  prever  parcela  da 
contribuição do participante  e  do  patrocinador  com o objetivo  de  compor  o 
Fundo  de  Cobertura  de  Benefícios  Extraordinários  (FCBE),  do  qual  serão 
vertidos montantes, a título de contribuições extraordinárias, à conta mantida 
em favor do participante, nas hipóteses e na forma prevista nesta Lei.
§ 2º As contribuições extraordinárias a que se refere o § 1º serão vertidas nas 
seguintes hipóteses:
I - morte do participante;
II - invalidez do participante;
III  -  aposentadoria nas hipóteses dos §§ 4º e 5º do art.  40 da Constituição 
Federal;
IV - aposentadoria das mulheres, na hipótese da alínea "a" do inciso III do § 1o 
do art. 40 da Constituição Federal; e
V - sobrevivência do assistido.
§ 3º O montante do aporte extraordinário de que tratam os incisos III e IV do § 
2o será equivalente à diferença entre a reserva acumulada pelo participante e o 
produto desta mesma reserva multiplicado pela razão entre 35 (trinta e cinco) e 
o número de anos de contribuição exigido para a concessão do benefício pelo 
regime próprio  de previdência  social  de que trata  o  art.  40 da Constituição 
Federal.
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Art. 18. As entidades fechadas de previdência complementar referidas no art. 
4o  desta  Lei  manterão  controles  das  reservas  constituídas  em  nome  do 
participante,  registrando  contabilmente  as  contribuições  deste  e  as  dos 
patrocinadores.
CAPÍTULO IV
DO CONTROLE E DA FISCALIZAÇÃO
Art.  19.  A constituição,  o funcionamento e a extinção da Funpresp-Exe,  da 
Funpresp-Leg e da Funpresp-Jud, a aplicação de seus estatutos, regulamentos 
dos planos de benefícios, convênios de adesão e suas respectivas alterações, 
assim como as  retiradas  de  patrocínios,  dependerão  de  prévia  e  expressa 
autorização  do  órgão  fiscalizador  das  entidades  fechadas  de  previdência 
complementar.
§  1o  Serão  submetidas  ao  órgão  fiscalizador  das  entidades  fechadas  de 
previdência complementar:
I  -  as  propostas  de  aprovação  do  estatuto  e  de  instituição  de  planos  de 
benefícios da entidade fechada de previdência complementar, bem como suas 
alterações; e
II - a proposta de adesão de novos patrocinadores a planos de benefícios em 
operação na entidade fechada de previdência complementar.
§ 2o  No caso da Funpresp-Exe, as propostas de aprovação do estatuto, de 
adesão  de  novos  patrocinadores  e  de  instituição  de  planos  devem  estar 
acompanhadas  de  manifestação  favorável  do  Ministério  do  Planejamento, 
Orçamento e Gestão e do Ministério da Fazenda.
§ 3o  No caso da Funpresp-Leg, as propostas de aprovação do estatuto, de 
adesão  de  novos  patrocinadores  e  de  instituição  de  planos  devem  estar 
acompanhadas de manifestação favorável das Mesas Diretoras da Câmara dos 
Deputados e do Senado Federal.
§ 4o  No caso da Funpresp-Jud, as propostas de aprovação do estatuto, de 
adesão  de  novos  patrocinadores  e  de  instituição  de  planos  devem  estar 
acompanhadas de manifestação favorável:
I - do Supremo Tribunal Federal;
II - VETADO.
Art. 20. A supervisão e a fiscalização da Funpresp-Exe, da Funpresp-Leg e da 
Funpresp-Jud e dos seus planos de benefícios competem ao órgão fiscalizador 
das entidades fechadas de previdência complementar.
§ 1º A competência exercida pelo órgão referido no  caput  deste artigo não 
exime os patrocinadores da responsabilidade pela supervisão e fiscalização 
sistemática  das  atividades  das  entidades  fechadas  de  previdência 
complementar.
§  2º Os  resultados  da  supervisão  e  da  fiscalização  exercidas  pelos 
patrocinadores  serão  encaminhados  ao  órgão  mencionado  no  caput  deste 
artigo.
Art.  21.  Aplica-se,  no  âmbito  da  Funpresp-Exe,  da  Funpresp-Leg  e  da 
Funpresp-Jud,  o  regime  disciplinar  previsto  no  Capítulo  VII  da  Lei 
Complementar no 109, de 29 de maio de 2001.
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CAPÍTULO V
DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS
Art. 22. Aplica-se o benefício especial de que tratam os §§ 1o a 8º do art. 3º ao 
servidor  público  titular  de  cargo  efetivo  da  União,  inclusive  ao  membro  do 
Poder  Judiciário,  do  Ministério  Público  e  do  Tribunal  de  Contas  da  União, 
oriundo,  sem quebra de continuidade, de cargo público estatutário de outro 
ente da federação que não tenha instituído o respectivo regime de previdência 
complementar  e  que  ingresse  em cargo  público  efetivo  federal  a  partir  da 
instituição  do  regime  de  previdência  complementar  de  que  trata  esta  Lei, 
considerando-se, para esse fim, o tempo de contribuição estadual, distrital ou 
municipal, assegurada a compensação financeira de que trata o §9º do art. 201 
da Constituição Federal.
Art. 23. Após a autorização de funcionamento da Funpresp-Exe, da Funpresp-
Jud  e  da  Funpresp-Leg,  nos  termos  desta  Lei,  os  servidores  que  deverão 
compor  provisoriamente  os  conselhos  deliberativos  e  os  conselhos  fiscais, 
dispensados da exigência da condição de participante ou assistido dos planos 
de  benefícios  das  entidades  fechadas  de  previdência  complementar,  serão 
nomeados, respectivamente, pelo Presidente da República, pelo Presidente do 
Supremo Tribunal Federal e por ato conjunto dos Presidentes da Câmara dos 
Deputados e do Senado Federal.
Parágrafo único. O mandato dos conselheiros de que trata o caput deste artigo 
será de 2 (dois) anos, durante os quais será realizada eleição direta para que 
os  participantes  e  assistidos  escolham  os  seus  representantes,  e  os 
patrocinadores indicarão os seus representantes.
Art. 24. Para fins de implantação, ficam a Funpresp-Exe, a Funpresp-Leg e a 
Funpresp-Jud equiparadas às pessoas jurídicas a que se refere o art. 1o da Lei 
no  8.745, de 9 de dezembro de 1993, com vistas à contratação de pessoal 
técnico e administrativo por tempo determinado.
§  1º Considera-se  como  necessidade  temporária  de  excepcional  interesse 
público,  para  os  efeitos  da  Lei  no  8.745,  de  9  de  dezembro  de  1993,  a 
contratação  de  pessoal  técnico  e  administrativo,  por  tempo  determinado, 
imprescindível ao funcionamento inicial da Funpresp-Exe, da Funpresp-Leg e 
da Funpresp-Jud.
§ 2º As contratações observarão o disposto no caput do art. 3º, no art. 6º, no 
inciso II do art. 7º e nos arts. 9º e 12 da Lei nº 8.745, de 9 de dezembro de 
1993, e não poderão exceder o prazo de 24 (vinte e quatro) meses.
Art. 25.  É a União autorizada, em caráter excepcional, no ato de criação das 
entidades  fechadas  de  previdência  complementar  referidas  no  art.  4º,  a 
promover aporte a título de adiantamento de contribuições futuras, necessário 
ao regular funcionamento inicial, no valor de:
I - Funpresp-Exe: até R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais);
II - Funpresp-Leg: até R$ 25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de reais); e
III - Funpresp-Jud: até R$ 25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de reais).
Art. 26. A Funpresp-Exe, a Funpresp-Leg e a Funpresp-Jud deverão entrar em 
funcionamento em até 240 (duzentos e quarenta) dias após a publicação da 
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autorização de funcionamento concedida pelo órgão fiscalizador das entidades 
fechadas de previdência complementar.
Art. 27. Aplicam-se ao regime de previdência complementar a que se referem 
os §§ 14, 15 e 16 do art. 40 da Constituição Federal as disposições das Leis 
Complementares nos 108 e 109, de 29 de maio de 2001.
Art. 28. Até que seja promovida a contratação na forma prevista no § 3º do art. 
15  desta  Lei,  a  totalidade  dos  recursos  garantidores  correspondentes  às 
reservas  técnicas,  aos  fundos e  às  provisões  dos planos  de  benefícios  da 
Funpresp-Exe,  da  Funpresp-Leg  e  da  Funpresp-Jud  será  administrada  por 
instituição financeira federal, mediante taxa de administração praticada a preço 
de mercado, vedada a cobrança de taxas de performance.
Art. 29. O caput do art. 4º da Lei no 10.887, de 18 de junho de 2004, passa a 
vigorar com a seguinte redação:
"Art. 4o A contribuição social do servidor público ativo de qualquer dos Poderes 
da  União,  incluídas  suas  autarquias  e  fundações,  para  a  manutenção  do 
respectivo regime próprio de previdência social, será de 11% (onze por cento), 
incidentes sobre:
I - a totalidade da base de contribuição, em se tratando de servidor que tiver 
ingressado no serviço público até a data da publicação do ato de instituição do 
regime  de  previdência  complementar  para  os  servidores  públicos  federais 
titulares de cargo efetivo e não tiver optado por aderir a ele;
II  -  a  parcela  da  base  de  contribuição  que  não  exceder  ao  limite  máximo 
estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, em se 
tratando de servidor:
a) que tiver ingressado no serviço público até a data a que se refere o inciso I e 
tenha optado por aderir ao regime de previdência complementar ali referido; ou
b) que tiver ingressado no serviço público a partir da data a que se refere o 
inciso  I,  independentemente  de  adesão  ao  regime  de  previdência 
complementar ali referido.
.............................................................................................." (NR)
Art. 30. Para os fins do exercício do direito de opção de que trata o parágrafo 
único do art. 1o, considera-se instituído o regime de previdência complementar 
de que trata esta Lei a partir da data da publicação pelo órgão fiscalizador da 
autorização  de  aplicação  dos  regulamentos  dos  planos  de  benefícios  de 
qualquer das entidades de que trata o art. 4º desta Lei.
Art.  31. A  Funpresp-Exe,  a  Funpresp-Leg  e  a  Funpresp-Jud  deverão  ser 
criadas  pela  União  no  prazo  de  180  (cento  e  oitenta)  dias,  contado  da 
publicação desta Lei, e iniciar o seu funcionamento nos termos do art. 26.
§ 1º Ultrapassados os prazos de que trata o caput, considera-se vigente, para 
todos os fins, o regime de previdência complementar de que trata esta Lei.
§  2º Ultrapassados  os  prazos  de  que  trata  o  caput  sem  o  início  do 
funcionamento de alguma das entidades referidas no art. 4º, os servidores e 
membros  do  respectivo  Poder  poderão  aderir  ao  plano  de  benefícios  da 
entidade  que  primeiro  entrou  em  funcionamento  até  a  regularização  da 
situação.
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Art.  32. Considera-se ato de improbidade, nos termos do art.  10 da Lei no 
8.429, de 2 de junho de 1992, o descumprimento injustificado dos prazos de 
que trata o art. 31.
Art. 33. Esta Lei entra em vigor:
I - quanto ao disposto no Capítulo I, na data em que forem criadas quaisquer 
das entidades de que trata o art. 4º, observado o disposto no art. 31; e 
II - quanto aos demais dispositivos, na data de sua publicação.
Brasília, 30 de abril de 2012; 191º da Independência e 124º
da República.
DILMA ROUSSEFF
Guido Mantega
Miriam Belchior
Garibaldi Alves Filho
Luís Inácio Lucena Adams

2) LEI Nº 12.619, DE 30 DE ABRIL DE 2012 (DOU de 02/05/2012 – Seção 1). 
Dispõe sobre o exercício da profissão de motorista; altera a Consolidação das 
Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1º de maio de 
1943, e as Leis nºs 9.503, de 23 de setembro de 1997, 10.233, de 5 de junho 
de 2001, 11.079, de 30 de dezembro de 2004, e 12.023, de 27 de agosto de 
2009, para regular e disciplinar a jornada de trabalho e o tempo de direção do 
motorista profissional; e dá outras providências.
A PRESIDENTA  DA  REPÚBLICA  Faço  saber  que  o  Congresso  Nacional 
decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º É livre o exercício da profissão de motorista profissional, atendidas as 
condições e qualificações profissionais estabelecidas nesta Lei.
Parágrafo  único.  Integram a  categoria  profissional  de  que trata  esta  Lei  os 
motoristas profissionais de veículos automotores cuja condução exija formação 
profissional  e  que  exerçam a  atividade  mediante  vínculo  empregatício,  nas 
seguintes atividades ou categorias econômicas:
I - transporte rodoviário de passageiros;
II - transporte rodoviário de cargas;
III - (VETADO);
IV - (VETADO).
Art.  2º São direitos dos motoristas profissionais, além daqueles previstos no 
Capítulo II do Título II e no Capítulo II do Título VIII da Constituição Federal:
I - ter acesso gratuito a programas de formação e aperfeiçoamento profissional, 
em cooperação com o poder público;
II - contar, por intermédio do Sistema Único de Saúde - SUS, com atendimento 
profilático,  terapêutico  e  reabilitador,  especialmente  em  relação  às 
enfermidades  que  mais  os  acometam,  consoante  levantamento  oficial, 
respeitado o disposto no art. 162 da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, 
aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1º de maio de 1943;
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III - não responder perante o empregador por prejuízo patrimonial decorrente 
da ação de terceiro, ressalvado o dolo ou a desídia do motorista, nesses casos 
mediante comprovação, no cumprimento de suas funções;
IV  -  receber  proteção  do  Estado  contra  ações  criminosas  que  lhes  sejam 
dirigidas no efetivo exercício da profissão;
V - jornada de trabalho e tempo de direção controlados de maneira fidedigna 
pelo  empregador,  que  poderá  valer-se  de  anotação  em  diário  de  bordo, 
papeleta  ou  ficha  de  trabalho  externo,  nos  termos  do  §  3º do  art.  74  da 
Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, 
de  1º  de  maio  de  1943,  ou  de  meios  eletrônicos  idôneos  instalados  nos 
veículos, a critério do empregador.
Parágrafo único. Aos profissionais motoristas empregados referidos nesta Lei é 
assegurado  o  benefício  de  seguro  obrigatório,  custeado  pelo  empregador, 
destinado à cobertura dos riscos pessoais  inerentes às suas atividades,  no 
valor mínimo correspondente a 10 (dez) vezes o piso salarial de sua categoria 
ou em valor superior fixado em convenção ou acordo coletivo de trabalho.
Art. 3º O Capítulo I do Título III da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, 
aprovada pelo Decreto-Lei no  5.452, de 1º de maio de 1943, passa a vigorar 
acrescido da seguinte Seção IV-A:
"TÍTULO III
.........................................................................................................
CAPÍTULO I
........................................................................................................
Seção IV-A
Do Serviço do Motorista Profissional
Art.  235-A. Ao  serviço  executado  por  motorista  profissional  aplicam-se  os 
preceitos especiais desta Seção.
Art. 235-B. São deveres do motorista profissional:
I - estar atento às condições de segurança do veículo;
II  -  conduzir  o veículo  com perícia,  prudência,  zelo e com observância aos 
princípios de direção defensiva;
III - respeitar a legislação de trânsito e, em especial, as normas relativas ao 
tempo de direção e de descanso;
IV - zelar pela carga transportada e pelo veículo;
V - colocar-se à disposição dos órgãos públicos de fiscalização na via pública;
VI - (VETADO);
VII - submeter-se a teste e a programa de controle de uso de droga e de bebida 
alcoólica, instituído pelo empregador, com ampla ciência do empregado.
Parágrafo  único.  A  inobservância  do  disposto  no  inciso  VI  e  a  recusa  do 
empregado em submeter-se ao teste e ao programa de controle de uso de 
droga e de bebida alcoólica previstos no inciso VII serão consideradas infração 
disciplinar, passível de penalização nos termos da lei.
Art.  235-C.  A  jornada  diária  de  trabalho  do  motorista  profissional  será  a 
estabelecida na Constituição Federal ou mediante instrumentos de acordos ou 
convenção coletiva de trabalho.
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§ 1º Admite-se a prorrogação da jornada de trabalho por até 2 (duas) horas 
extraordinárias.
§ 2º Será considerado como trabalho efetivo o tempo que o motorista estiver à 
disposição  do  empregador,  excluídos  os  intervalos  para  refeição,  repouso, 
espera e descanso.
§ 3º Será assegurado ao motorista profissional intervalo mínimo de 1 (uma) 
hora para refeição, além de intervalo de repouso diário de 11 (onze) horas a 
cada 24 (vinte e quatro) horas e descanso semanal de 35 (trinta e cinco) horas.
§  4º As  horas  consideradas  extraordinárias  serão  pagas  com  acréscimo 
estabelecido na Constituição Federal ou mediante instrumentos de acordos ou 
convenção coletiva de trabalho.
§  5º À  hora  de  trabalho  noturno  aplica-se  o  disposto  no  art.  73  desta 
Consolidação.
§  6º O  excesso  de  horas  de  trabalho  realizado  em  um  dia  poderá  ser 
compensado, pela correspondente diminuição em outro dia, se houver previsão 
em instrumentos  de  natureza coletiva,  observadas  as  disposições previstas 
nesta Consolidação.
§ 7º ( VETADO).
§ 8º São consideradas tempo de espera as horas que excederem à jornada 
normal de trabalho do motorista de transporte rodoviário de cargas que ficar 
aguardando para carga ou descarga do veículo no embarcador ou destinatário 
ou  para  fiscalização  da  mercadoria  transportada  em  barreiras  fiscais  ou 
alfandegárias, não sendo computadas como horas extraordinárias.
§ 9º As horas relativas ao período do tempo de espera serão indenizadas com 
base no salário-hora normal acrescido de 30% (trinta por cento).
Art.  235-D. Nas viagens de longa distância, assim consideradas aquelas em 
que o motorista profissional permanece fora da base da empresa, matriz ou 
filial  e  de  sua  residência  por  mais  de  24  (vinte  e  quatro)  horas,  serão 
observados:
I -  intervalo mínimo de 30 (trinta) minutos para descanso a cada 4 (quatro) 
horas de tempo ininterrupto de direção, podendo ser fracionados o tempo de 
direção e o de intervalo de descanso, desde que não completadas as 4 (quatro) 
horas ininterruptas de direção;
II - intervalo mínimo de 1 (uma) hora para refeição, podendo coincidir ou não 
com o intervalo de descanso do inciso I;
III - repouso diário do motorista obrigatoriamente com o veículo estacionado, 
podendo ser feito em cabine leito do veículo ou em alojamento do empregador, 
do contratante do transporte, do embarcador ou do destinatário ou em hotel, 
ressalvada a hipótese da direção em dupla de motoristas prevista no § 6º do 
art. 235-E.
Art.  235-E. Ao transporte rodoviário de cargas em longa distância,  além do 
previsto no art.  235-D, serão aplicadas regras conforme a especificidade da 
operação de transporte realizada.
§  1º Nas  viagens  com  duração  superior  a  1  (uma)  semana,  o  descanso 
semanal  será de  36  (trinta  e  seis)  horas  por  semana trabalhada ou fração 

21



                        PODER JUDICIÁRIO FEDERAL

                        TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO

semanal  trabalhada,  e  seu  gozo  ocorrerá  no  retorno  do  motorista  à  base 
(matriz ou filial) ou em seu domicílio, salvo se a empresa oferecer condições 
adequadas para o efetivo gozo do referido descanso.
§ 2º ( VETADO).
§ 3º É permitido o fracionamento do descanso semanal em 30 (trinta) horas 
mais 6 (seis) horas a serem cumpridas na mesma semana e em continuidade 
de um período de repouso diário.
§ 4º O motorista fora da base da empresa que ficar com o veículo parado por 
tempo superior à jornada normal de trabalho fica dispensado do serviço, exceto 
se  for  exigida  permanência  junto  ao  veículo,  hipótese  em  que  o  tempo 
excedente à jornada será considerado de espera.
§ 5º Nas viagens de longa distância e duração, nas operações de carga ou 
descarga e nas fiscalizações em barreiras fiscais ou aduaneira de fronteira, o 
tempo parado que exceder a jornada normal será computado como tempo de 
espera e será indenizado na forma do § 9º do art. 235-C.
§  6º Nos  casos  em  que  o  empregador  adotar  revezamento  de  motoristas 
trabalhando  em dupla  no  mesmo  veículo,  o  tempo  que  exceder  a  jornada 
normal  de  trabalho  em que  o  motorista  estiver  em repouso no  veículo  em 
movimento será considerado tempo de reserva e será remunerado na razão de 
30% (trinta por cento) da hora normal.
§ 7º É garantido ao motorista que trabalha em regime de revezamento repouso 
diário mínimo de 6 (seis) horas consecutivas fora do veículo em alojamento 
externo ou, se na cabine leito, com o veículo estacionado.
§ 8º ( VETADO).
§ 9º Em caso de força maior, devidamente comprovado, a duração da jornada 
de trabalho do motorista profissional poderá ser elevada pelo tempo necessário 
para sair  da situação extraordinária  e chegar a um local  seguro ou ao seu 
destino.
§  10.  Não  será  considerado  como  jornada  de  trabalho  nem  ensejará  o 
pagamento  de  qualquer  remuneração  o  período  em  que  o  motorista  ou  o 
ajudante  ficarem  espontaneamente  no  veículo  usufruindo  do  intervalo  de 
repouso diário ou durante o gozo de seus intervalos intrajornadas.
§  11.  Nos  casos  em  que  o  motorista  tenha  que  acompanhar  o  veículo 
transportado por qualquer meio onde ele siga embarcado, e que a embarcação 
disponha de alojamento para gozo do intervalo de repouso diário previsto no § 
3º do art. 235-C, esse tempo não será considerado como jornada de trabalho, a 
não ser o tempo restante, que será considerado de espera.
§ 12. Aplica-se o disposto no § 6º deste artigo ao transporte de passageiros de 
longa distância em regime de revezamento.
Art. 235-F. Convenção e acordo coletivo poderão prever jornada especial de 
12 (doze) horas de trabalho por 36 (trinta e seis) horas de descanso para o 
trabalho  do  motorista,  em  razão  da  especificidade  do  transporte,  de 
sazonalidade ou de característica que o justifique.
Art.  235-G. É proibida a remuneração do motorista em função da distância 
percorrida, do tempo de viagem e/ou da natureza e quantidade de produtos 
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transportados, inclusive mediante oferta de comissão ou qualquer outro tipo de 
vantagem,  se  essa  remuneração  ou  comissionamento  comprometer  a 
segurança rodoviária ou da coletividade ou possibilitar violação das normas da 
presente legislação.
Art. 235-H. Outras condições específicas de trabalho do motorista profissional, 
desde que não prejudiciais à saúde e à segurança do trabalhador, incluindo 
jornadas especiais, remuneração, benefícios, atividades acessórias e demais 
elementos  integrantes  da  relação  de  emprego,  poderão  ser  previstas  em 
convenções  e  acordos  coletivos  de  trabalho,  observadas  as  demais 
disposições desta Consolidação."
Art. 4º O art. 71 da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo 
Decreto-Lei no  5.452, de 1º de maio de 1943, passa a vigorar acrescido do 
seguinte § 5º:
"Art. 71. ...................................................................................
.........................................................................................................
§  5º Os intervalos  expressos no  caput  e no §  1º poderão ser  fracionados 
quando compreendidos entre o término da primeira hora trabalhada e o início 
da  última  hora  trabalhada,  desde  que  previsto  em  convenção  ou  acordo 
coletivo de trabalho, ante a natureza do serviço e em virtude das condições 
especiais  do  trabalho  a  que  são  submetidos  estritamente  os  motoristas, 
cobradores,  fiscalização  de  campo  e  afins  nos  serviços  de  operação  de 
veículos  rodoviários,  empregados  no  setor  de  transporte  coletivo  de 
passageiros,  mantida  a  mesma  remuneração  e  concedidos  intervalos  para 
descanso menores e fracionados ao final de cada viagem, não descontados da 
jornada." (NR)
Art.  5º A  Lei  nº 9.503,  de  23  de  setembro  de  1997  -  Código  de  Trânsito 
Brasileiro, passa a vigorar acrescida do seguinte Capítulo III-A:
"CAPÍTULO III-A
DA CONDUÇÃO DE VEÍCULOS POR MOTORISTAS
PROFISSIONAIS
Art. 67-A. É vedado ao motorista profissional, no exercício de sua profissão e 
na condução de veículo  mencionado no inciso II  do art.  105 deste Código, 
dirigir por mais de 4 (quatro) horas ininterruptas.
§ 1º Será observado intervalo mínimo de 30 (trinta) minutos para descanso a 
cada 4 (quatro) horas ininterruptas na condução de veículo referido no caput, 
sendo  facultado  o  fracionamento  do  tempo  de  direção  e  do  intervalo  de 
descanso, desde que não completadas 4 (quatro) horas contínuas no exercício 
da condução.
§  2º Em  situações  excepcionais  de  inobservância  justificada  do  tempo  de 
direção  estabelecido  no  caput  e  desde  que  não  comprometa  a  segurança 
rodoviária, o tempo de direção poderá ser prorrogado por até 1 (uma) hora, de 
modo a permitir que o condutor, o veículo e sua carga cheguem a lugar que 
ofereça a segurança e o atendimento demandados.
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§ 3º O condutor é obrigado a, dentro do período de 24 (vinte e quatro) horas, 
observar um intervalo de, no mínimo, 11 (onze) horas de descanso, podendo 
ser fracionado em 9 (nove) horas mais 2 (duas), no mesmo dia.
§ 4º Entende-se como tempo de direção ou de condução de veículo apenas o 
período em que o condutor estiver efetivamente ao volante de um veículo em 
curso entre a origem e o seu destino, respeitado o disposto no § 1º, sendo-lhe 
facultado descansar no interior do próprio veículo, desde que este seja dotado 
de locais apropriados para a natureza e a duração do descanso exigido.
§ 5º O condutor somente iniciará viagem com duração maior que 1 (um) dia, 
isto é, 24 (vinte e quatro) horas após o cumprimento integral do intervalo de 
descanso previsto no § 3º.
§ 6º Entende-se como início de viagem, para os fins do disposto no § 5º, a 
partida  do  condutor  logo após o  carregamento  do  veículo,  considerando-se 
como continuação da viagem as partidas nos dias subsequentes até o destino.
§  7º Nenhum  transportador  de  cargas  ou  de  passageiros,  embarcador, 
consignatário  de  cargas,  operador  de  terminais  de  carga,  operador  de 
transporte multimodal de cargas ou agente de cargas permitirá ou ordenará a 
qualquer  motorista  a  seu  serviço,  ainda  que  subcontratado,  que  conduza 
veículo referido no caput sem a observância do disposto no § 5º.
§ 8º ( VETADO).
Art 67-B. (VETADO).
Art. 67-C. O motorista profissional na condição de condutor é responsável por 
controlar  o  tempo de condução estipulado no art.  67-A,  com vistas  na sua 
estrita observância.
Parágrafo único. O condutor do veículo responderá pela não observância dos 
períodos  de  descanso  estabelecidos  no  art.  67-A,  ficando  sujeito  às 
penalidades daí decorrentes, previstas neste Código.
Art. 67-D. (VETADO)."
Art.  6º A  Lei  nº 9.503,  de  23  de  setembro  de  1997 – Código  de  Trânsito 
Brasileiro, passa a vigorar com as seguintes alterações:
"Art. 145. .................................................................................
Parágrafo único. A participação em curso especializado previsto no inciso IV 
independe da observância do disposto no inciso III." (NR)
"Art. 230. ................................................................................
.........................................................................................................
XXIII  -  em  desacordo  com  as  condições  estabelecidas  no  art.  67-A, 
relativamente  ao  tempo  de  permanência  do  condutor  ao  volante  e  aos 
intervalos para descanso, quando se tratar de veículo de transporte de carga 
ou de passageiros:
Infração - grave;
Penalidade - multa;
Medida administrativa - retenção do veículo para cumprimento do tempo de 
descanso aplicável;
XXIV - (VETADO)." (NR)
"Art. 259. ................................................................................
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.........................................................................................................
§ 3º (VETADO)." (NR)
"Art. 261. ................................................................................
........................................................................................................
§ 3º ( VETADO).
§ 4º (VETADO)." (NR)
"Art. 310-A. (VETADO)."
Art. 7º ( VETADO).
Art. 8º ( VETADO).
Art.  9º As  condições  sanitárias  e  de  conforto  nos  locais  de  espera  dos 
motoristas  de  transporte  de  cargas  em  pátios  do  transportador  de  carga, 
embarcador,  consignatário  de  cargas,  operador  de  terminais  de  carga, 
operador  intermodal  de  cargas  ou  agente  de  cargas,  aduanas,  portos 
marítimos,  fluviais  e  secos  e  locais  para  repouso  e  descanso,  para  os 
motoristas de transporte de passageiros em rodoviárias, pontos de parada, de 
apoio,  alojamentos,  refeitórios  das  empresas  ou  de  terceiros  terão  que 
obedecer  ao  disposto  nas  Normas  Regulamentadoras  do  Ministério  do 
Trabalho e Emprego, dentre outras.
Art. 10. (VETADO).
Art. 11. (VETADO).
Art. 12. (VETADO).
Brasília, 30 de abril de 2012; 191º da Independência e 124º da República.
DILMA ROUSSEFF
José Eduardo Cardozo
Guido Mantega
Paulo Sérgio Oliveira Passos
Paulo Roberto dos Santos Pinto
Miriam Belchior
Aguinaldo Ribeiro
Gilberto Carvalho
Luís Inácio Lucena Adams

D E C R E T O S 

3) DECRETO DE 30 DE ABRIL DE 2012 (DOU de 02/05/2012 – Seção 1). 
Altera o art.  1º do Decreto de 24 de novembro de 2010, que convoca a 1ª 
Conferência
Nacional de Emprego e Trabalho Decente.
A PRESIDENTA DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 
84, caput, inciso VI, alínea "a", da Constituição, DECRETA:
Art. 1º O Decreto de 24 de novembro de 2010, que convoca a 1ª Conferência 
Nacional de Emprego e Trabalho Decente - CNETD, passa a vigorar com as 
seguintes alterações:
"Art.  1º Fica convocada a 1a  Conferência Nacional  de Emprego e Trabalho 
Decente - CNETD, a ser realizada na cidade de Brasília, Distrito Federal, no 
período de 8 a 11 de agosto de 2012, para promover a discussão do tema 
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emprego e trabalho decente, visando formular proposta de política nacional de 
trabalho decente e atualizar o respectivo plano e agenda de trabalho."
(NR)
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 30 de abril de 2012; 191º da Independência e 124º
da República.
DILMA ROUSSEFF
Paulo Roberto dos Santos Pinto

P O R T A R I A S

4) PORTARIA Nº 2.838, DE 10 DE MAIO DE 2012 (DEJT de 11/05/2012 – 
TRT DA 4ª REGIÃO).
A DESEMBARGADORA  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  PATRÍCIA 
HERINGER,  Titular da Vara do Trabalho de Frederico Westphalen, para a  5ª 
Vara do Trabalho de  Novo Hamburgo, em virtude da remoção, a pedido, do 
Juiz  Leandro  Krebs  Gonçalves  para  a  2ª  Vara  do  Trabalho  de  Canoas, 
conforme  Portaria  nº  2195/2012  (Processo  Administrativo  Eletrônico  nº 
0001878-07.2012.5.04.0000).  Ass.  Desembargadora  MARIA  HELENA 
MALLMANN,Presidente do TRT da 4ª Região.

5) PORTARIA Nº 2.839, DE 10 DE MAIO DE 2012 (DEJT de 11/05/2012 – 
TRT DA 4ª REGIÃO).
A DESEMBARGADORA  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  MAURÍCIO 
MACHADO MARCA, Titular da 2ª Vara do Trabalho de Lajeado, para a 2ª Vara 
do  Trabalho  de  Caxias  do  Sul,em virtude  da  remoção,  a  pedido,  do  Juiz 
Rubens  Fernando  Clamer  dos  Santos  Junior  para  a  Vara  do  Trabalho  de 
Estância  Velha,  conforme  Portaria  nº  2196/2012  (Processo  Administrativo 
Eletrônico  nº  0001948-24.2012.5.04.0000).  Ass.  Desembargadora  MARIA 
HELENA MALLMANN,Presidente do TRT da 4ª Região.

6) PORTARIA Nº 2.840, DE 10 DE MAIO DE 2012 (DEJT de 11/05/2012 – 
TRT DA 4ª REGIÃO).
A DESEMBARGADORA  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  MÁRCIO LIMA 
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DO  AMARAL,  Titular  da  Vara  do  Trabalho  de  São  Borja,  para  aVara  do 
Trabalho de  Cruz Alta,em virtude da remoção, a pedido, do Juiz Silvionei do 
Carmo para a 1ª Vara do Trabalho de Erechim, conforme Portaria nº 2197/2012 
(Processo  Administrativo  Eletrônico  nº  0001677-15.2012.5.04.0000).  Ass. 
Desembargadora  MARIA  HELENA MALLMANN,  Presidente  do  TRT  da  4ª 
Região.

7) PORTARIA Nº 3.290, DE 29 DE MAIO DE 2012 (DEJT de 30/05/2012 – 
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,  a  Juíza VALÉRIA 
HEINICKE DO NASCIMENTO, Titular da 26ª Vara do Trabalho de Porto 
Alegre,  para  a  25ª  Vara  do  Trabalho  de  Porto  Alegre,  em virtude  da 
aposentadoria  da  Juíza  Inajá  Oliveira  de  Borba,  conforme  Portaria  nº 
2717/2012  (Processo  Administrativo  Eletrônico  nº  0002654-
07.2012.5.04.0000).  Ass. Desembargadora ROSANE  SERAFINI  CASA 
NOVA,  Vice-Presidente,  no  exercício  da  Presidência  do  TRT  da  4ª 
Região.

R E S O L U Ç Õ E S

8) RESOLUÇÃO CSJT N° 102/2012, DE 25 DE MAIO DE 2012 (DEJT de 
28/05/2012 – CSJT).
Regulamenta  a  gratificação  natalina  prevista  nos  arts.  63  a  66  da  Lei  nº 
8.112/90, no âmbito da Justiça do Trabalho de primeiro e segundo graus.
O  CONSELHO  SUPERIOR  DA  JUSTIÇA  DO  TRABALHO,  em  sessão 
ordinária  realizada  em  25  de  maio  de  2012,  sob  a  presidência  do  Ex.mo 
Ministro  Conselheiro  João  Oreste  Dalazen,  presentes  os  Ex.mos  Ministros 
Conselheiros  Maria  Cristina  Irigoyen  Peduzzi,  Antônio  José  de  Barros 
Levenhagen,  Emmanoel  Pereira,  Lelio  Bentes  Corrêa  e  Aloysio  Corrêa  da 
Veiga, os Ex.mos
Desembargadores  Conselheiros  Márcio  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 que  compete  ao 
Conselho  Superior  da  Justiça  do  Trabalho  expedir  normas  gerais  de 
procedimento  relacionadas  à  gestão  de  pessoas  no  âmbito  da  Justiça  do 
Trabalho de primeiro e segundo graus, conforme o disposto no art. 12, inc. II, 
de seu Regimento Interno;
Considerando o disposto nos artigos 61, inciso II, e 63 a 66 da Lei 8.112, de 11 
de dezembro de 1990; e Considerando os estudos realizados nos autos do 
Processo nºCSJT-Cons-1554-57.2011.5.90.0000 pela Comissão instituída para
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uniformizar os procedimentos de cálculo da gratificação natalina no âmbito da 
Justiça do Trabalho de primeiro e segundo graus;
RESOLVE
Art. 1º A gratificação natalina de que tratam os artigos 63 a 66 da Lei nº 8.112, 
de 11 de dezembro de 1990, será concedida aos magistrados e servidores da 
Justiça do Trabalho de primeiro e segundo graus nos termos desta Resolução.
Art.  2º A  gratificação  natalina  corresponde  a  1/12  (um  doze  avos)  da 
remuneração a que o magistrado ou servidor tiver direito no mês de dezembro, 
por mês de exercício no respectivo ano.
§ 1º A fração igual ou superior a 15 (quinze) dias será considerada como mês 
integral.
§ 2º Os Tribunais Regionais do Trabalho responsabilizar-se-ão exclusivamente 
pelo pagamento da gratificação natalina por mês de exercício no respectivo 
Tribunal.
§ 3º Eventuais acertos financeiros decorrentes de exercício em cargo público 
em outro órgão, inclusive em Tribunais Regionais do Trabalho, serão resolvidos 
entre o servidor ou magistrado interessado e o órgão do qual pediu vacância ou 
exoneração.
Art. 3º A totalidade da gratificação natalina será paga até o dia 20 (vinte) do 
mês de dezembro de cada ano.
§ 1º Os Tribunais Regionais do Trabalho poderão adiantar o pagamento da 
metade da gratificação natalina, por ocasião da concessão das férias, desde 
que o magistrado ou o servidor o requeira até o mês de janeiro do exercício 
correspondente, observada a disponibilidade orçamentária.
§  2º  O prazo para requerimento do adiantamento de que trata  o  parágrafo 
anterior, quando as férias forem gozadas no mês de janeiro, será até o dia 25 
de novembro do ano anterior.
§ 3º Os Tribunais Regionais do Trabalho poderão, no mês de junho, efetuar o 
adiantamento de 50% (cinquenta por cento) da gratificação natalina, com base 
na remuneração do mês de maio, aos magistrados e servidores que não o 
tenham  recebido  por  ocasião  das  férias,  observada  a  disponibilidade 
orçamentária.
§ 4º No mês de junho, se cabível, poderá ainda ser efetuado o pagamento das 
diferenças  apuradas  entre  os  valores  pagos  por  ocasião  das  férias  e  a 
remuneração vigente no mês anterior.
§  5º  Para  fins  da  apuração  do  saldo  da  gratificação  natalina  no  mês  de 
dezembro, após deduzida a parcela de adiantamento e aplicados os descontos 
legais, se resultar saldo negativo, proceder-se-á ao acerto na folha normal do 
mês de dezembro, sem prejuízo da comunicação a que alude o art. 46 da Lei 
n.º 8.112/90.
Art. 4º O servidor que durante o ano esteve investido em cargo em comissão 
ou função comissionada, ainda que em substituição devidamente formalizada, 
perceberá a gratificação natalina proporcionalmente aos meses de exercício 
em cada cargo ou função, com base na remuneração do mês em que ocorreu o 
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ato de exoneração ou de dispensa, ou o término do período de substituição, 
desde que não tenha havido quitação prévia.
Art. 5° O servidor cujo cargo efetivo tiver sido declarado vago, em virtude de 
exoneração ou de posse em cargo público inacumulável, ou aquele exonerado 
do cargo em comissão ou dispensado da função comissionada fará  jus  ao 
pagamento da gratificação natalina na proporção estabelecida no art. 2º desta 
Resolução, tendo por base de cálculo a remuneração do mês em que ocorreu a 
vacância do cargo de provimento efetivo, exoneração do cargo em comissão
ou dispensa da função comissionada,  descontada a importância  recebida a 
título de adiantamento.
Art.  6º Consideram-se  como  efetivo  exercício  para  fins  de  pagamento  de 
gratificação natalina, exclusivamente, os afastamentos e impedimentos legais 
remunerados.
Art. 7º Aos inativos e pensionistas aplica-se, no que couber, o disposto nesta 
Resolução.
Art. 8° Esta Resolução entre em vigor na data da sua publicação e revoga as 
disposições em contrário.
Brasília, 25 de maio de 2012.
Ministro JOÃO ORESTE DALAZEN
Presidente do Conselho Superior da Justiça do Trabalho

9) RESOLUÇÃO CSJT N° 105/2012, DE 25 DE MAIO DE 2012 (DEJT de 
28/05/2012 – CSJT).
Altera a redação do artigo 18,  caput,  da Resolução 87/2011 do CSJT, que 
versa acerca do prazo para os Tribunais Regionais do Trabalho promoverem 
adequação dos convênios financeiros e cessões de espaço.
O CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO, em sessão ordinária 
realizada  em  25  de  maio  de  2012,  sob  a  presidência  do  Ex.mo  Ministro 
Conselheiro João Oreste Dalazen, presentes os Ex.mos Ministros Conselheiros 
Maria  Cristina  Irigoyen  Peduzzi,  Antônio  José  de  Barros  Levenhagen, 
Emmanoel Pereira, Lelio Bentes Corrêa e Aloysio Corrêa da Veiga, os Ex.mos
Desembargadores  Conselheiros  Márcio  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 os questionamentos 
e  sugestões  dos  Tribunais  Regionais  do  Trabalho  acerca  do  prazo  para 
cumprimento  da  Resolução  nº  87/2011;  Considerando  a  complexidade  das 
matérias tratadas na Resolução nº  87 do CSJT,  bem como as dificuldades 
enfrentadas  pelos  Tribunais  Regionais  do  Trabalho  para  adequação  dos 
convênios financeiros e cessões de espaço, RESOLVE
Art. 1º Alterar a redação do caput do artigo 18 da Resolução 87/2011 do CSJT, 
que passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art.18  Os  Tribunais  Regionais  do  Trabalho  implementarão  as  medidas 
necessárias para o cumprimento desta Resolução até 31 de agosto de 2012.”
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Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 25 de maio de 2012.
Ministro JOÃO ORESTE DALAZEN
Presidente do Conselho Superior da Justiça do Trabalho

10)  RESOLUÇÃO  Nº  103/2012,  DE  25  DE  MAIO  DE  2012  (DEJT  de 
28/05/2012 – CSJT).
Aprova  o  Guia  Prático  para  inclusão  de  critérios  de  sustentabilidade  nas 
contratações de bens e serviços no âmbito da Justiça do Trabalho de primeiro 
e segundo graus.
O CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO, em sessão ordinária 
realizada  em  25  de  maio  de  2012,  sob  a  presidência  do  Ex.mo  Ministro 
Conselheiro João Oreste Dalazen, presentes os Ex.mos Ministros Conselheiros 
Maria  Cristina  Irigoyen  Peduzzi,  Antônio  José  de  Barros  Levenhagen, 
Emmanoel Pereira, Lelio Bentes Corrêa e Aloysio Corrêa da Veiga, os Ex.mos
Desembargadores  Conselheiros  Márcio  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 o disposto nos art. 
170,  inciso  VI,  da  Constituição  Federal,  que  estabelece  como  princípio  da 
ordem econômica a defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento 
diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e de seus processos 
de elaboração e prestação;  Considerando a diretriz  prevista  no art.  225 da 
Constituição  da  República,  que  preconiza  que  todos  têm  direito  ao  meio 
ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial 
à sadia qualidade de vida,  impondo-se ao poder público e à coletividade o 
dever  de  defendê-lo  e  preservá-lo  para  as  presentes  e  futuras  gerações; 
Considerando  a  Lei  nº  6.938,  31  de  agosto  de  1981,  que  dispõe  sobre  a 
Política Nacional do Meio Ambiente, cujo objetivo traduz-se na preservação, 
melhoria  e  recuperação  da  qualidade  ambiental  propícia  à  vida,  visando  a 
assegurar,  no  País,  condições  ao  desenvolvimento  socioeconômico,  aos 
interesses da segurança nacional e à proteção da dignidade da vida humana; 
Considerando as disposições do art.  3º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 
1993, que contempla dentre os princípios que devem nortear as contratações 
públicas ”a promoção do desenvolvimento nacional sustentável”; Considerado 
a Política Nacional  sobre Mudança de Clima (PNMC),  instituída pela  Lei  nº 
12.187, de 29 de dezembro de 2009, que tem como uma de suas diretrizes o 
estímulo e o apoio à manutenção e à promoção de padrões sustentáveis de 
produção e consumo (art. 5º, XIII), e como um de seus instrumentos a adoção 
de critérios de preferência,  nas licitações e concorrências públicas,  para as 
propostas que propiciem maior economia de energia, água e outros recursos 
naturais e redução da emissão de gases de efeito estufa e de resíduos (art. 6º, 
XII); Considerando a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), instituída 
pela  Lei  nº  12.305,  de  2  de  agosto  de  2010,  que  estabelece,  dentre  os 
objetivos,  a prioridade,  nas aquisições e contratações governamentais,  para 
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produtos reciclados e recicláveis,  e  bens,  serviços e obras que considerem 
critérios  compatíveis  com  padrões  de  consumo  social  e  ambientalmente 
sustentáveis;  Considerando  o  preceituado  no  Decreto  nº  2.783,  de  17  de 
setembro de 1998, que dispõe sobre proibição de aquisição de produtos ou 
equipamentos que contenham ou façam uso das Substâncias que Destroem a 
Camada de Ozônio - SDO, pelos órgãos e pelas entidades da Administração 
Pública Federal direta, autárquica e fundacional; Considerando o disposto no 
Decreto nº 5.940, de 25 de outubro de 2006, que disciplina a separação dos 
resíduos recicláveis descartados pelos órgãos e entidades da administração 
pública  federal  direta  e  indireta,  na  fonte  geradora,  e  a  sua  destinação  às 
associações  e  cooperativas  dos  catadores  de  materiais  recicláveis; 
Considerando o teor da Recomendação nº 11, de 22 de maio de 2007,  do 
Conselho  Nacional  de  Justiça,  que  orienta  os  Tribunais  de  todo  o  país  a 
adotarem políticas públicas visando à formação e recuperação de um ambiente 
ecologicamente equilibrado, além da conscientização dos próprios servidores e 
jurisdicionados sobre a necessidade de efetiva proteção ao meio ambiente, a 
elaboração e  acompanhamento  de  medidas,  com fixação de metas  anuais, 
visando à correta preservação e recuperação do meio ambiente; Considerando 
o contido na Instrução Normativa nº 1, de 19 de janeiro de 2010, da Secretaria 
de  Logística  e  Tecnologia  da  Informação  do  Ministério  do  Planejamento, 
Orçamento e Gestão, que estabelece critérios de sustentabilidade ambiental na 
aquisição  de  bens,  contratação  de  serviços  ou  obras  pela  Administração 
Pública Federal direta, autárquica e fundacional; Considerando o constante do 
Acórdão nº 1752/2011 do Plenário do Tribunal de Contas da União, que pautou 
uma série de recomendações aos órgãos de governo no sentido da adoção de 
medidas para o aumento da sustentabilidade e eficiência no uso de recursos 
naturais;  Considerando  a  Decisão  Normativa  nº  107/2010  do  Tribunal  de 
Contas  da  União,  que  determina  a  inclusão  nas  prestações  de  contas  de 
órgãos  públicos  de  informações  quanto  à  adoção  de  critérios  de 
sustentabilidade ambiental na aquisição de bens e na contratação de serviços 
ou  obras,  tendo  como  referência  o  Decreto  nº  5.940/2006  e  a  Instrução 
Normativa nº 1/2010, da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do 
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão; Considerando a Agenda 21, 
documento final  da Conferência Rio-92, que estabeleceu um plano de ação 
para o desenvolvimento sustentável, com destaque para o capítulo 4, que, ao 
tratar  das  mudanças  de  padrões  de  consumo,  relacionou  uma  série  de 
atividades, entre as quais o exercício da liderança por meio das aquisições 
pelos Governos, de modo a aperfeiçoar o aspecto ecológico de suas políticas 
de aquisição; Considerando o termo de adesão ao processo de Marrakech - 
processo  global  de  consultas  e  de  elaboração  de  políticas  de  produção  e 
consumo sustentável -, firmado pelo Brasil em 2007; Considerando o programa 
de  desenvolvimento  Brasil  Maior  2012-2015,  recentemente  lançado  pela 
Presidenta da República, que dá sinais claros do viés de sustentabilidade ao 
trazer orientações a respeito  da produção de forma mais limpa,  a partir  da 
diminuição da intensidade de energia; construção modular para a redução de 
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resíduos em obras de construção civil; definição de critérios de sustentabilidade 
para  edificações;  apoio  ao  desenvolvimento  de  cadeias  de  reciclagem (em 
consonância com a Política Nacional de Resíduos Sólidos); desenvolvimento 
regional  sustentável  a  partir  de  competências  e  recursos  disponíveis 
localmente; e estímulos ao desenvolvimento e à adoção de fontes renováveis 
de energia (em consonância com a Política Nacional de Mudança do Clima e 
com a Política Nacional de Energia); Considerando a edição, em novembro de 
2011, do Plano de Ação para Produção e Consumo Sustentáveis – PPCS, que 
visa à promoção e ao apoio a padrões sustentáveis de produção e consumo e 
que, em seu primeiro ciclo de implementação, de 2011 a 2014, identificou como 
temas  prioritários,  entre  outros,  as  compras  e  construções  públicas 
sustentáveis; Considerando que a Justiça do Trabalho, pela sua dimensão e 
respeitabilidade, desempenha, nos procedimentos de compras e contratações, 
papel  relevante  na  orientação  dos  fornecedores  e  prestadores  de  serviço, 
quanto  à  adoção  de  padrões  de  produção  e  consumo  e  de  serviços 
ambientalmente  sustentáveis,  além  de  estimular  a  inovação  tecnológica, 
RESOLVE:
Art. 1º É aprovado o Guia Prático para inclusão de critérios de sustentabilidade 
a  serem  observados  na  aquisição  de  bens  e  na  contratação  de  obras  e 
serviços no âmbito da Justiça do Trabalho de primeiro e segundo graus, nos 
termos do anexo desta Resolução.
Art. 2º O Guia Prático será disponibilizado nos portais eletrônicos do Conselho 
Superior  da  Justiça  do  Trabalho  e  dos  Tribunais  Regionais  do  Trabalho, 
constituindo-se  em  instrumento  de  consulta  para  elaboração  de  editais  de 
licitação, de termos de referência ou de especificações.
§ 1º Os Tribunais Regionais do Trabalho poderão estabelecer outras práticas 
sustentáveis,  além  daquelas  previstas  no  Guia  Prático,  consideradas  as 
peculiaridade regionais.
§ 2º A não observância das diretrizes constantes do Guia Prático deverá ser 
expressamente justificada e fundamentada.
Art. 3º O Guia Prático será objeto de constantes revisões e atualizações, de 
forma  a  assegurar  sua  evolução  no  que  tange  à  legislação  vigente,  aos 
avanços tecnológicos e à inovação.
Art.  4º A  implantação  e  o  desenvolvimento  das  compras  e  contratações 
sustentáveis no âmbito da Justiça do Trabalho de primeiro e segundo graus 
envolve a adoção dos seguintes mecanismos e ferramentas:
I - instituição do Fórum Permanente de compras e contratações sustentáveis;
II - capacitação continuada;
III - realização de eventos nacionais ou regionais;
IV - utilização de meio eletrônico para difundir as informações e servir como 
instrumento  de  comunicação  direta  com  a  sociedade  e  entre  os  Tribunais 
Regionais do Trabalho;
V - estabelecimento de indicadores e metas vinculados à temática.
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Art. 5º O Fórum Permanente, de âmbito nacional, será constituído por ato da 
Presidência do CSJT e contará com representantes do Conselho Superior da 
Justiça do Trabalho e dos Tribunais Regionais do Trabalho.
Art.  6º O  Fórum  Permanente  encarregar-se-á  do  acompanhamento  e 
atualização  do  Guia  Prático,  bem  como  de  manter  disponíveis  em  meio 
eletrônico as seguintes informações:
I - editais e termos de referência sustentáveis;
II - boas práticas relacionadas a compras e contratações sustentáveis;
III - ações de capacitação programadas;
IV - divulgação de programas e eventos nacionais e regionais;
V - monitoramento das metas estabelecidas.
Parágrafo único. A divulgação das informações de que trata este artigo dar-se-
á  no  Portal  de  Compras  e  Contratações  Sustentáveis,  a  ser  mantido  e 
atualizado  no  sítio  do  Conselho  Superior  da  Justiça  do  Trabalho  na  rede 
mundial de computadores (internet).
Art.  7º  Os Tribunais Regionais do Trabalho incluirão em seus programas de 
capacitação  cursos  destinados  a  sensibilizar  e  instruir  gestores  e  demais 
envolvidos para a concretização de compras e contratações sustentáveis.
Parágrafo único. Os cursos objetivam:
I - a construção da capacidade institucional do órgão no sentido de implantar 
medidas concretas para a promoção do consumo sustentável,  por meio das 
compras e contratações, de modo a reduzir gastos e gerar impactos positivos 
sobre a saúde pública, a qualidade de vida e as condições de sustentabilidade 
ambiental;
II  - a troca de experiências e a visibilidade de ações exitosas a respeito do 
tema;
III - o intercâmbio com instituições públicas e privadas, comunidade acadêmica 
e entidades da sociedade civil, além de servir de fórum de debate dos avanços 
e  estratégias  para  maior  efetividade  das  compras  e  contratações  públicas 
sustentáveis.
Art. 8º Os Planejamentos Estratégicos da Justiça do Trabalho e dos Tribunais 
Regionais do Trabalho deverão conter indicadores e metas sobre compras e 
contratações sustentáveis, a fim de mensurar, pelo menos, a disseminação do 
tema  entre  servidores  e  magistrados,  a  efetiva  adoção  de  critérios  de 
sustentabilidade  nas  compras  e  contratações  e  a  redução  do  consumo  de 
insumos, a exemplo de água e energia elétrica.
Art. 9º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 25 de maio de 2012.
Ministro JOÃO ORESTE DALAZEN
Presidente do Conselho Superior da Justiça do Trabalho

11) RESOLUÇÃO CSJT N° 104/2012, DE 25 DE MAIO DE 2012 (DEJT de 
28/05/2012 – CSJT).
Uniformiza os vocábulos de tratamento dispensados aos magistrados de 1ª e 
2ª instância no âmbito da Justiça do Trabalho.
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O  CONSELHO  SUPERIOR  DA  JUSTIÇA  DO  TRABALHO,  em  sessão 
ordinária  realizada  em  25  de  maio  de  2012,  sob  a  presidência  do  Ex.mo 
Ministro  Conselheiro  João  Oreste  Dalazen,  presentes  os  Ex.mos  Ministros 
Conselheiros  Maria  Cristina  Irigoyen  Peduzzi,  Antônio  José  de  Barros 
Levenhagen,  Emmanoel  Pereira,  Lelio  Bentes  Corrêa  e  Aloysio  Corrêa  da 
Veiga, os Ex.mos Desembargadores Conselheiros Márcio 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 as 
decisões  proferidas  pelo  Conselho  Nacional  de  Justiça  nos  autos  dos 
Procedimentos  de  Controle  Administrativo  nos  300042-88.2009.2.00.0000  e 
2235-52.2009.2.00.0000;  Considerando  que  a  utilização  do  título  de 
Desembargador  ostenta  caráter  informativo  e  esclarecedor  para  o 
jurisdicionado e público em geral quanto ao exercício da jurisdição de 2º grau; 
Considerando que a Resolução CSJT n.º 63, de 28 de maio de 2010, consagra 
a utilização da nomenclatura “desembargadores” ao referir-se aos magistrados 
de  2º  grau;  Considerando  que  a  Proposta  de  Emenda  à  Constituição  n.º 
358/2005,  que  complementa  a  Reforma  do  Poder  Judiciário,  atribui  aos 
integrantes  dos  Tribunais  Regionais  do  Trabalho  a  nomenclatura  de 
Desembargador;  Considerando  que  o  Projeto  de  Lei  nº  6.366/2009,  em 
tramitação na Câmara dos Deputados, propõe alteração do art. 654, § 5º, da 
Consolidação das Leis  do  Trabalho,  para  corrigir  a  denominação do antigo 
cargo de “Juiz Presidente de Junta” para “Juiz Titular de Vara do Trabalho”; 
Considerando a existência  de divergências entre  os Tribunais  Regionais  do 
Trabalho  quanto  ao  termo  designativo  dos  magistrados  de  1º  e  2º  grau; 
Considerando  a  necessidade  de  correta  observância  da  ordem  geral  de 
precedência dos membros dos tribunais de 2º grau, em eventos e solenidades, 
consoante as regras estabelecidas pelo Decreto n.º 70.274, de 9 de março de 
1972; Considerando a necessidade de uniformização vocabular de tratamento 
dos magistrados de 1ª e 2ª instância, RESOLVE
Art. 1° Os vocábulos de tratamento dos magistrados de 1ª e 2ª instância no 
âmbito  da  Justiça  do  Trabalho  são  uniformizados  em  “Juiz  do  Trabalho 
Substituto”, “Juiz Titular de Vara do Trabalho” e “Desembargador do Trabalho”.
Art. 2º Os Tribunais Regionais do Trabalho deverão providenciar a substituição 
das  expressões  divergentes  porventura  constantes  de  seus  Regimentos 
Internos e demais atos pelas denominações definidas por esta Resolução.
Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 25 de maio de 2012.
Ministro JOÃO ORESTE DALAZEN
Presidente do Conselho Superior da Justiça do Trabalho

E D I T A I S

12) EDITAL AJ Nº 045/2012, DE 30 DE ABRIL DE 2012 (DEJT de 02/05/2012 
– 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  através  de  promoção  pelo  critério  do 
merecimento,  a titularidade da  2ª  Vara do Trabalho de  Uruguaiana,  ficando 
aberto o prazo de 05 (cinco) dias, a partir da publicação do presente edital no 
Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho, para manifestação dos magistrados 
que não tiverem interesse na referida  promoção,  conforme estabelecido  no 
artigo 3ª da Resolução Administrativa nº 04/2006 deste Tribunal. Porto Alegre, 
30  de abril  de 2012.  Ass.  Desembargadora  MARIA HELENA MALLMANN, 
Presidente do TRT da 4ª Região.

13) EDITAL AJ Nº 046/2012, DE 30 DE ABRIL DE 2012 (DEJT de 02/05/2012 
– 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: 6ª Circunscrição –  6ª  Vara do Trabalho de  Porto Alegre;  32ª 
Circunscrição –  1ª  Vara do Trabalho de  Canoas;  34ªCircunscrição – Vara do 
Trabalho de Esteio; 39ªCircunscrição –3ª Vara do Trabalho de São Leopoldo. 
II  –  As referidas circunscrições restaram vagas em virtude da remoção dos 
Juízes  Substitutos  anteriormente  lotados  para  outras  circunscrições;  III  –  A 
inscrição para as referidas vagas deverá ser efetivada a partir da publicação do 
presente edital no Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho, ficando aberto o 
prazo de 10 (dez) dias para manifestação dos interessados. Porto Alegre, 30 
de  abril  de  2012.  Ass.  Desembargadora  CLEUSA  REGINA  HALFEN, 
Corregedora Regional do TRT da 4ª Região.

14) EDITAL AJ Nº 47/2012, DE 11 DE MAIO DE 2012 (DEJT de 14/05/2012 – 
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 25ª Vara do Trabalho 
de Porto Alegre, em virtude da aposentadoria da Juíza Inajá Oliveira de Borba, 
Titular  daquela  Unidade  Judiciária,  conforme  Portaria  nº  2717/2012;  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,  11  de  maio  de  2012.  Ass.  Desembargadora  MARIA 
HELENA MALLMANN, Presidente do TRT da 4ª Região.
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15) EDITAL AJ Nº 48/2012, DE 14 DE MAIO DE 2012 (DEJT de 15/05/2012 – 
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  Frederico 
Westphalen, em virtude da remoção, a pedido, da Juíza Patrícia Heringer para 
a 5ª Vara do Trabalho de Novo Hamburgo, conforme Portaria nº 2838/2012; 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,  14  de  maio  de  2012.  Ass.  Desembargadora  MARIA 
HELENA MALLMANN, Presidente do TRT da 4ª Região.

16) EDITAL AJ Nº 49/2012, DE 14 DE MAIO DE 2012 (DEJT de 15/05/2012 – 
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 Lajeado, 
em virtude da remoção, a pedido, do Juiz Maurício Machado Marca para a 2ª 
Vara do Trabalho de Caxias do Sul, conforme Portaria nº 2839/2012;  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,  14  de  maio  de  2012.  Ass.  Desembargadora  MARIA 
HELENA MALLMANN,Presidente do TRT da 4ª Região.

17) EDITAL AJ Nº 50/2012, DE 14 DE MAIO DE 2012 (DEJT de 15/05/2012 – 
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 daVara do Trabalho de São Borja, 
em virtude da remoção, a pedido, do Juiz Márcio Lima do Amaral para a Vara 
do Trabalho de Cruz Alta, conforme Portaria nº 2840/2012; 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,  14  de  maio  de  2012.  Ass.  Desembargadora  MARIA 
HELENA MALLMANN, Presidente do TRT da 4ª Região.

18) EDITAL AJ Nº 51/2012, DE 25 DE MAIO DE 2012 (DEJT de 28/05/2012 – 
TRT DA 4ª REGIÃO).
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A VICE-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  Frederico Westphalen, 
ficando aberto o prazo de 05 (cinco) dias, a partir da publicação do presente 
edital  no  Diário  Eletrônico  da  Justiça  do  Trabalho,  para  manifestação  dos 
magistrados que não tiverem interesse na referida promoção. Porto Alegre, 25 
de maio de 2012. Ass. Desembargadora  ROSANE SERAFINI CASA NOVA, 
Vice-Presidente, no exercício da Presidência do TRT da 4ª Região.

19) EDITAL AJ Nº 52/2012, DE 25 DE MAIO DE 2012 (DEJT de 28/05/2012 – 
TRT DA 4ª REGIÃO).
A VICE-PRESIDENTE  DO TRIBUNAL  REGIONAL  DO TRABALHO  DA 4ª 
REGIÃO,  no uso de suas atribuições legais e regimentais,  FAZ SABER,  aos 
Excelentíssimos  Juízes  do  Trabalho  Substitutos  do  TRT da  4ª  Região,  em 
conformidade ao disposto no artigo 83 da Lei Complementar nº 35/79, que se 
encontra  vaga,  para  preenchimento  através  de  promoção  pelo  critério  do 
merecimento, a titularidade da Vara do Trabalho de São Borja, ficando aberto 
o prazo de 05 (cinco) dias, a partir da publicação do presente edital no Diário 
Eletrônico da Justiça do Trabalho, para manifestação dos magistrados que não 
tiverem interesse na referida promoção, conforme estabelecido no artigo 3ª da 
Resolução Administrativa nº 04/2006 deste Tribunal. Porto Alegre, 25 de maio 
de  2012.  Ass.  Desembargadora  ROSANE  SERAFINI  CASA  NOVA,  Vice-
Presidente, no exercício da Presidência do TRT da 4ª Região.

20) EDITAL AJ Nº 53/2012, DE 29 DE MAIO DE 2012 (DEJT, de 30/05/2012 – 
TRT DA 4ª REGIÃO).
A VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL  REGIONAL  DO TRABALHO  DA 4ª 
REGIÃO,  no uso de suas atribuições legais e regimentais,  FAZ SABER  aos 
Juízes  Titulares  das  Varas  do  Trabalho  da  4ª  Região  o  que  segue:  I  – 
Encontra-se vaga, para fins de remoção, a titularidade da 4ª Vara do Trabalho 
de Novo Hamburgo, em virtude da posse, em 28 de maio de 2012, da Juíza 
Rejane Souza Pedra no cargo de Juiz do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª 
Região;  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,  29  de  maio  de  2012.  Ass. 
Desembargadora  ROSANE  SERAFINI  CASA  NOVA,  Vice-Presidente,  no 
exercício da Presidência do TRT da 4ª Região.

21) EDITAL AJ Nº 54/2012, DE 29 DE MAIO DE 2012 (DEJT, de 30/05/2012 – 
TRT DA 4ª REGIÃO).
A VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL  REGIONAL  DO TRABALHO  DA 4ª 
REGIÃO,  no uso de suas atribuições legais e regimentais,  FAZ SABER  aos 

37



                        PODER JUDICIÁRIO FEDERAL

                        TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO

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 
Alvorada,  em virtude  da  posse,  em 28  de  maio  de  2012,  do  Juiz  Wilson 
Carvalho Dias no cargo de Juiz do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região; 
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,  29  de  maio  de  2012.  Ass.  Desembargadora 
ROSANE  SERAFINI  CASA  NOVA,  Vice-Presidente,  no  exercício  da 
Presidência do TRT da 4ª Região.

22) EDITAL AJ Nº 55/2012, DE 29 DE MAIO DE 2012 (DEJT, de 30/05/2012 – 
TRT DA 4ª REGIÃO).
A VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL  REGIONAL  DO TRABALHO  DA 4ª 
REGIÃO,  no uso de suas atribuições legais e regimentais,  FAZ SABER  aos 
Juízes  Titulares  das  Varas  do  Trabalho  da  4ª  Região  o  que  segue:  I  – 
Encontra-se vaga, para fins de remoção, a titularidade da 2ª Vara do Trabalho 
de  Gramado,  em virtude da posse, em 28 de maio de 2012, do Juiz Ricardo 
Hofmeister de Almeida Martins Costa no cargo de Juiz do Tribunal Regional do 
Trabalho  da  4ª  Região;  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, 29 de maio de 
2012.  Ass.  Desembargadora  ROSANE  SERAFINI  CASA  NOVA,  Vice-
Presidente, no exercício da Presidência do TRT da 4ª Região.

23) EDITAL AJ Nº 56/2012, DE 29 DE MAIO DE 2012 (DEJT, de 30/05/2012 – 
TRT DA 4ª REGIÃO).
A VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL  REGIONAL  DO TRABALHO  DA 4ª 
REGIÃO,  no uso de suas atribuições legais e regimentais,  FAZ SABER  aos 
Juízes  Titulares  das  Varas  do  Trabalho  da  4ª  Região  o  que  segue:  I  – 
Encontra-se vaga, para fins de remoção, a titularidade da 16ª Vara do Trabalho 
de  Porto  Alegre,  em virtude  da  posse,  em 28  de  maio  de  2012,  do  Juiz 
Francisco Rossal de Araújo no cargo de Juiz do Tribunal Regional do Trabalho 
da 4ª Região; 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,  29  de  maio  de  2012.  Ass. 
Desembargadora  ROSANE  SERAFINI  CASA  NOVA,  Vice-Presidente,  no 
exercício da Presidência do TRT da 4ª Região.

24) EDITAL AJ Nº 57/2012, DE 29 DE MAIO DE 2012 (DEJT, de 30/05/2012 – 
TRT DA 4ª REGIÃO).
A VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL  REGIONAL  DO TRABALHO  DA 4ª 
REGIÃO,  no uso de suas atribuições legais e regimentais,  FAZ SABER  aos 
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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  Passo Fundo,  em virtude  da  posse,  em 28  de  maio  de  2012,  do  Juiz 
Marcelo  Gonçalves  de  Oliveira  no  cargo  de  Juiz  do  Tribunal  Regional  do 
Trabalho  da  4ª  Região;  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, 29 de maio de 
2012.  Ass.  Desembargadora  ROSANE  SERAFINI  CASA  NOVA,  Vice-
Presidente, no exercício da Presidência do TRT da 4ª Região.

25) EDITAL AJ Nº 58/2012, DE 29 DE MAIO DE 2012 (DEJT, de 30/05/2012 – 
TRT DA 4ª REGIÃO).
A VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL  REGIONAL  DO TRABALHO  DA 4ª 
REGIÃO,  no uso de suas atribuições legais e regimentais,  FAZ SABER  aos 
Juízes  Titulares  das  Varas  do  Trabalho  da  4ª  Região  o  que  segue:  I  – 
Encontra-se vaga, para fins de remoção, a titularidade da 10ª Vara do Trabalho 
de Porto Alegre, em virtude da posse, em 28 de maio de 2012, da Juíza Maria 
Helena Lisot no cargo de Juiz do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região; 
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,  29  de  maio  de  2012.  Ass.  Desembargadora 
ROSANE  SERAFINI  CASA  NOVA,  Vice-Presidente,  no  exercício  da 
Presidência do TRT da 4ª Região.

26) EDITAL AJ Nº 59/2012, DE 29 DE MAIO DE 2012 (DEJT, de 30/05/2012 – 
TRT DA 4ª REGIÃO).
A VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL  REGIONAL  DO TRABALHO  DA 4ª 
REGIÃO,  no uso de suas atribuições legais e regimentais,  FAZ SABER  aos 
Juízes  Titulares  das  Varas  do  Trabalho  da  4ª  Região  o  que  segue:  I  – 
Encontra-se vaga, para fins de remoção, a titularidade da 1ª Vara do Trabalho 
de Gramado, em virtude da posse, em 28 de maio de 2012, da Juíza Iris Lima 
de Moraes no cargo de Juiz do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região; 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,  29  de  maio  de  2012.  Ass.  Desembargadora 
ROSANE  SERAFINI  CASA  NOVA,  Vice-Presidente,  no  exercício  da 
Presidência do TRT da 4ª Região.

27) EDITAL AJ Nº 60/2012, DE 29 DE MAIO DE 2012 (DEJT, de 30/05/2012 – 
TRT DA 4ª REGIÃO).
A VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL  REGIONAL  DO TRABALHO  DA 4ª 
REGIÃO,  no uso de suas atribuições legais e regimentais,  FAZ SABER  aos 
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Juízes  Titulares  das  Varas  do  Trabalho  da  4ª  Região  o  que  segue:  I  – 
Encontra-se vaga, para fins de remoção, a titularidade da 22ª Vara do Trabalho 
de Porto Alegre, em virtude da posse, em 28 de maio de 2012, da Juíza Maria 
Madalena Telesca no cargo de Juiz do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª 
Região;  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,  29  de  maio  de  2012.  Ass. 
Desembargadora  ROSANE  SERAFINI  CASA  NOVA,  Vice-Presidente,  no 
exercício da Presidência do TRT da 4ª Região.

28) EDITAL AJ Nº 61/2012, DE 29 DE MAIO DE 2012 (DEJT, de 30/05/2012 – 
TRT DA 4ª REGIÃO).
A VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL  REGIONAL  DO TRABALHO  DA 4ª 
REGIÃO,  no uso de suas atribuições legais e regimentais,  FAZ SABER  aos 
Juízes  Titulares  das  Varas  do  Trabalho  da  4ª  Região  o  que  segue:  I  – 
Encontra-se vaga, para fins de remoção, a titularidade da Vara do Trabalho de 
Farroupilha,  em virtude da posse, em 28 de maio de 2012, do Juiz Herbert 
Paulo Beck no cargo de Juiz do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região; 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,  29  de  maio  de  2012.  Ass.  Desembargadora 
ROSANE  SERAFINI  CASA  NOVA,  Vice-Presidente,  no  exercício  da 
Presidência do TRT da 4ª Região.

29) EDITAL AJ Nº 62/2012, DE 29 DE MAIO DE 2012 (DEJT, de 30/05/2012 – 
TRT DA 4ª REGIÃO).
A VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL  REGIONAL  DO TRABALHO  DA 4ª 
REGIÃO,  no uso de suas atribuições legais e regimentais,  FAZ SABER  aos 
Juízes  Titulares  das  Varas  do  Trabalho  da  4ª  Região  o  que  segue:  I  – 
Encontra-se vaga, para fins de remoção, a titularidade da 15ª Vara do Trabalho 
de Porto Alegre, em virtude da posse, em 28 de maio de 2012, do Juiz George 
Achutti no cargo de Juiz do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região; 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, 29 de maio de 2012. Ass. Desembargadora  ROSANE 
SERAFINI CASA NOVA, Vice-Presidente, no exercício da Presidência do TRT 
da 4ª Região.

30) EDITAL AJ Nº 63/2012, DE 31 DE MAIO DE 2012 (DEJT de 31/05/2012 – 
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 
Juízes Titulares das Varas do Trabalho da 4ª Região o que segue: I – 
Encontra-se vaga, para fins de remoção, a titularidade da 26ª Vara do 
Trabalho de Porto Alegre, em virtude da remoção, a pedido, da Juíza 
Valéria Heinicke do Nascimento para a 25ª Vara do Trabalho de Porto 
Alegre,  conforme  Portaria  nº  3290/2012;  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,  31  de  maio  de  2012.  Ass. 
Desembargadora MARIA HELENA MALLMANN, Presidente do TRT 
da 4ª Região.

D I V E R S O S

31) PROVIMENTO Nº 237, DE 14 DE MAIO DE 2012 (DEJT de 15/05/2012 – 
TRT DA 4ª REGIÃO).
Revoga o § 1º do art. 38 e o art. 59-A da Consolidação de Provimentos da 
Corregedoria Regional do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região.
A CORREGEDORA-REGIONAL DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 
DA  4ª  REGIÃO,  no  uso  de  suas  atribuições  legais  e  regimentais, 
CONSIDERANDO a decisão proferida pelo Conselho Nacional de Justiça nos 
autos  do  Procedimento  de  Controle  Administrativo  n.°  0001762-
95.2011.2.00.0000, que determina a revisão do regramento de notificação da 
parte  autora  e  do  seu  procurador  acerca  da  audiência,  previsto  na 
Consolidação de Provimentos da Corregedoria Regional do Tribunal Regional 
do Trabalho da 4ª Região.
RESOLVE:
Art.  1º  Revogam-se  o  §  1º  do  art.  38  e  o  art.  59-A  da  Consolidação  de 
Provimentos da Corregedoria Regional do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª 
Região.
Art. 2º Este Provimento entra em vigor na data de sua publicação.
CLEUSA REGINA HALFEN
Desembargora-Corregedora Regional

32) PROVIMENTO CONJUNTO Nº 05, DE 14 DE MAIO DE 2012 (DEJT de 
15/05/2012 – TRT DA 4ª REGIÃO).
Altera  o  procedimento  de  substituição  de  Juiz  do  Trabalho  impedido  ou 
suspeito  em localidade com mais de  uma unidade judiciária  e  em Vara do 
Trabalho dotada de regime de lotação ou auxílio.
A DESEMBARGADORA-PRESIDENTE  E  A  DESEMBARGADORA 
CORREGEDORA-REGIONAL  DO  TRIBUNAL  REGIONAL  DO  TRABALHO 
DA  4ª  REGIÃO,no  uso  de  suas  atribuições  legais  e  regimentais, 
CONSIDERANDO a frequente existência de impedimento ou suspeição de Juiz 
do  Trabalho;  CONSIDERANDO  a  necessidade  de  assegurar  igualdade  de 
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condições de trabalho entre os Juízes desta Região em localidade com mais de 
uma unidade judiciária e em Vara do Trabalho dotada de regime de lotação ou 
auxílio; CONSIDERANDO a pertinência de conferir maior racionalidade à regra 
de substituição de Juiz impedido ou suspeito em localidade com mais de uma 
unidade judiciária  e  em Vara do  Trabalho dotada de regime de lotação ou 
auxílio; RESOLVEM:
Art.  1º  Em localidade com mais  de  uma Vara  do  Trabalho  e  em Vara  do 
Trabalho dotada de regime de lotação ou auxílio, a existência de impedimento 
ou suspeição de Juiz  Titular  ou Substituto,  quando constatada no curso do 
processo, acarretará a redistribuição do feito, mediante compensação, ao outro 
Juiz atuante na mesma unidade judiciária ou, na ausência deste ou na também 
existência de impedimento ou suspeição deste, a uma das demais unidades 
judiciárias da mesma localidade.
Art. 2º Nas hipóteses de impedimento ou suspeição comunicadas previamente, 
a  Coordenadoria  de  Distribuição  dos  Feitos  ou  a  Secretaria  da  Vara  do 
Trabalho, conforme o caso, constatando que  o processo foi  distribuído para 
Juiz impedido ou suspeito, procederá a novo sorteio, certificando nos autos sua 
ocorrência.
Parágrafo  único.  O  Juiz  informará,  por  escrito,  à  Coordenadoria  de 
Distribuição  dos  Feitos  ou  ao  Diretor  de  Secretaria  da  Vara  do  Trabalho, 
conforme o caso, as hipóteses de impedimento ou suspeição que possa prever 
como passíveis de ocorrência em concreto.
Art.  3º  Quando o impedimento ou a suspeição, em um mesmo processo, se 
verificar em relação a todos os Juízes da localidade com mais de uma Vara do 
Trabalho, prevalecerá a distribuição original, hipótese em que se aplica a regra 
do art. 2º da Consolidação dos Provimentos da Corregedoria Regional.
Art. 4º  Este ato se aplica aos processos distribuídos a partir do início da sua 
vigência.
Art.  5º  Revogam-se o art.  4º,  caput  e parágrafo único, e o art.  30,  caput  e 
parágrafo único, da Consolidação dos Provimentos da Corregedoria Regional e 
o art. 11 do Provimento Conjunto nº 02/2012.
Art. 6º Este ato vigora a partir da data de sua publicação.
MARIA HELENA MALLMANN
Presidente
TRT da 4ª Região – RS
CLEUSA REGINA HALFEN
Corregedora-Regional
TRT da 4ª Região – RS

33) ATO Nº 318/GP, DE 15 DE MAIO DE 2012 (DEJT de 17/05/2012 – TST).
Autoriza  a  utilização  de  boletos  bancários  com  código  de  barras  para 
pagamento de arrematações em leilão eletrônico.
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, no uso das suas 
atribuições  legais  e  regimentais,  e  ad  referendum  do  Eg.  Órgão  Especial, 
CONSIDERANDO que o Ato 195/CSJT.GP.SG, de 14 de setembro de 2011, 
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que instituiu a Semana Nacional da Execução Trabalhista, incentiva a prática 
de leilões realizados preferencialmente em meio eletrônico;
CONSIDERANDO  a  necessidade  de  fomentar  mais  ampla  participação  de 
potenciais  arrematantes  nos  leilões  eletrônicos  da  Justiça  do  Trabalho,  em 
especial facilitar a obtenção de guias de pagamento;
CONSIDERANDO a Instrução Normativa 33, aprovada pela Resolução nº 147, 
de  15  de  maio  de  2008,  pelo  Eg.  Órgão Especial  do  Tribunal  Superior  do 
Trabalho, que estabelece padrão único de guia para os depósitos na Justiça do 
Trabalho;
CONSIDERANDO a ausência de regulamentação específica das arrematações 
em leilões eletrônicos da Justiça do Trabalho, em estudo no Conselho Superior 
da Justiça do Trabalho; e
CONSIDERANDO a iminência da II Semana Nacional da Execução, prevista 
para o período de 11 a 15 de junho de 2012 e, assim, a  urgência de que se 
reveste a matéria;
RESOLVE:
Art.  1° Inserir  no  artigo  1º  da  Instrução  Normativa  nº  33,  aprovada  pela 
Resolução nº 147, de 15 de maio de 2008, pelo Eg. Órgão Especial do Tribunal 
Superior do Trabalho, os parágrafos 4º e 5º, com a seguinte redação:
“§  4º  Durante  a  Semana  Nacional  de  Execução  Trabalhista,  autoriza-se  a 
utilização  de  boletos  bancários  com  códigos  de  barras,  para  os  atos  de 
arrematação de bens em leilões eletrônicos.
§  5º  Os  leiloeiros,  as  Varas  do  Trabalho  ou  as  centrais  de  hastas  que 
realizarem  leilões  eletrônicos  poderão  expedir  e  enviar  os  boletos  de 
pagamento com código de barras aos arrematantes”.
Art. 3º Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 15 de maio de 2012.
Ministro JOÃO ORESTE DALAZEN
Presidente do Tribunal Superior do Trabalho

34) ATO Nº 317/GP, DE 11 DE MAIO DE 2012 (DEJT de 17/05/2012 – TST).
Altera  a  Resolução  Administrativa  1.470/2011,  que  regulamenta  o  Banco 
Nacional de Devedores Trabalhistas.
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, no uso de suas 
atribuições  legais  e  regimentais  e  ad  referendum  do  Eg.  Órgão  Especial, 
CONSIDERANDO a necessidade de aperfeiçoar a regulamentação do Banco 
Nacional de Devedores Trabalhistas;
CONSIDERANDO  o  surgimento  de  dúvidas  na  aplicação  das  regras  da 
Resolução Administrativa nº 1.470/2011 e da Lei nº 12.440/2011, no que toca à 
situação dos entes públicos e o registro de seu inadimplemento no BNDT;
CONSIDERANDO a utilidade de uniformização do procedimento, com vistas a 
garantir às partes segurança jurídica e ao Banco Nacional, efetividade;
CONSIDERANDO  a  apresentação  de  repetidas  denúncias  por  parte  de 
diversos  órgãos  públicos  de  sua  indevida  inclusão  no  Banco  Nacional  de 
Devedores Trabalhistas, com a imposição de graves prejuízos;
RESOLVE
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Artigo  1º  -  Incluir  os  parágrafos  1º-B  e  1º-C,  no  artigo  1º  da  Resolução 
Administrativa nº 1.470/2011, com a seguinte redação:
§ 1º-  B.  Não será inscrita  no Banco Nacional  de Devedores Trabalhistas a 
pessoa jurídica que goze do privilégio do pagamento de seus débitos por meio 
do  sistema  previsto  no  artigo  100  da  Constituição  da  República,  antes  de 
vencido o prazo para quitação do precatório.
§ 1º- C. A pessoa jurídica que houver adotado o regime especial de pagamento 
de  precatórios  instituído  pela  Emenda  Constitucional  nº  62/2009  não  será 
inscrita no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas, desde que mantenha 
pontualidade nos depósitos mensais.
Artigo  2º -  Determinar  a  republicação  da  Resolução  Administrativa  nº 
1.470/2011, com as modificações ora instituídas.
Artigo 3º - Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 11 de maio de 2012.
Ministro JOÃO ORESTE DALAZEN
Presidente do Tribunal Superior do Trabalho
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