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L E I S

LEI Nº 12.467, DE 26 DE AGOSTO DE 2011 (DOU, 29.08.11)
Dispõe sobre a regulamentação do exercício da profissão de Sommelier.

A P R E S I D E N T A D A R E P Ú B L I C A
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1o Considera-se sommelier, para efeitos desta Lei, aquele que executa o 

serviço  especializado  de  vinhos  em  empresas  de  eventos  gastronômicos, 

hotelaria,  restaurantes,  supermercados  e  enotecas  e  em  comissariaria  de 

companhias aéreas e marítimas.

Parágrafo único. (VETADO).

Art. 2o ( VETADO).

Art. 3o São atividades específicas do sommelier:

I  -  participar  no  planejamento  e  na  organização  do  serviço  de  vinhos  nos 

estabelecimentos referidos no art. 1o desta Lei; 

II  -  assegurar  a  gestão do aprovisionamento  e armazenagem dos produtos 

relacionados ao serviço de vinhos;

III - preparar e executar o serviço de vinhos;
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IV - atender e resolver reclamações de clientes, aconselhando e informando 

sobre as características do produto;

V - ensinar em cursos básicos e avançados de profissionais sommelier.

Art. 4o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 26 de agosto de 2011; 190o da Independência e 123º da República.

DILMA ROUSSEFF

José Eduardo Cardozo

Fernando Haddad

Luís Inácio Lucena Adams

LEI Nº  12.468, DE 26 DE AGOSTO DE 2011 (DOU 29.08.11)
Regulamenta a profissão de taxista; altera a Lei nº 6.094, de 30 de agosto de 

1974; e dá outras providências.

A P R E S I D E N T A D A R E P Ú B L I C A
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1o Fica reconhecida, em todo o território nacional, a profissão de taxista, 

observados os preceitos desta Lei.

Art. 2o É atividade privativa dos profissionais taxistas a utilização de veículo 

automotor,  próprio  ou  de  terceiros,  para  o  transporte  público  individual 

remunerado de passageiros,  cuja  capacidade será de,  no máximo,  7  (sete) 

passageiros.

Art. 3o A atividade profissional de que trata o art. 1o somente será exercida por 

profissional  que atenda integralmente  aos requisitos  e às  condições abaixo 

estabelecidos:

I - habilitação para conduzir veículo automotor, em uma das categorias B, C, D 

ou E, assim definidas no art. 143 da Lei no 9.503, de 23 de setembro de 1997;

II  -  curso  de  relações  humanas,  direção  defensiva,  primeiros  socorros, 

mecânica e elétrica básica de veículos, promovido por entidade reconhecida 

pelo respectivo órgão autorizatário;

III - veículo com as características exigidas pela autoridade de trânsito;
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IV  -  certificação  específica  para  exercer  a  profissão,  emitida  pelo  órgão 

competente da localidade da prestação do serviço;

V - inscrição como segurado do Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS, 

ainda que exerça a profissão na condição de taxista autônomo, taxista auxiliar 

de condutor autônomo ou taxista locatário; e

VI  -  Carteira  de  Trabalho  e  Previdência  Social  -  CTPS,  para  o  profissional 

taxista empregado.

Art. 4o ( VETADO).

Art. 5o São deveres dos profissionais taxistas:

I - atender ao cliente com presteza e polidez;

II - trajar-se adequadamente para a função;

III - manter o veículo em boas condições de funcionamento e higiene;

IV  -  manter  em dia  a  documentação  do  veículo  exigida  pelas  autoridades 

competentes;

V - obedecer à Lei no 9.503, de 23 de setembro de 1997 -

Código  de  Trânsito  Brasileiro,  bem  como  à  legislação  da  localidade  da 

prestação do serviço.

Art. 6o São direitos do profissional taxista empregado:

I - piso remuneratório ajustado entre os sindicatos da categoria;

II - aplicação, no que couber, da legislação que regula o direito trabalhista e da 

do regime geral da previdência social.

Art. 7o ( VETADO).

Art.  8o  Em  Municípios  com  mais  de  50.000  (cinquenta  mil)  habitantes  é 

obrigatório  o  uso de taxímetro,  anualmente auferido pelo  órgão metrológico 

competente, conforme legislação em vigor.

Art.  9o  Os  profissionais  taxistas  poderão  constituir  entidades  nacionais, 

estaduais ou municipais que os representem, as quais poderão cobrar taxa de 

contribuição de seus associados.

Parágrafo único. (VETADO).

Art. 10. (VETADO).
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Art. 11. (VETADO).

Art. 12. (VETADO).

Art. 13. (VETADO).

Art. 14. (VETADO).

Art. 15. (VETADO).

Brasília, 26 de agosto de 2011; 190o da Independência e 123º da República.

DILMA ROUSSEFF

José Eduardo Cardozo

Guido Mantega

Garibaldi Alves Filho

Luís Inácio Lucena Adams

P O R T A R I A S

PORTARIA nº 3496, de 04 de agosto de 2011. (DEJT de 05.08.2011 – TRT 
4ª Região).  A DESEMBARGADORA VICE-CORREGEDORA 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 ROSÂNE MARLY SILVEIRA ASSMANN, Titular da 2ª Vara do Trabalho 
de Bagé, para a 2ª Vara do Trabalho de Rio Grande, cuja titularidade encontra-
se vaga, conforme Edital AJ nº 017/2011, de 12 de julho de 2011, divulgado no 
Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho do dia 15 de julho de 2011 (Processo 
Administrativo  Eletrônico  nº  0005156-50.2011.5.04.0000).  Ass. 
Desembargadora ROSANE  SERAFINI  CASA  NOVA, Vice-Corregedora 
Regional, no exercício da Presidência do TRT da 4ª Região.

PORTARIA Nº  377, DE 25 DE AGOSTO DE 2011. ADVOCACIA-GERAL DA 
UNIÃO (DOU 29.08.11) -  Regulamenta o art. 1º-A da Lei nº 9.469, de 10 de 

julho de 1997 (incluído pela Lei nº 11.941, de 27 de maio de 2009), e determina 

outras providências.

O ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO, no uso das atribuições que lhe conferem o 

art. 4º, incisos I e XIII, da Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993, 
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e o art.  1º-A da Lei  nº  9.469,  de 10 de julho de 1997,  e observado o que 

disposto na Súmula nº 452 do Superior Tribunal de Justiça, RESOLVE:

Art. 1º. A presente Portaria regulamenta o disposto no art. 1º-A da Lei nº 9.469, 

de 10 de julho de 1997, estabelecendo prerrogativas a serem exercidas pelos 

órgãos de representação judicial da União e de suas autarquias e fundações 

públicas.

Art.  2º.  Os órgãos da Procuradoria-Geral  da União ficam autorizados a não 

propor ações, a não interpor recursos, assim como a desistir das ações e dos 

respectivos  recursos,  quando o  valor  total  atualizado de créditos  da  União, 

relativos a um mesmo devedor, for igual ou inferior a R$ 10.000,00 (dez mil 

reais).

Parágrafo único. A autorização prevista no caput não se aplica aos créditos 

originados de multas decorrentes do exercício de poder de polícia pelos órgãos 

da União ou originados de multas aplicadas pelo Tribunal de Contas da União, 

hipóteses nas quais o limite referido será de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Art.  3º.  Os  órgãos  da  Procuradoria-Geral  Federal  ficam autorizados  a  não 

efetuar  a  inscrição  em  dívida  ativa,  a  não  propor  ações,  a  não  interpor 

recursos, assim como a desistir das ações e dos respectivos recursos, quando 

o  valor  total  atualizado  de  créditos  das  autarquias  e  fundações  públicas 

federais, relativos a um mesmo devedor,  for igual ou inferior a R$ 5.000,00 

(cinco mil reais).

§ 1º. A autorização prevista no caput não se aplica aos créditos originados de 

multas decorrentes do exercício do poder de polícia,  hipóteses nas quais o 

limite referido será de R$ 500,00 (quinhentos reais).

§ 2º. A exceção prevista no § 1º somente se aplicará enquanto a Procuradoria-

Geral  Federal  não tiver concluído a implantação de outros procedimentos e 

diligências extrajudiciais destinados à cobrança e recuperação do crédito, nos 

termos de regulamentação própria.

§ 3º. Não deverão ser ajuizadas execuções fiscais para cobrança de créditos 

abaixo dos limites previstos no caput e, enquanto aplicável, no § 1º.
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§ 4º. Para fins de cálculo dos limites estabelecidos no caput e no § 1º, incluem-

se os valores devidos a título de encargos legais. 

§ 5º. O disposto neste artigo não se aplica à representação da União delegada 

à Procuradoria-Geral Federal nos termos do inciso II do § 3º do art. 16 da Lei nº 

11.457, de 16 de março de 2007, caso em que será observado o disposto em 

ato próprio do Ministro da Fazenda.

Art.  4º.  No caso  de  reunião  de  ações  ajuizadas  em relação  a  um mesmo 

devedor,  para  os  fins  dos  limites  indicados  nos artigos  2º  ou  3º,  deve  ser 

considerada a soma dos respectivos créditos consolidados. 

Art. 5º. Os processos arquivados em razão da aplicação das disposições desta 

Portaria deverão ter seguimento quando os respectivos créditos ultrapassarem 

os limites indicados nos artigos 2º ou 3º, desde que não verificada a ocorrência 

de prescrição.

Parágrafo  único.  Nestes  casos,  quando  verificada,  de  modo  inequívoco,  a 

situação jurídica de prescrição da dívida: 

I - o Advogado da União, mediante despacho fundamentado e aprovado pelo 

Chefe  do  respectivo  órgão  de  execução,  ou  outra  autoridade  com poderes 

delegados, não procederá ao ajuizamento, desistirá das ações propostas, não 

recorrerá ou desistirá dos recursos já interpostos.

II - o Procurador Federal, mediante despacho fundamentado e aprovado pelo 

Chefe da respectiva Unidade, não efetivará a inscrição em dívida ativa, não 

procederá  ao  ajuizamento,  desistirá  das  ações  propostas,  não  recorrerá  e 

desistirá dos recursos já interpostos. 

Art. 6º. Em caso de litisconsórcio passivo relativo a devedores não solidários, 

serão considerados, como limites,  os valores referidos nos artigos 2º ou 3º, 

conforme  o  caso,  multiplicados  pelo  número  de  litisconsortes,  desde  que 

nenhum  dos  créditos,  individualmente  considerados,  supere  os  referidos 

valores.

8



                        PODER JUDICIÁRIO FEDERAL

                        TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO

Art. 7º. As disposições desta Portaria não acarretam dispensa da adoção de 

procedimentos e diligências extrajudiciais destinados à cobrança e recuperação 

dos respectivos créditos.

Art. 8º. Fica também autorizada a não interposição de recursos, bem como a 

desistência daqueles já interpostos, cujo objeto seja apenas a cobrança ou o 

não pagamento de diferenças de cálculos iguais ou inferiores a 10% (dez por 

cento) do valor apurado pelos órgãos de representação judicial da União e de 

suas autarquias e fundações públicas, até os limites previstos nos arts. 2º ou 

3º, conforme o caso.

Art. 9º. Os atos decorrentes das previsões dos artigos 2º, 3º e 8º desta Portaria 

devem ser obrigatoriamente lançados no Sistema Integrado de Controle das 

Ações da União - SICAU, mediante registro específico.

DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS E FINAIS

Art. 10. O Departamento de Tecnologia da Informação providenciará a criação 

de atividades no SICAU que permitam o registro específico da não propositura 

da  ação,  da  desistência  da  ação,  da  não  interposição  do  recurso  e  da 

desistência do recurso, quando fundamentados nas disposições desta Portaria.

Art.  11.  A desistência  da ação ou do recurso não se aplica aos processos 

atualmente em curso nos quais já se tenha identificado bens e direitos aptos à 

satisfação, ainda que parcial,  dos créditos da União e de suas autarquias e 

fundações públicas federais.

Art. 12. A Procuradoria-Geral da União e a Procuradoria-Geral Federal poderão 

editar  regramentos  internos  para  fins  de  cumprimento  do  disposto  nesta 

Portaria.

Art. 13. Ficam sem efeito o art. 1º da Instrução Normativa do Advogado-Geral 

da União nº 3, de 25 de junho de 1997, o art. 1º da Instrução Normativa do 

Advogado-Geral  da União nº 1,  de 14 de fevereiro de 2008, e o art.  3º  da 

Portaria do Procurador-Geral Federal

nº 915, de 16 de setembro de 2009.
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Art. 14. Fica revogado o art. 2º-A da Portaria do Advogado-Geral da União nº 

990, de 16 de julho de 2009.

Art. 15. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

LUÍS INÁCIO LUCENA ADAMS

R E S O L U Ç Õ E S

RESOLUÇÃO  ADMINISTRATIVA  nº  1468/2011  -  (DEJT  de  17.08.2011). 
Aprova a Revisão da Proposta Orçamentária da Justiça do Trabalho para o 
exercício financeiro de 2012 e do Plano Plurianual 2012/2015.
O  EGRÉGIO  ÓRGÃO  ESPECIAL  DO  TRIBUNAL  SUPERIOR  DO 
TRABALHO,  em sessão extraordinária hoje realizada, sob a Presidência do 
Excelentíssimo  Sr.  Ministro  João  Oreste  Dalazen,  Presidente  do  Tribunal, 
presentes  o  Ex.mos  Srs.  Ministros  Maria  Cristina  Irigoyen  Peduzzi,  Vice-
Presidente, Milton de Moura França, Carlos Alberto Reis de Paula, Ives Gandra 
da Silva Martins Filho, João Batista Brito Pereira, Horácio Raymundo de Senna 
Pires, Rosa Maria Weber Candiota da Rosa, Luiz Philippe Vieira de Mello Filho, 
Alberto Luiz Bresciani de Fontan Pereira, Dora Maria da Costa, Fernando Eizo 
Ono, Márcio Eurico Vitral Amaro e o Ex.mo Subprocurador-Geral do Trabalho, 
Dr. Luis Antônio Camargo de Melo,
Considerando  os  fatos  supervenientes  à  aprovação  da  Resolução 
Administrativa nº 1.466/2011, de 4/8/2011, que tornaram imperiosa a revisão 
da Proposta Orçamentária da Justiça do Trabalho para o exercício financeiro 
de 2012 e do Plano Plurianual 2012/2015, no tocante a “Pessoal e Encargos 
Sociais” e a “Benefícios”;
RESOLVE
1. Aprovar a revisão da Proposta Orçamentária da Justiça do Trabalho para o 
exercício de 2012 e do Plano Plurianual 2012/2015 a fim de incluir previsão de 
recursos para atender aos impactos financeiros decorrentes dos Projetos de 
Lei  nºs  319/2007,  6.613/2009  e  7.749/2010,  em  tramitação  no  Congresso 
Nacional, assim como a ampliação dos recursos necessários ao nivelamento, 
no âmbito da Justiça do Trabalho, dos valores relativos ao Auxílio Alimentação 
e Assistência Pré-Escolar.
2.  Determinar  o  encaminhamento  da  Proposta  Orçamentária  da  Justiça  do 
Trabalho para o exercício de 2012 e do Plano Plurianual 2012/2015, revisados, 
ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.
3. Dar ciência ao Conselho Nacional de Justiça.
Brasília, 15 de agosto de 2011.
Ministro JOÃO ORESTE DALAZEN
Presidente do Tribunal Superior do Trabalho
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RESOLUÇÃO N° 63, DE 28 DE MAIO DE 2010. CONSELHO SUPERIOR DA 
JUSTIÇA DO TRABALHO (DEJT, 24.08.11) - (Republicada em cumprimento 

ao art. 3° da Resolução nº 83, aprovada em 19.8.2011) - Institui a padronização 

da estrutura organizacional e de pessoal dos órgãos da Justiça do Trabalho de 

primeiro e segundo graus.

O  CONSELHO  SUPERIOR  DA  JUSTIÇA  DO  TRABALHO,  em  sessão 

ordinária hoje realizada, sob a Presidência do Exmo. Conselheiro Milton de 

Moura França, presentes os Exmos. Conselheiros João Oreste Dalazen, Carlos 

Alberto  Reis  de  Paula,  João  Batista  Brito  Pereira,  Maria  Cristina  Irigoyen 

Peduzzi,  José Antonio Parente da Silva,  Maria Cesarineide de Souza Lima, 

Luís Carlos Cândido Martins Sotero da Silva, Gilmar Cavalieri e Gentil Pio de 

Oliveira  e  o  Ex.mo  Juiz  Renato  Henry  Sant’Ana,  Vice-Presidente  da 

ANAMATRA, conforme disposto na Resolução 001/2005, 

Considerando  as  sugestões  apresentadas  pelo  Colégio  de  Presidentes  e 

Corregedores de  Tribunais  Regionais  do  Trabalho  – COLEPRECOR e pela 

Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho - ANAMATRA, 

com  vistas  ao  aprimoramento  das  disposições  contidas  na  Resolução  n.º 

53/2008,

R E S O L V E:

Seção I

Das disposições preliminares

Art. 1º Fica instituída a padronização da estrutura organizacional e de pessoal 

dos órgãos da Justiça do Trabalho de primeiro e segundo graus.

Art. 2º Na estrutura dos Tribunais Regionais do Trabalho, o número de cargos 

em comissão e funções comissionadas deve corresponder a no máximo 62,5% 

do quantitativo de cargos efetivos do órgão.

§ 1º Os Tribunais Regionais do Trabalho que estiverem acima do percentual 

estipulado no caput deverão proceder aos ajustes necessários ao cumprimento 

desta  Resolução,  adotando,  entre  outras  alternativas,  a  transformação  ou 

extinção  de  cargos  em comissão  e  funções  comissionadas  ou  o  envio  de 
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proposta de anteprojeto de lei para criação dos cargos efetivos indispensáveis 

ao seu quadro de pessoal. (Redação dada pela Resolução nº 83, aprovada em 

19 de agosto de 2011)

§ 2º O Conselho Superior da Justiça do Trabalho indeferirá as propostas de 

criação de novos cargos em comissão e funções comissionadas dos Tribunais 

que não estiverem com a sua estrutura adequada ao percentual estipulado no 

caput. (Incluído pela Resolução nº 83, aprovada em 19 de agosto de 2011) § 3º 

Serão considerados, para fins de verificação da adequação de que tratam os 

parágrafos anteriores, os quantitativos de cargos efetivos, cargos em comissão 

e funções comissionadas contemplados em anteprojetos de lei aprovados pelo 

Conselho Superior  da Justiça  do  Trabalho.  (Incluído  pela  Resolução nº  83, 

aprovada em 19 de agosto de 2011)

Art. 3º O Tribunal Regional do Trabalho não poderá contar com mais de 10% 

de sua força de trabalho oriunda de servidores que não pertençam às carreiras 

judiciárias federais. (Redação dada pela Resolução nº 83, aprovada em 19 de 

agosto de 2011) 

Parágrafo único. Os Tribunais Regionais do Trabalho que estiverem acima do 

percentual  estipulado  no  caput  não  poderão  requisitar  novos  servidores  e 

deverão  substituir  o  excedente,  paulatinamente,  por  ocupantes  de  cargos 

efetivos do próprio órgão. (Incluído pela Resolução nº 83, aprovada em 19 de 

agosto de 2011)

Seção II

Dos  Gabinetes  dos  Desembargadores  de  Tribunal  Regional  do  Trabalho 

(Redação dada pela Resolução nº 83, aprovada em 19 de agosto de 2011)

Art. 4° A estrutura administrativa dos gabinetes dos magistrados de  segundo 

grau, relativamente à lotação, às nomenclaturas e aos respectivos níveis de 

retribuição  dos  cargos  em  comissão  e  funções  comissionadas,  fica 

estabelecida conforme o disposto nos Anexos I e II desta Resolução. (Redação 

dada pela Resolução nº 83, aprovada em 19 de agosto de 2011)
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§1º Integram o quadro de servidores dos gabinetes de magistrados de segundo 

grau todos os servidores neles lotados, incluindo-se os removidos, cedidos, em 

lotação provisória  e  ocupantes de cargos em comissão sem vínculo com a 

administração. 

§ 2º Os magistrados de segundo grau poderão contar com um profissional que 

exerça a atribuição de motorista ou segurança, que ocupará uma das vagas da 

lotação do gabinete previstas no Anexo I desta Resolução. (Redação dada pela 

Resolução nº 83, aprovada em 19 de agosto de 2011)

§ 3º A estrutura de que trata o caput poderá ser reavaliada de acordo com as 

alterações na movimentação processual dos gabinetes, apurada nos três anos 

anteriores,  e  mediante a disponibilidade de cargos e funções dos Tribunais 

Regionais  do  Trabalho  e  a  demonstração  pormenorizada  da  necessidade. 

(Incluído pela Resolução nº 83, aprovada em 19 de agosto de 2011)

Art. 5º A alteração da composição de Tribunal Regional do Trabalho somente 

poderá ser proposta quando a média de processos anualmente recebidos por 

magistrado de segundo grau, apurada nos três anos anteriores, for igual ou 

superior  a  1.500  (mil  e  quinhentos),  não  sendo  permitida  a  utilização  de 

projeções  para  cálculo  de  número  de  processos.  (Redação  dada  pela 

Resolução nº 83, aprovada em 19 de agosto de 2011)

Parágrafo único. Excluem-se do cálculo de que trata este artigo os magistrados 

investidos em cargos de direção. (Incluído pela Resolução nº 83, aprovada em 

19 de agosto de 2011)

Seção III

Das Varas do Trabalho

Art.  6°  A  estrutura  administrativa  das  Secretarias  das  Varas  do  Trabalho, 

relativamente  à  lotação,  às  nomenclaturas  e  aos  respectivos  níveis  de 

retribuição  dos  cargos  em  comissão  e  funções  comissionadas,  fica 

estabelecida  conforme  o  disposto  nos  Anexos  III  e  IV  desta  Resolução. 

(Redação dada pela Resolução nº 83, aprovada em 19 de agosto de 2011)
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§1º  Integram  o  quadro  de  servidores  das  Varas  do  Trabalho  todos  os 

servidores  nelas  lotados,  incluindo-se  os  removidos,  cedidos,  em  lotação 

provisória  e  ocupantes  de  cargos  em  comissão  sem  vínculo  com  a 

administração.

§ 2º Os Tribunais Regionais do Trabalho, quando da existência de mais de 

uma Vara do Trabalho na localidade, poderão instalar Foros, devendo provê-

los  com  o  quantitativo  de  cargos  efetivos,  em  comissão  e  funções 

comissionadas  necessários  para  estruturar  as  unidades  de  apoio 

administrativo, distribuição e central de mandados, dentre outras, sem prejuízo 

da lotação das Varas do Trabalho de que trata o Anexo III. (Redação dada pela 

Resolução nº 83, aprovada em 19 de agosto de 2011)

§ 3º Nos Foros onde houver contadoria centralizada, as funções comissionadas 

destinadas aos calculistas, de que trata o Anexo IV, serão remanejadas para a 

referida unidade. (Incluído pela Resolução nº 83, aprovada em 19 de agosto de 

2011)

§ 4º A estrutura de que trata o caput poderá ser reavaliada de acordo com as 

alterações na movimentação processual das Varas do Trabalho, apurada nos 

três anos anteriores, e mediante a disponibilidade de cargos e funções dos 

Tribunais  e  a  demonstração  pormenorizada  da  necessidade.  (Incluído  pela 

Resolução nº 83, aprovada em 19 de agosto de 2011)

Art. 7° Além do quantitativo de servidores previsto no Anexo III, as Varas do 

Trabalho que não disponham de Central de Mandados e recebam até 1.000 

(mil) processos por ano, poderão contar com até dois servidores ocupantes do 

cargo  de  Analista  Judiciário,  área  judiciária,  especialidade  Execução  de 

Mandados, e, as que recebam acima de 1.000 (mil) processos poderão contar 

com até três,  ressalvadas as situações especiais,  a critério do Tribunal,  em 

decorrência do movimento processual e da extensão da área abrangida pela 

competência territorial da Vara do Trabalho.

Parágrafo único. Competirá a cada Tribunal prover suas Centrais de Mandados 

com um quantitativo adequado de servidores ocupantes do cargo de Analista 
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Judiciário, área judiciária, especialidade Execução de Mandados, para atender 

à demanda das jurisdições a que dão suporte. (Redação dada pela Resolução 

CSJT nº 77, de 13/5/2011)

Art. 8° A sede de Vara do Trabalho que receber até 350 (trezentos e cinquenta) 

processos  anuais  poderá  ser  transferida  para  município  de  maior 

movimentação processual, na forma prevista no art. 28 da Lei n.º 10.770/2003.

§  1º  O Tribunal  Regional  do  Trabalho,  alternativamente,  poderá  optar  pela 

modificação da jurisdição da Vara do Trabalho, na forma prevista no art. 28 da 

Lei  nº  10.770/2003,  de  modo  a  propiciar  a  elevação  da  movimentação 

processual do órgão a patamar superior 

a  350  (trezentos  e  cinquenta)  processos  anuais.  (Redação  dada  pela 

Resolução nº 83, aprovada em 19 de agosto de 2011) 

§  2º  Nas  localidades  em que  ocorrer  a  transferência  da  sede  de  Vara  do 

Trabalho  para  município  de  maior  movimentação  processual,  o  Tribunal 

Regional  do  Trabalho,  a  seu critério,  poderá  instalar  Postos  Avançados da 

Justiça do Trabalho (PAJT), cabendo definir a estrutura de funcionamento do 

aludido órgão,  de acordo com seu volume processual.  (Redação dada pela 

Resolução nº 83, aprovada em 19 de agosto de 2011)

§  3º  Os  Tribunais  Regionais  do  Trabalho  poderão  instituir  ainda  a  Justiça 

Itinerante,  que se  constitui  em unidades móveis,  com o objetivo  de  prestar 

jurisdição em localidades que não comportam a criação de Postos Avançados 

da  Justiça  do  Trabalho,  designando-se  magistrados  e  servidores  para  o 

atendimento dos jurisdicionados, em datas previamente agendadas. (Redação 

dada pela Resolução nº 83, aprovada em 19 de agosto de 2011)

Art. 9º A criação de Vara do Trabalho em localidade que ainda não conta com 

uma  Unidade  da  Justiça  do  Trabalho  condiciona-se  à  existência,  na  base 

territorial prevista para sua jurisdição, de mais de 24.000 (vinte e quatro mil) 

trabalhadores ou ao ajuizamento de pelo menos 350 (trezentos e cinquenta) 

reclamações trabalhistas por ano, apuradas nos três anos anteriores.
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Parágrafo único. Nas localidades que já disponham de Varas do Trabalho, a 

criação de uma nova unidade somente poderá ser proposta quando a média de 

processos anualmente recebidos em cada Vara existente,  apurada nos três 

anos anteriores, for igual ou superior a 1.500 (mil e quinhentos).

Art.  10.  O  quantitativo  de  cargos  de  juiz  do  trabalho  substituto,  em  cada 

Região, corresponderá ao número de Varas do Trabalho.

§1º  As  Varas  do  Trabalho  que  recebam quantitativo  superior  a  1.000  (mil) 

processos por ano contarão com um juiz titular e um juiz substituto.

§2º Na hipótese do parágrafo anterior, cada juiz do trabalho (titular e substituto) 

contará com um assistente, lotado na própria Vara. 

Art. 11. Fica autorizada a instituição de Grupos Móveis destinados a auxiliar as 

Varas do Trabalho em que se verifique aumento,  em caráter excepcional  e 

transitório, na movimentação processual.

Parágrafo  único.  O  funcionamento  dos  Grupos  Móveis,  relativamente  à 

composição,  atribuições  e  atuação,  será  regulamentado  pelo  respectivo 

Tribunal Regional do Trabalho.

Seção IV

Dos  Órgãos  do  Tribunal  e  das  Unidades  Administrativas  Art.  12.  As 

nomenclaturas dos órgãos dos Tribunais Regionais do Trabalho, bem como 

das suas unidades administrativas, deverão obedecer ao disposto nos Anexos 

V, VI e VII desta Resolução.

Art.  13.  As  unidades  administrativas  classificam-se  em  unidades  de  apoio 

judiciário e unidades de apoio administrativo.

§1º  São  unidades  de  apoio  judicário  aquelas  que  prestam apoio  direto  às 

atividades judicantes do Tribunal.

§2º São unidades de apoio administrativo aquelas que prestam apoio indireto 

às atividades judicantes do Tribunal.

Art.  14.  Nos  Tribunais  Regionais  do  Trabalho,  o  quantitativo  de  servidores 

vinculados às unidades de apoio administrativo corresponderá a no máximo 

30% do total de servidores, incluídos efetivos, removidos, cedidos e ocupantes 
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de cargos em comissão  sem vínculo com a Administração Pública. (Redação 

dada pela Resolução nº 83, aprovada em 19 de agosto de 2011)

§ 1º Os Tribunais Regionais do Trabalho que estiverem acima do percentual 

estipulado no caput  deverão proceder  ao  remanejamento  de  servidores,  de 

modo a alcançar a proporção fixada neste artigo.

(Redação dada pela Resolução nº 83, aprovada em 19 de agosto de 2011)

§ 2º O Conselho Superior da Justiça do Trabalho indeferirá as propostas de 

criação  de  novos  cargos  para  as  unidades  de  apoio  administrativo  dos 

Tribunais  que  não  estiverem com a  sua  estrutura  adequada  ao  percentual 

estipulado no caput. (Incluído pela Resolução nº 83, aprovada em 19 de agosto 

de 2011)

§ 3º As unidades de apoio administrativo dos Tribunais não poderão contar 

com  mais  do  que  30%  do  total  de  cargos  em  comissão  e  de  funções 

comissionadas disponíveis para todo o quadro de pessoal. 

(Incluído pela Resolução nº 83, aprovada em 19 de agosto de 2011) Art. 15. As 

unidades administrativas dos Tribunais Regionais do Trabalho observarão a 

seguinte estrutura hierárquica: (Redação dada pela Resolução nº 83, aprovada 

em 19 de agosto de 2011)

I  -  Diretoria-Geral,  Secretaria-Geral  da  Presidência  e  Secretaria-  Geral 

Judiciária, cujos titulares serão retribuídos com CJ-4;

II - Secretarias, cujos titulares serão retribuídos com CJ-3; 

III - Coordenadorias, cujos titulares serão retribuídos com CJ-2;

IV - Divisões, cujos titulares serão retribuídos com CJ-1;

V – Núcleos, cujos titulares serão retribuídos com FC-6; e

VI - Seções, cujos titulares serão retribuídos com FC-5. (Redação dada pela 

Resolução nº 83, aprovada em 19 de agosto de 2011)

§ 1º O Tribunal somente poderá contar com uma Secretaria-Geral Judiciária 

quando estiver dividido em mais de duas turmas de julgamento. (Redação dada 

pela Resolução nº 83, aprovada em 19 de agosto de 2011)
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§ 2º  Na estrutura  da  Diretoria-Geral  e  das Secretarias poderão ser  criadas 

Assessorias Técnicas.

§  3º  Em  situações  excepcionais,  os  Tribunais  poderão  não  dispor  de 

Coordenadorias, Divisões e/ou Núcleos. (Redação dada pela Resolução nº 83, 

aprovada em 19 de agosto de 2011)

§ 4º Poderão existir denominações diferentes das previstas nos Anexos V, VI e 

VII desta Resolução em relação às unidades:

(Redação dada pela Resolução nº 83, aprovada em 19 de agosto de 2011)

I - cujas atribuições não guardem pertinência com nenhuma das listadas; ou

II - referentes às subdivisões daquelas cujas denominações estejam previstas.

Art. 16. A denominação das escolas que visem à formação e aperfeiçoamento 

de magistrados, vinculadas aos Tribunais Regionais do Trabalho, será definida 

de acordo com os padrões determinados pela Escola Nacional de Formação e 

Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho (ENAMAT).

Seção V

Das disposições finais

Art. 17. Para os fins desta Resolução, serão considerados os dados estatísticos 

oficiais  constantes  da  Consolidação  Estatística  da  Justiça  do  Trabalho. 

(Redação dada pela Resolução nº 83, aprovada em 19 de agosto de 2011)

Parágrafo  único.  As  informações  referentes  aos  processos  recebidos  pelos 

Tribunais Regionais do Trabalho deverão considerar a quantidade de ações 

originárias  e  recursos  vindos  da  primeira  instância  e,  as  referentes  aos 

processos recebidos  pelas  Varas  do  Trabalho,  a  quantidade de  ações  que 

ingressaram, bem como as execuções de títulos extrajudiciais.

Art.  17-A.  Os  Tribunais  Regionais  do  Trabalho  encaminharão  ao  Conselho 

Superior da Justiça do Trabalho, até os dias 31 de janeiro e 31 de julho de 

cada  ano,  quadro  atualizado  da  lotação  de  seus  servidores  (efetivos, 

removidos, cedidos e ocupantes exclusivamente de cargo em comissão) com 

as respectivas funções comissionadas ou cargos em comissão, se houver, por 
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unidade  do  Tribunal.  (Incluído  pela  Resolução  nº  83,  aprovada  em  19  de 

agosto de 2011)

Parágrafo único. O Conselho Superior da Justiça do Trabalho disponibilizará 

formulário eletrônico para envio das informações de que trata o caput. (Incluído 

pela Resolução nº 83, aprovada em 19 de agosto de 2011)

Art.  18.  Os  Tribunais  Regionais  do  Trabalho  implementarão  as  medidas 

necessárias  para  o  cumprimento  desta  Resolução  até  31  de  dezembro  de 

2012. (Redação dada pela Resolução nº 83, aprovada em 19 de agosto de 

2011)

§ 1º Os Tribunais Regionais do Trabalho encaminharão ao Conselho Superior 

da Justiça do Trabalho, no prazo de 30 dias contados da publicação desta 

Resolução,  plano  de  ação  com  vistas  ao  seu  cumprimento,  assim  como 

relatório detalhado das medidas implementadas, até o último dia útil dos meses 

de janeiro e junho de 2012. (Incluído pela Resolução nº 83, aprovada em 19 de 

agosto de 2011)

§  2º  Os  Tribunais  que  cumprirem  integralmente  os  parâmetros  desta 

Resolução, e, ainda assim, contarem com quantitativo remanescente de cargos 

efetivos, cargos em comissão ou funções comissionadas, poderão, mediante 

comunicação  fundamentada  ao  Conselho  Superior  da  Justiça  do  Trabalho, 

destiná-lo  às  Varas  do  Trabalho,  com  prioridade  para  auxiliar  na  fase  de 

execução,  ou  aos  Gabinetes  de  Desembargadores,  observada  a 

proporcionalidade da extensão da melhoria entre o 1º e o 2º grau de jurisdição. 

(Incluído pela Resolução nº 83, aprovada em 19 de agosto de 2011)

§ 3º Os Tribunais Regionais do Trabalho que não se adequarem ao disposto 

nesta Resolução no prazo previsto no caput, poderão não ser beneficiados com 

recursos  orçamentários  cuja  descentralização  inscreva-se  no  exercício  do 

poder  discricionário  da  Presidência  do  Conselho  Superior  da  Justiça  do 

Trabalho, sem prejuízo das demais vedações previstas nesta norma. (Incluído 

pela Resolução nº 83, aprovada em 19 de agosto de 2011)

19



                        PODER JUDICIÁRIO FEDERAL

                        TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO

§ 4º A Assessoria de Controle e Auditoria do Conselho Superior da Justiça do 

Trabalho  fiscalizará  o  cumprimento  desta  Resolução,  especialmente  por 

ocasião  das  auditorias  realizadas  nos  Tribunais  Regionais  do  Trabalho. 

(Incluído pela Resolução nº 83, aprovada em 19 de agosto de 2011)

Art. 19. A presente Resolução tem efeito vinculante, nos termos do art. 111-A, 

§ 2º, inciso II, da Constituição Federal. 

Art. 20. Fica revogada a Resolução n.º 53/2008, publicada em 10/12/2008.

Art. 21. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

RESOLUÇÃO N° 83. CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO 
(DEJT,  24.08.11).  -  Altera dispositivos da Resolução Nº 63/2010,  de 28 de 

maio de 2010, que instituiu a padronização da estrutura organizacional e de 

pessoal dos órgãos da Justiça do Trabalho de primeiro e segundo graus.

O  CONSELHO  SUPERIOR  DA  JUSTIÇA  DO  TRABALHO,  em  sessão 

ordinária  realizada em 19 de agosto de 2011,  sob a presidência  do Ex.mo 

Ministro Conselheiro João Oreste Dalazen (Presidente), presentes os Ex.mos 

Ministros  Conselheiros  Maria  Cristina  Irigoyen  Peduzzi,  Renato  de  Lacerda 

Paiva, Emmanoel Pereira, Lelio Bentes Corrêa, e os Ex.mos Desembargadores 

Conselheiros  Gilmar  Cavalieri,  Márcia  Andrea  Farias  da  Silva,  Eduardo 

Augusto Lobato, Márcio Vasques Thibau de Almeida e José Maria Quadros de 

Alencar, e o Ex.mo Juiz Presidente da ANAMATRA, Renato Henry Santana,

Considerando  as  sugestões  apresentadas  pelo  Colégio  de  Presidentes  e 

Corregedores de Tribunais Regionais do Trabalho – COLEPRECOR, autuado 

como Pedido de Providências nº PP-71.672-97.2010;

Considerando os questionamentos do Tribunal Regional do Trabalho da 13ª 

Região, constantes do processo CSJT Cons. 54.761-10.2010;

Considerando as sugestões apresentadas pelo Tribunal Regional do Trabalho 

da 12ª Região, constantes do processo CSJT PP-2013-64.2011;

Considerando estudos realizados pela Secretaria-Geral do Conselho Superior 

da Justiça do Trabalho, em conjunto com a Presidência do Tribunal Superior do 

Trabalho, no sentido de aprimorar o texto da Resolução nº 63, de 28/5/2010,
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R E S O L V E:

Art.  1º  Fica  incluído  o  artigo  17-A  e  alterados  o  título  da  Seção  II  e  as 

disposições dos artigos 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 8º, 14, 15, 17 e 18 da Resolução nº 

63/2010, que passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 2º [...]

§ 1º Os Tribunais Regionais do Trabalho que estiverem acima do percentual 

estipulado no caput deverão proceder aos ajustes necessários ao cumprimento 

desta  Resolução,  adotando,  entre  outras  alternativas,  a  transformação  ou 

extinção  de  cargos  em comissão  e  funções  comissionadas  ou  o  envio  de 

proposta de anteprojeto de lei para criação dos cargos efetivos indispensáveis

ao seu quadro de pessoal.

§ 2º O Conselho Superior da Justiça do Trabalho indeferirá as propostas de 

criação de novos cargos em comissão e funções comissionadas dos Tribunais 

que não estiverem com a sua estrutura adequada ao percentual estipulado no 

caput. 

§ 3º Serão considerados, para fins de verificação da adequação de que tratam 

os  parágrafos  anteriores,  os  quantitativos  de  cargos  efetivos,  cargos  em 

comissão  e  funções  comissionadas  contemplados  em  anteprojetos  de  lei 

aprovados pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho.

Art. 3º O Tribunal Regional do Trabalho não poderá contar com mais de 10% 

de sua força de trabalho oriunda de servidores que não pertençam às carreiras 

judiciárias federais.

Parágrafo único. Os Tribunais Regionais do Trabalho que estiverem acima do 

percentual  estipulado  no  caput  não  poderão  requisitar  novos  servidores  e 

deverão  substituir  o  excedente,  paulatinamente,  por  ocupantes  de  cargos 

efetivos do próprio órgão.

Seção II

Dos Gabinetes dos Desembargadores de Tribunal Regional do Trabalho

Art. 4° A estrutura administrativa dos gabinetes dos magistrados de segundo 

grau, relativamente à lotação, às nomenclaturas e aos respectivos níveis de 
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retribuição  dos  cargos  em  comissão  e  funções  comissionadas,  fica 

estabelecida conforme o disposto nos Anexos I e II desta Resolução.

[...]

§ 2º Os magistrados de segundo grau poderão contar com um profissional que 

exerça a atribuição de motorista ou segurança, que ocupará uma das vagas da 

lotação do gabinete previstas no Anexo I desta Resolução.

§ 3º A estrutura de que trata o caput poderá ser reavaliada de acordo com as 

alterações na movimentação processual dos gabinetes, apurada nos três anos 

anteriores,  e  mediante a disponibilidade de cargos e funções dos Tribunais 

Regionais do Trabalho e a demonstração pormenorizada da necessidade.

Art. 5º A alteração da composição de Tribunal Regional do Trabalho somente 

poderá ser proposta quando a média de processos anualmente recebidos por 

magistrado de segundo grau, apurada nos três anos anteriores, for igual ou 

superior  a  1.500  (mil  e  quinhentos),  não  sendo  permitida  a  utilização  de 

projeções para cálculo de número de processos.

Parágrafo único. Excluem-se do cálculo de que trata este artigo os magistrados 

investidos em cargos de direção.

[...]

Art.  6°  A  estrutura  administrativa  das  Secretarias  das  Varas  do  Trabalho, 

relativamente  à  lotação,  às  nomenclaturas  e  aos  respectivos  níveis  de 

retribuição  dos  cargos  em  comissão  e  funções  comissionadas,  fica 

estabelecida conforme o disposto nos Anexos III e IV desta Resolução.

[...]

§ 2º Os Tribunais Regionais do Trabalho, quando da existência de mais de 

uma Vara do Trabalho na localidade, poderão instalar Foros, devendo provê-

los  com  o  quantitativo  de  cargos  efetivos,  em  comissão  e  funções 

comissionadas  necessários  para  estruturar  as  unidades  de  apoio 

administrativo, distribuição e central de mandados, dentre outras, sem prejuízo 

da lotação das Varas do Trabalho de que trata o Anexo III.
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§ 3º Nos Foros onde houver contadoria centralizada, as funções comissionadas 

destinadas aos calculistas, de que trata o Anexo IV, serão remanejadas para a 

referida unidade. 

§ 4º A estrutura de que trata o caput poderá ser reavaliada de acordo com as 

alterações na movimentação processual das Varas do Trabalho, apurada nos 

três anos anteriores, e mediante a disponibilidade de cargos e funções dos 

Tribunais e a demonstração pormenorizada da necessidade.

[...]

Art. 8° [...]

§  1º  O Tribunal  Regional  do  Trabalho,  alternativamente,  poderá  optar  pela 

modificação da jurisdição da Vara do Trabalho, na forma prevista no art. 28 da 

Lei  nº  10.770/2003,  de  modo  a  propiciar  a  elevação  da  movimentação 

processual  do  órgão  a  patamar  superior  a  350  (trezentos  e  cinquenta) 

processos anuais. 

§  2º  Nas  localidades  em que  ocorrer  a  transferência  da  sede  de  Vara  do 

Trabalho  para  município  de  maior  movimentação  processual,  o  Tribunal 

Regional  do  Trabalho,  a  seu critério,  poderá  instalar  Postos  Avançados da 

Justiça do Trabalho (PAJT), cabendo definir a estrutura de funcionamento do 

aludido órgão, de acordo com seu volume processual.

§  3º  Os  Tribunais  Regionais  do  Trabalho  poderão  instituir  ainda  a  Justiça 

Itinerante,  que se  constitui  em unidades móveis,  com o objetivo  de  prestar 

jurisdição em localidades que não comportam a criação de Postos Avançados 

da  Justiça  do  Trabalho,  designando-se  magistrados  e  servidores  para  o 

atendimento dos jurisdicionados, em datas previamente agendadas.

[...]

Art.  14.  Nos  Tribunais  Regionais  do  Trabalho,  o  quantitativo  de  servidores 

vinculados às unidades de apoio administrativo corresponderá a no máximo 

30% do total de servidores, incluídos efetivos, removidos, cedidos e ocupantes 

de cargos em comissão sem vínculo com a Administração Pública.
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§ 1º Os Tribunais Regionais do Trabalho que estiverem acima do percentual 

estipulado no caput  deverão proceder  ao  remanejamento  de  servidores,  de 

modo a alcançar a proporção fixada neste artigo. 

§ 2º O Conselho Superior da Justiça do Trabalho indeferirá as propostas de 

criação  de  novos  cargos  para  as  unidades  de  apoio  administrativo  dos 

Tribunais  que  não  estiverem com a  sua  estrutura  adequada  ao  percentual 

estipulado no caput.

§ 3º As unidades de apoio administrativo dos Tribunais não poderão contar 

com  mais  do  que  30%  do  total  de  cargos  em  comissão  e  de  funções 

comissionadas disponíveis para todo o quadro de pessoal.

Art.  15.  As  unidades  administrativas  dos  Tribunais  Regionais  do  Trabalho 

observarão a seguinte estrutura hierárquica:

I  -  Diretoria-Geral,  Secretaria-Geral  da  Presidência  e  Secretaria-Geral 

Judiciária, cujos titulares serão retribuídos com CJ-4;

II - Secretarias, cujos titulares serão retribuídos com CJ-3;

III - Coordenadorias, cujos titulares serão retribuídos com CJ-2;

IV - Divisões, cujos titulares serão retribuídos com CJ-1;

V – Núcleos, cujos titulares serão retribuídos com FC-6; e

VI - Seções, cujos titulares serão retribuídos com FC-5.

§ 1º O Tribunal somente poderá contar com uma Secretaria-Geral

Judiciária quando estiver dividido em mais de duas turmas de julgamento.

[...]

§  3º  Em  situações  excepcionais,  os  Tribunais  poderão  não  dispor  de 

Coordenadorias, Divisões e/ou Núcleos.

§ 4º Poderão existir denominações diferentes das previstas nos Anexos V, VI e 

VII desta Resolução em relação às unidades:

[...]

Art. 17. Para os fins desta Resolução, serão considerados os dados estatísticos 

oficiais constantes da Consolidação Estatística da Justiça do Trabalho.

[...]
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Art.  17-A.  Os  Tribunais  Regionais  do  Trabalho  encaminharão  ao  Conselho 

Superior da Justiça do Trabalho, até os dias 31 de janeiro e 31 de julho de 

cada  ano,  quadro  atualizado  da  lotação  de  seus  servidores  (efetivos, 

removidos, cedidos e ocupantes exclusivamente de cargo em comissão) com 

as respectivas funções comissionadas ou cargos em comissão, se houver, por 

unidade do Tribunal.

Parágrafo único. O Conselho Superior da Justiça do Trabalho disponibilizará 

formulário eletrônico para envio das informações de que trata o caput.

Art.  18.  Os  Tribunais  Regionais  do  Trabalho  implementarão  as  medidas 

necessárias  para  o  cumprimento  desta  Resolução  até  31  de  dezembro  de 

2012.

§ 1º Os Tribunais Regionais do Trabalho encaminharão ao Conselho Superior 

da Justiça do Trabalho, no prazo de 30 dias contados da publicação desta 

Resolução,  plano  de  ação  com  vistas  ao  seu  cumprimento,  assim  como 

relatório detalhado das medidas implementadas, até o último dia útil dos meses 

de janeiro e junho de 2012.

§  2º  Os  Tribunais  que  cumprirem  integralmente  os  parâmetros  desta 

Resolução, e, ainda assim, contarem com quantitativo remanescente de cargos 

efetivos, cargos em comissão ou funções comissionadas, poderão, mediante 

comunicação  fundamentada  ao  Conselho  Superior  da  Justiça  do  Trabalho, 

destiná-lo  às  Varas  do  Trabalho,  com  prioridade  para  auxiliar  na  fase  de 

execução,  ou  aos  Gabinetes  de  Desembargadores,  observada  a 

proporcionalidade da extensão da melhoria entre o 1º e o 2º grau de jurisdição.

§ 3º Os Tribunais Regionais do Trabalho que não se adequarem ao disposto 

nesta Resolução no prazo previsto no caput, poderão não ser beneficiados com 

recursos  orçamentários  cuja  descentralização  inscreva-se  no  exercício  do 

poder  discricionário  da  Presidência  do  Conselho  Superior  da  Justiça  do 

Trabalho, sem prejuízo das demais vedações previstas nesta norma.
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§ 4º A Assessoria de Controle e Auditoria do Conselho Superior da Justiça do 

Trabalho  fiscalizará  o  cumprimento  desta  Resolução,  especialmente  por 

ocasião das auditorias realizadas nos Tribunais

Regionais do Trabalho."

Art. 2º Os Anexos I, IV, V, VI e VII da Resolução nº 63/2010 passam a vigorar 

com a seguinte redação:

ANEXO I – RESOLUÇÃO N.° 63, DE 28 DE MAIO DE 2010

GABINETES DE DESEMBARGADORES DE TRT

PROCESSOS RECEBIDOS/ANOLotação

ATÉ 500 5 a 6

501 - 750 7 a 8

751 – 1.000 9 a 10

1.001 – 1.500 11 a 12

1.501 – 2.000 13 a 14

MAIS DE 2.00015 a 16

ANEXO IV – RESOLUÇÃO N.° 63, DE 28 DE MAIO DE 2010

(NR)

VARAS DO TRABALHO

MOVIMENTAÇÃO PROCESSUAL – PROCESSOS/ANO

PADRÃO DE CARGOS EM COMISSÃO E FUNÇÕES

COMISSIONADAS

Até 500 PROCESSOS

DENOMINAÇÃO PADRONIZADA NÍVELLOTAÇÃO

Diretor de Secretaria CJ31

Assistente de Diretor de Secretaria FC51

Assistente de Juiz FC51

Secretário de Audiência FC41

Calculista FC41

De 501 a 750 PROCESSOS
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Diretor de Secretaria CJ31

Assistente de Diretor de Secretaria FC51

Assistente de Juiz FC51

Secretário de Audiência FC41

Calculista FC41

De 751 a 1.000 PROCESSOS

Diretor de Secretaria CJ31

Assistente de Diretor de Secretaria FC51

Assistente de Juiz FC51

Secretário de Audiência FC4 1

Calculista FC41

Assistente FC2 1

De 1.001 a 1.500 PROCESSOS

Diretor de Secretaria CJ31

Assistente de Diretor de Secretaria FC51

Assistente de Juiz FC52

Secretário de Audiência FC42

Calculista FC42

Assistente FC2 1

De 1.501 a 2.000 PROCESSOS

Diretor de Secretaria CJ31

Assistente de Diretor de Secretaria FC51

Assistente de Juiz FC52

Secretário de Audiência FC42

Calculista FC4 2

Assistente FC2 2

De 2.001 a 2.500 PROCESSOS

Diretor de Secretaria CJ3 1

Assistente de Diretor de Secretaria FC5 1

Assistente de Juiz FC5 2
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Secretário de Audiência FC4 2

Calculista FC4 2

Assistente FC2 3

Acima de 2.500 PROCESSOS

Diretor de Secretaria CJ3 1

Assistente de Diretor de Secretaria FC5 1

Assistente de Juiz FC5 2

Secretário de Audiência FC4 2

Calculista FC4 2

Assistente FC2 4

ANEXO V – RESOLUÇÃO N.° 63, DE 28 DE MAIO DE 2010

(NR)

ÓRGÃOS DO TRIBUNAL

TRIBUNAL PLENO

PRESIDÊNCIA

VICE-PRESIDÊNCIA ADMINISTRATIVA

VICE-PRESIDÊNCIA JUDICIAL

VICE-PRESIDÊNCIA

CORREGEDORIA REGIONAL

VICE-CORREGEDORIA REGIONAL

DESEMBARGADORES DO TRIBUNAL

ÓRGÃO ESPECIAL

SEÇÃO ESPECIALIZADA

SEÇÃO ESPECIALIZADA EM DISSÍDIOS INDIVIDUAIS

SEÇÃO ESPECIALIZADA EM DISSÍDIOS COLETIVOS

TURMAS

COMISSÕES PERMANENTES

ANEXO VI – RESOLUÇÃO N.° 63, DE 28 DE MAIO DE 2010

(NR)

UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO
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DENOMINAÇÃO PADRONIZADA

SECRETARIA-GERAL DA PRESIDÊNCIA

CERIMONIAL

OUVIDORIA

ESTATÍSTICA E PESQUISA

COMUNICAÇÃO SOCIAL

GESTÃO ESTRATÉGICA

CONTROLE INTERNO

ESCOLA JUDICIAL

DIRETORIA-GERAL

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES

GESTÃO DE PESSOAS

INFORMAÇÕES FUNCIONAIS

DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS

LEGISLAÇÃO DE PESSOAL

SAÚDE

ADMINISTRAÇÃO

LICITAÇÕES E CONTRATOS

MATERIAL E LOGÍSTICA

MANUTENÇÃO E PROJETOS

SEGURANÇA E TRANSPORTE

ORÇAMENTO E FINANÇAS

CONTABILIDADE

PAGAMENTO

ANEXO VII – RESOLUÇÃO N.° 63, DE 28 DE MAIO DE 2010

(NR)

UNIDADES DE APOIO JUDICIÁRIO

DENOMINAÇÃO PADRONIZADA

GABINETE DE DESEMBARGADOR

TRIBUNAL PLENO E ÓRGÃO ESPECIAL
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DISSÍDIOS INDIVIDUAIS

DISSÍDIOS COLETIVOS

TURMA

REGISTROS TAQUIGRÁFICOS

SECRETARIA-GERAL JUDICIÁRIA

CADASTRAMENTO PROCESSUAL

CLASSIFICAÇÃO E AUTUAÇÃO

RECURSOS

JURISPRUDÊNCIA

ACÓRDÃOS

DOCUMENTAÇÃO

GESTÃO DOCUMENTAL

BIBLIOTECA

PRECATÓRIOS

RECURSO DE REVISTA

APOIO ÀS VARAS DO TRABALHO

FORO

DISTRIBUIÇÃO DE FEITOS

EXECUÇÃO

SECRETARIA DE VARA DO TRABALHO

POSTO AVANÇADO DA JUSTIÇA DO TRABALHO

VARA ITINERANTE

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação,

devendo a Resolução nº 63/2010 ser republicada com a respectiva

consolidação.

Brasília, 23 de agosto de 2011.

RESOLUÇÃO  ADMINISTRATIVA  Nº  1470/2011.  PRESIDÊNCIA  (DEJT, 
29.08.11).  -  Regulamenta  a  expedição  da  Certidão  Negativa  de  Débitos 

Trabalhistas – CNDT e dá outras providências.
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O  EGRÉGIO  ÓRGÃO  ESPECIAL  DO  TRIBUNAL  SUPERIOR  DO 
TRABALHO, em sessão extraordinária hoje realizada, sob a Presidência do 

Excelentíssimo senhor Ministro João Oreste Dalazen, Presidente do Tribunal, 

presentes o Ex.mos senhores Ministros Maria Cristina Irigoyen Peduzzi, Vice-

Presidente, Antônio José de Barros Levenhagen, Corregedor-Geral da Justiça 

do  Trabalho,  Milton  de  Moura  França,  Carlos  Alberto  Reis  de  Paula,  Ives 

Gandra da Silva Martins Filho, João Batista Brito Pereira, Horácio Raymundo 

de Senna Pires, Rosa Maria Weber Candiota da Rosa, Luiz Philippe Vieira de 

Mello Filho, Alberto Luiz Bresciani de Fontan Pereira, Dora Maria da Costa, 

Fernando Eizo Ono, Márcio Eurico Vitral Amaro e o Ex.mo Procurador-Geral do 

Trabalho, Dr. Luis Antônio Camargo de Melo, Considerando a edição da Lei 

12.440, de 7 de julho de 2011, que instituiu a Certidão Negativa de Débitos 

Trabalhistas – CNDT;

Considerando que a expedição da CNDT, eletrônica e gratuita, pressupõe a 

existência de base de dados integrada, de âmbito nacional, com informações 

sobre  as  pessoas  físicas  e  jurídicas  inadimplentes  perante  a  Justiça  do 

Trabalho;

Considerando  a  necessidade  de  padronizar  e  regulamentar  a  frequência,  o 

conteúdo e o formato dos arquivos a serem disponibilizados pelos Tribunais 

Regionais do Trabalho com os dados necessários à expedição da CNDT;

R E S O L V E

Art.  1º  É  instituído  o  Banco  Nacional  de  Devedores  Trabalhistas  -  BNDT, 

composto  dos  dados  necessários  à  identificação  das  pessoas  naturais  e 

jurídicas,  de  direito  público  e  privado,  inadimplentes  perante  a  Justiça  do 

Trabalho quanto às obrigações:

I  — estabelecidas  em sentença  condenatória  transitada  em julgado  ou  em 

acordos judiciais trabalhistas; ou

II — decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público 

do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.
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§ 1º Para os fins previstos no caput, considera-se inadimplente o devedor que, 

devidamente cientificado, não pagar o débito ou descumprir obrigação de fazer 

ou não fazer, no prazo previsto em lei.

§  2º  A  garantia  total  da  execução  por  depósito,  bloqueio  de  numerário  ou 

penhora de bens suficientes, devidamente formalizada, ensejará a expedição 

de  Certidão  Positiva  de  Débitos  Trabalhistas,  com  os  mesmos  efeitos  da 

CNDT.

§ 3º Não será inscrito no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas o devedor 

cujo débito é objeto de execução provisória.

§ 4º Verificada a inadimplência, é obrigatória a inclusão do devedor no Banco 

Nacional de Devedores Trabalhistas. 

Art. 2º A inclusão, a alteração e a exclusão de dados no Banco Nacional de 

Devedores  Trabalhistas  serão  sempre  precedidas  de  determinação  judicial 

expressa, preferencialmente por meio eletrônico.

Parágrafo  único.  Na  execução  por  Carta,  caberá  ao  Juízo  Deprecante  a 

determinação de que trata o caput. 

Art. 3º Os Tribunais Regionais do Trabalho disponibilizarão diariamente arquivo 

eletrônico  com  os  seguintes  dados  necessários  à  alimentação  do  Banco 

Nacional de Devedores Trabalhistas, no formato a ser definido pela Secretaria 

de Tecnologia da Informação do TST:

I – número dos autos do processo, observada a numeração única prevista na 

Resolução CNJ nº 65/2008;

II — número de inscrição do devedor no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou 

no  Cadastro  Nacional  de  Pessoas Jurídicas  (CNPJ)  da  Receita  Federal  do 

Brasil (RFB);

III - nome ou razão social do devedor, observada a grafia constante da base de 

dados do CPF ou do CNPJ da RFB; 

IV — existência de depósito, bloqueio de numerário ou penhora suficiente à 

garantia do débito, se for o caso;

V — suspensão da exigibilidade do débito trabalhista, quando houver.
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§  1º  Os  dados  de  inclusão  de  devedor  no  Banco  serão  precedidos  de 

conferência do respectivo nome ou razão social e do número do CPF ou do 

CNPJ com a base de dados da Receita  Federal  do Brasil,  cujos meios de 

acesso o Tribunal Superior do Trabalho fornecerá.

§ 2º Serão armazenadas as datas de inclusão e exclusão dos devedores e das 

informações previstas  nos incisos  IV  e V,  bem como o  registro  do  usuário 

responsável pelo lançamento dos dados.

§  3º  Nas  execuções  promovidas  contra  dois  ou  mais  devedores,  as 

informações  sobre  a  suspensão  da  exigibilidade  do  débito  ou  garantia  da 

execução por depósito, bloqueio de numerário ou penhora suficiente deverão 

ser individualizadas por devedor.

§ 4º Paga a dívida ou satisfeita a obrigação, o Juiz da execução determinará a 

imediata  exclusão  do(s)  devedor(es)  do  Banco  Nacional  de  Devedores 

Trabalhistas.

§ 5º Sempre que houver modificação das informações descritas nos incisos IV 

e V, atualizar-se-ão os dados no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas

Art.  4º  A Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT será expedida 

gratuita e eletronicamente em todo o território nacional, observado o modelo 

constante do Anexo I, para comprovar a inexistência de débitos inadimplidos 

perante a Justiça do Trabalho, tendo como base de dados o Banco Nacional de 

Devedores Trabalhistas.

Parágrafo único. O interessado requererá a CNDT nas páginas eletrônicas do 

Tribunal Superior do Trabalho (http://www.tst.jus.br), do Conselho Superior da 

Justiça  do  Trabalho  (http://www.csjt.jus.br)  e  dos  Tribunais  Regionais  do 

Trabalho  na  internet,  as  quais  manterão,  permanentemente,  hiperlink  de 

acesso ao sistema de expedição.

Art. 5º O requerimento da CNDT indicará, obrigatoriamente, o CPF ou o CNPJ 

da pessoa sobre quem deva versar a certidão. 
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§ 1º No caso de pessoa jurídica, a CNDT certificará a empresa em relação a 

todos os seus estabelecimentos, agências e filiais. 

§ 2º A certidão conterá:

I - informação de que os dados estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à 

data da sua expedição; e 

II  -  código  de  segurança  para  o  controle  de  sua  autenticidade  no  próprio 

sistema de emissão.

Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas

Art. 6º A Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT não será obtida 

quando constar do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas o número de 

inscrição no CPF ou no CNPJ da pessoa sobre quem deva versar.

§ 1º Na hipótese prevista no caput, expedir-se-á Certidão Positiva de Débitos 

Trabalhistas - CPDT, observado o modelo constante do Anexo II.

§ 2º Suspensa a exigibilidade do débito ou garantida a execução por depósito, 

bloqueio  de  numerário  ou  penhora  de  bens  suficientes,  devidamente 

formalizada,  expedir-se-á  Certidão  Positiva  de  Débitos  Trabalhistas  com os 

mesmos efeitos da Certidão Negativa  de Débitos Trabalhistas,  observado o 

modelo constante do Anexo III. 

Art.  7º  O  Tribunal  Superior  do  Trabalho  manterá  repositório  de  todas  as 

informações constantes do banco de dados da CNDT pelo prazo mínimo de 5 

(cinco) anos.

Gestão e Fiscalização

Art. 8° A gestão técnica do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas e do 

sistema de expedição da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas caberá a 

um  Comitê  a  ser  instituído  e  regulamentado  pela  Presidência  do  Tribunal 

Superior do Trabalho.

Parágrafo  único.  Integrará  o  Comitê  um  representante  indicado  pelo 

Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho.
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Art. 9º À Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho caberá fiscalizar e orientar 

os Tribunais Regionais do Trabalho e as Corregedorias Regionais quanto ao 

cumprimento da presente Resolução, especialmente no que concerne:

I – ao fiel registro, no sistema dos Tribunais Regionais do Trabalho, dos atos 

processuais  relativos  à  execução  trabalhista,  necessários  à  expedição  da 

CNDT;

II – à obrigatoriedade de inclusão e exclusão dos devedores no Banco Nacional 

de Devedores Trabalhistas;

III – à atualização dos dados no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas, 

sempre que houver modificação das informações descritas nos incisos IV e V 

do artigo 3º desta Resolução;

IV  –  à  disponibilização  correta  e  tempestiva  dos  dados  necessários  à 

alimentação do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas; e

V – à existência e manutenção de hiperlink de acesso ao sistema de expedição 

da CNDT nas páginas eletrônicas dos Tribunais  Regionais do Trabalho.

Disposições Finais

Art. 10. O sistema de expedição da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas 

estará disponível ao público a partir de 4 (quatro) de janeiro de 2012.

§ 1º A partir da data prevista no caput, os Tribunais Regionais do Trabalho e as 

Varas do Trabalho não emitirão certidão com a mesma finalidade e conteúdo 

da CNDT, salvo em caráter excepcional e urgente em que, após comprovada a 

emissão da certidão nacional pelo interessado, constatar-se que a informação 

pretendida ainda não está registrada no BNDT (art. 5º, § 2º, I).

§ 2º  A CNDT pode ser exigida para fins de transação imobiliária,  mas não 

exclui a emissão, pelos Tribunais e Varas do Trabalho, de certidão específica 

para esse fim.

Art. 11 Os Tribunais Regionais do Trabalho encaminharão ao Tribunal Superior 

do  Trabalho,  no  prazo  de  15  (quinze)  dias,  contados  da  publicação  desta 

Resolução, plano de ação com cronograma detalhado das medidas a serem 

implementadas para o seu integral cumprimento.
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Art. 12. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 24 de agosto de 2011.

Ministro JOÃO ORESTE DALAZEN

Presidente do Tribunal Superior do Trabalho

E D I T A I S

EDITAL  AJ  Nº  018/2011  (DEJT  de  09.08.2011  –  TRT  4ª  Região)  -  O 
DESEMBARGADOR  CORREGEDOR  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  Bagé, em virtude da remoção, a pedido, da Juíza Rosâne Marly 
Silveira Assmann para a 2ª Vara do Trabalho de Rio Grande, conforme Portaria 
nº 3496/2011; II – A inscrição para a referida vaga deverá ser efetivada a partir 
da publicação do presente edital no Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho; III 
-  Na  hipótese  de  haver  interessado(s),  a  remoção  dar-se-á  nos  termos  do 
ordenamento  jurídico  vigente.  Porto  Alegre,  08  de  agosto  de  2011.  Ass. 
Desembargador  JURACI  GALVÃO  JUNIOR,  Corregedor  Regional,  no 
exercício da Presidência do TRT da 4ª Região.

D I V E R S O S

ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO No-  52, DE 28 DE JULHO DE 2011 - 
(DOU de  01.08.2011).  Divulga  códigos  de  receita  para  depósito  judicial  ou 
extrajudicial e consolida em tabela os códigos vigentes a serem utilizados no 
Documento para Depósitos Judiciais ou Extrajudiciais à Ordem e à Disposição 
da Autoridade Judicial ou Administrativa Competente.
O COORDENADOR-GERAL DE ARRECADAÇÃO E COBRANÇA, no uso da 
atribuição que lhe confere o inciso III  do art.  305 do Regimento Interno da 
Secretaria da Receita Federal do Brasil, aprovado pela Portaria MF nº 587, de 
21 de dezembro de 2010, e tendo em vista o disposto na Lei nº 9.703, de 17 de 
novembro de 1998, no Decreto nº 2.850, de 27 de novembro de 1998, e na 
Instrução Normativa SRF nº 421, de 10 de maio de 2004, declara:
Art.  1º Os códigos de receita para depósito judicial  ou extrajudicial  a serem 
utilizados  no  preenchimento  do  campo  12  do  Documento  para  Depósitos 
Judiciais ou Extrajudiciais à Ordem e à Disposição da Autoridade Judicial ou 
Administrativa Competente (DJE), a que se refere a Instrução Normativa SRF 
nº 421, de 10 de maio de 2004, são os constantes do Anexo Único a este Ato 
Declaratório Executivo (ADE).
Art.  2º  Este  Ato  Declaratório  Executivo  entra  em  vigor  na  data  de  sua 
publicação.
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Art.  3º  Fica  revogado o Ato Declaratório  Executivo  Codac nº  74,  de 13 de 
agosto de 2009.
JOÃO PAULO R. F. MARTINS DA SILVA

Anexo único

Item Código de Receita
Especificação da Receita

CÓDIGOS PARA DEPÓSITO JUDICIAL
1 0163 Receita  dos  Direitos  Antidumping  e 

Compensatórios - Depósito Judicial
2 0216 Depósito Judicial - Outros – Aduaneiros
3 0701 Parcelamento - Art. 1º da Medida Provisória nº 303, 

de 2006 - Depósito Judicial
4 0868 Pasep - Depósito Judicial
5 1382 Lei  11.941/2009 (arts.  1º  a 13)  -  PGFN -  Débitos 

Previdenciários - Depósito Judicial
6 1399 Lei  11.941/2009 (arts.  1º  a 13)  -  PGFN -  Débitos 

Não Previdenciários - Depósito Judicial
7 1415 Lei  11.941/2009  (arts.  1º  a  13)  -  RFB  -  Débitos 

Previdenciários - Depósito Judicial
8 1421 Lei 11.941/2009 (arts. 1º a 13) - RFB - Débitos Não 

Previdenciários - Depósito Judicial
9 1947 PIS - Importação - Depósito Judicial
10 1994 Cofins - Importação - Depósito Judicial
11 2226 Contribuição Segurado - Depósito Judicial
12 2300 Contribuição  Empresa/Empregador  -  Depósito 

Judicial
13 2420 Multa Isolada Previdenciária - Depósito Judicial
14 2450 Contribuição Devida a Outras Entidades e Fundos - 

Salário Educação - Depósito Judicial
15 2466 Contribuição Devida a Outras Entidades e Fundos - 

Serviço Nacional de Aprendizagem Rural - Senar - 
Depósito Judicial

16 2472 Contribuição Devida a Outras Entidades e Fundos - 
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária 
- Incra - Depósito Judicial

17 2489 Contribuição Devida a Outras Entidades e Fundos - 
Fundo Aeroviário - Depósito Judicial

18 2505 Contribuição Devida a Outras Entidades e Fundos 
Diretoria  de  Portos  e  Costas  -  DPC  –  Depósito 
Judicial

19 2528 Contribuição Devida a Outras Entidades e Fundos - 
Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte - 
Senat - Depósito Judicial

20 2534 Contribuição Devida a Outras Entidades e Fundos - 
Serviço  Social  de  Transporte  -  Sest  –  Depósito 
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Judicial
21 2557 Contribuição Devida a Outras Entidades e Fundos - 

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - Senai 
- Depósito Judicial

22 2563 Contribuição Devida a Outras Entidades e Fundos - 
Serviço Social da Industria - Sesi – Depósito Judicial

23 2570 Contribuição  Devida  a  Outras  Entidades  e 
Fundos  -  Serviço  Nacional  de  Aprendizagem 
Comercia - Senac - Depósito Judicial

24 2586 Contribuição Devida a Outras Entidades e Fundos - 
Serviço  Social  do  Comércio  -  Sesc  –  Depósito 
Judicial

25 2592 Contribuição Devida a Outras Entidades e Fundos - 
Serviço  Brasileiro  de  Apoio  as  Micro  e  Pequenas 
Empresas - Sebrae - Depósito Judicial

26 2602 Contribuição Devida a Outras Entidades e Fundos - 
Serviço  Nacional  de  Aprendizagem  do 
Cooperativismo - Sescoop - Depósito Judicial

27 6648 Parcelamento Lei nº 10.684/2003 (Paes) - Depósito 
Judicial

28 7363 Imposto de Importação - Depósito Judicial
29 7389 IPI - Outros - Depósito Judicial
30 7391 IPI Vinculado à Importação - Depósito Judicial
31 7416 IRPF - Depósito Judicial
32 7429 IRPJ - Depósito Judicial
33 7431 IRRF - Depósito Judicial
34 7444 IOF - Depósito Judicial
35 7457 ITR - Depósito Judicial
36 7460 PIS - Depósito Judicial
37 7485 CSLL - Depósito Judicial
38 7498 Cofins - Depósito Judicial
39 7512 CPMF - Depósito Judicial
40 7525 Receita  Dívida  Ativa  -  Depósito  Judicial  Justiça 

Federal
41 7961 Receita  Dívida  Ativa  -  Depósito  Judicial  Justiça 

Estadual
42 8047 Depósito Judicial – Outros
43 8 8 11 Refis - Depósito Judicial

CÓDIGOS PARA DEPÓSITO EXTRAJUDICIAL

44 0174 Receita dos Direitos Antidumping e Compensatórios 
- Depósito Administrativo

45 0229 Depósito Administrativo - Outros – Aduaneiros
46 0447 PIS - Importação - Depósito Administrativo
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47 0855 Cofins - Importação - Depósito Administrativo
48 0860 Pasep - Depósito Administrativo
49 2619 Contribuição Segurado - Depósito Administrativo
50 2625 Contribuição  Empresa/Empregador  -  Depósito 

Administrativo
51 2654 Multa  Isolada  Previdenciária  -  Depósito 

Administrativo
52 2677 Contribuição Devida a Outras Entidades e Fundos - 

Salário Educação - Depósito Administrativo
53 2683 Contribuição Devida a Outras Entidades e Fundos - 

Serviço Nacional de Aprendizagem Rural -
Senar - Depósito Administrativo

54 2716 Contribuição Devida a Outras Entidades e Fundos - 
Instituto Nacional de Colonização e Reforma
Agrária - Incra - Depósito Administrativo

55 2722 Contribuição Devida a Outras Entidades e Fundos - 
Fundo Aeroviário - Depósito Administrativo

56 2739 Contribuição Devida a Outras Entidades e Fundos - 
Diretoria de Portos e Costas - DPC - Depósito
Administrativo

57 2745 Contribuição Devida a Outras Entidades e Fundos - 
Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte
- Senat - Depósito Administrativo

58 2774 Contribuição Devida a Outras Entidades e Fundos - 
Serviço Social de Transporte - Sest - Depósito
Administrativo

59 2780 Contribuição Devida a Outras Entidades e Fundos - 
Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial -
Senai - Depósito Administrativo

60 2797 Contribuição Devida a Outras Entidades e Fundos - 
Serviço  Social  da  Indústria  -  Sesi  –  Depósito 
Administrativo

61 2813 Contribuição Devida a Outras Entidades e Fundos - 
Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial
- Senac - Depósito Administrativo

62 2820 Contribuição Devida a Outras Entidades e Fundos - 
Serviço Social do Comércio - Sesc – Depósito

63 2842 Contribuição Devida a Outras Entidades e Fundos - 
Serviço  Brasileiro  de  Apoio  as  Micro  e  Pequenas 
Empresas - Sebrae - Depósito Administrativo

64 2859 Contribuição Devida a Outras Entidades e Fundos - 
Serviço  Nacional  de  Aprendizagem  do 
Cooperativismo - Sescoop - Depósito Administrativo

65 7538 Imposto de Importação - Depósito Administrativo
66 7540 IPI - Outros - Depósito Administrativo
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67 7553 IPI Vinculado à Importação - Depósito Administrativo
68 7566 IRPF - Depósito Administrativo
69 7581 IRPJ - Depósito Administrativo
70 7594 IRRF - Depósito Administrativo
71 7619 IOF - Depósito Administrativo
72 7621 ITR - Depósito Administrativo
73 7634 PIS - Depósito Administrativo
74 7647 CSLL - Depósito Administrativo
75 7650 Cofins - Depósito Administrativo
76 7662 CPMF - Depósito Administrativo
77 7880 Multas Isoladas Diversas - Depósito Administrativo

78 8050 Depósito Administrativo – Outros
79 8944 II - Imposto de Importação - Canal cinza - Depósito 

Administrativo
80 8957 IPI Vinculado à Importação - Canal cinza - Depósito 

Administrativo

Ofício n° 0751/2011 2a Vara do Trabalho de Sapiranga, 01 de agosto de 
2011.  Ref. Processo nº: 0000242-88.2011.5.04.0372 Ação Trabalhista – Rito 
Ordinário.  Reclamante:  Carlos  Roberto  Soares  Reclamada:  JS  Industrial  de 
Calçados Ltda. e outros (7). De ordem do Exmo. Juiz do Trabalho desta 2ª Vara 
do Trabalho de Sapiranga, informo que o reclamante Carlos Roberto Soares 
fica impedido de reclamar perante o Judiciário Trabalhista por seis meses a 
contar  de  30/06/2011,  em  decorrência  de  pena  imposta  em  razão  da 
procedência de Ação de Justificação, conforme decisão da ata de audiência de 
fl. 64 do processo supra, que remeto anexa.
Emilio Souza de Quadros 
Técnico Judiciário 
via malote digital
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PROVIMENTO CONJUNTO Nº 06, DE 05 DE AGOSTO DE 2011. (DEJT de 
10.08.2011 – TRT 4ª Região) -  Institui e regulamenta, no âmbito da 4ª Região, 
o Sistema de Peticionamento Eletrônico da Justiça do Trabalho do Rio Grande 
do Sul e dá outras providências.
OS DESEMBARGADORES-PRESIDENTE E CORREGEDOR REGIONAL DO 
TRIBUNAL  REGIONAL  DO TRABALHO  DA 4ª  REGIÃO,  no  uso  de  suas 
atribuições  legais  e  regimentais,  CONSIDERANDO  os  termos  da  Lei  n. 
11.419/2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial;
CONSIDERANDO  a futura implantação do processo eletrônico no TRT da 4ª 
Região, do qual o novo sistema de peticionamento é parte integrante;
CONSIDERANDO  a necessidade de credenciamento prévio dos profissionais 
envolvidos para utilização do novo sistema;
CONSIDERANDO a obrigatoriedade de impressão dos documentos recebidos 
eletronicamente, enquanto perdurar a tramitação de processos não eletrônicos, 
cujos custos são suportados exclusivamente pela União,
RESOLVEM:
Art. 1º. Instituir o Sistema de Peticionamento Eletrônico da Justiça do Trabalho 
do Rio Grande do Sul.
§ 1º O Sistema será disponibilizado, em caráter experimental, no período de 16 
a 28 de agosto de 2011, para o envio de petições aos Foros de Encantado, Rio 
Grande e São Leopoldo.
§ 2º A partir de 29 de agosto de 2011 sua utilização será estendida às demais 
unidades de primeiro grau e ao TRT.
Art.  2°.  O peticionamento eletrônico, no âmbito do TRT da 4ª Região, bem 
como o credenciamento dos usuários para  sua!Iutilização,  será  disciplinado 
pelo presente Provimento.
Art.  3°.  Para  os  usuários  dos  serviços  de  peticionamento  eletrônico  que 
necessitarem serão disponibilizados equipamentos de acesso à rede mundial 
de computadores e de digitalização de documentos, em áreas de atendimento 
ao público nos prédios dos Foros Trabalhistas destinadas a esse fim.
Art.  4°.  O  acesso  ao  sistema,  o  envio  de  petições  e  a  prática  de  atos 
processuais em geral por meio eletrônico serão realizados mediante uso de 
assinatura eletrônica.
Art. 5°. A assinatura eletrônica será admitida sob as seguintes modalidades:
I - assinatura digital, baseada em certificado digital emitido pelo ICPBrasil;
II -  assinatura cadastrada, obtida a partir de cadastro devidamente validado, 
baseada em login e senha.
Parágrafo único.  Os Serviços  de  Distribuição dos Feitos,  onde houver,  as 
Varas do Trabalho e, no Tribunal, a Direção-Geral de Coordenação Judiciária, 
serão  responsáveis  pela  validação  do  cadastro  para  uso  da  assinatura 
cadastrada.
Art. 6°. Para o uso de qualquer das duas modalidades de assinatura eletrônica, 
o usuário deverá se credenciar previamente perante a Justiça do Trabalho da 
4ª Região, mediante o preenchimento de formulário eletrônico, disponibilizado 
em destaque no sítio respectivo (www.trt4.jus.br).
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§  1°  O  credenciamento  de  advogados,  peritos  e  leiloeiros  observará  os 
seguintes procedimentos:
I - no caso de assinatura digital, em que a identificação presencial já se realizou 
perante  a  Autoridade Certificadora,  o  credenciamento  se  dará  pela  simples 
identificação  do  usuário,  no  sistema,  por  meio  de  seu  certificado  digital  e 
remessa eletrônica do formulário devidamente preenchido;
II  -  no  caso  da  assinatura  cadastrada,  o  interessado  deverá  comparecer, 
pessoalmente,  perante  uma  das  unidades  do  Tribunal  responsáveis  pela 
validação do cadastro, munido dos seguintes documentos, conforme perfil de 
acesso:
a) advogado: Cadastro de Pessoa Física, mediante documento que contenha o 
número respectivo, e carteira da OAB;
b)  perito:  Cadastro de Pessoa Física,  mediante documento que contenha o 
número  respectivo,  documento  de  identidade  (idêntico  ao  informado  no 
cadastro) e documentação relativa à habilitação profissional (diploma e registro 
profissional, quando existente);
c)  leiloeiro: Cadastro de Pessoa Física, mediante documento que contenha o 
número  respectivo,  documento  de  identidade  (idêntico  ao  informado  no 
cadastro) e documento relativo ao registro na Junta Comercial.
§ 2º  O cadastro dos membros das Procuradorias e do Ministério Público do 
Trabalho, independentemente do tipo de assinatura escolhida, será validado 
por membro do referido órgão, indicado como Administrador perante o Tribunal. 
O  cadastro  do  Administrador  será  obrigatoriamente  validado  de  forma 
presencial,  perante  uma  das  unidades  judiciárias  do  TRT/RS,  com  a 
apresentação  dos  seguintes  documentos:  Cadastro  de  Pessoa  Física, 
mediante  documento  que  contenha  o  número  respectivo,  documento 
comprabatório da condição de procurador e documento em que autorizado seu 
credenciamento como Administrador de cadastro do respectivo órgão.
§ 3º A validação do cadastro (§ 1º, inciso II e § 2º deste artigo) deverá ocorrer 
no prazo de 30 dias, a contar do preenchimento do formulário eletrônico, após 
o qual os dados serão excluídos do sistema.
§  4º  A  correção  e  veracidade  das  informações  inseridas  no  formulário 
eletrônico de credenciamento, assim como a correspondência entre o teor dos 
documentos digitalizados e seus originais, são de exclusiva responsabilidade 
do usuário.
§ 5°  Ao credenciado será atribuído registro e meio de acesso ao sistema, de 
modo a preservar o sigilo (mediante criptografia de senha), a identificação e a 
autenticidade de suas comunicações.
§  6°  Alterações  de  dados  cadastrais  deverão  ser  solicitadas  nas  unidades 
responsáveis  pela  validação  do  credenciamento,  mediante  exibição  dos 
documentos necessários.
§ 7°  O credenciamento implica a aceitação das normas estabelecidas neste 
Provimento  e  a  responsabilidade  do  credenciado  pelo  uso  da  assinatura 
eletrônica.
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Art.  7°.  A  prática  de  atos  processuais  por  meio  eletrônico  pelos  usuários 
devidamente credenciados, na forma dos artigos anteriores, será feita por meio 
do Sistema de Peticionamento Eletrônico - JT/RS, disponibilizado no sítio do 
TRT da 4ª Região (www.trt4.jus.br).
Art. 8º.  Para o encaminhamento de petições iniciais por meio do Sistema de 
Peticionamento  Eletrônico  –  JT/RS  será  necessário  o  preenchimento  dos 
dados  essenciais  ao  processamento  da  ação,  relativos  às  partes,  seus 
representantes, advogado, classe processual e assuntos, na forma prevista no 
Provimento Conjunto TRT nº 02/2009.
§ 1º O cadastro das partes deverá ser realizado a partir do número de inscrição 
no Cadastro Nacional de Pessoas Físicas ou Jurídicas da Receita Federal.
§ 2º Na hipótese de inexistência ou na impossibilidade de obtenção do número 
de inscrição no CPF/CNPJ das partes integrantes do pólo passivo, caberá ao 
usuário  declarar  tal  circunstância,  respondendo por  sua veracidade,  sob as 
penas da lei.
Art.  9°.  Quando utilizado o Sistema de Peticionamento Eletrônico – JT/RS é 
dispensado o uso do Sistema de Pré-Cadastramento de Iniciais.
Art. 10. As divergências entre os dados cadastrados por intermédio do Sistema 
de  Peticionamento  Eletrônico  e  a  petição  inicial  poderão  ser  corrigidas,  ex 
officio,  pelo servidor responsável  pela recepção e/ou conferência dos dados 
cadastrados com os contidos na petição inicial.
Art. 11. As petições poderão ser anexadas em arquivos eletrônicos em formato 
PDF  (Portable  Document  Format)  ou  redigidas/editadas  dentro  do  próprio 
sistema.
Art. 12. Os documentos que acompanham a petição serão aceitos somente em 
formato  PDF  (Portable  Document  Format)  e  deverão  ser  classificados  de 
acordo com os tipos disponibilizados em tabela própria.
Art.  13.  Antes  do  envio  eletrônico,  os  dados  cadastrados  no  sistema e  as 
petições em elaboração permanecerão disponíveis para edição e anexação de 
documentos pelo prazo de 15 dias, a contar do último acesso.
Parágrafo  único.  Ultrapassado  o  prazo  referido  no  caput,  sem  o  envio 
eletrônico da petição, os arquivos serão automaticamente excluídos.
Art. 14. As petições encaminhadas eletronicamente e respectivos documentos 
não  poderão ultrapassar  o  tamanho  máximo de 40 (quarenta)  páginas e  2 
(dois) Megabytes, vedado o fracionamento.
Art.  15.  O  envio  da  petição  e  documentos  por  intermédio  do  Sistema  de 
Peticionamento  Eletrônico  -  JT/RS  dispensa  a  apresentação  posterior  dos 
originais ou de fotocópias autenticadas, inclusive os destinados à comprovação 
de  pressupostos  de  admissibilidade  do  recurso,  ressalvada  impugnação 
motivada  e  fundamentada  de  adulteração  antes  ou  durante  o  processo  de 
digitalização.
Parágrafo único.  Os originais dos documentos digitalizados e enviados pelo 
Sistema deverão ser preservados pelo seu detentor até o trânsito em julgado 
da sentença ou até o final do prazo para interposição de ação rescisória.
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Art.  16.  O Sistema de Peticionamento  Eletrônico  -  JT/RS,  no  momento  do 
recebimento da petição, emitirá aviso comprobatório de entrega da petição e 
dos documentos que a acompanham.
§ 1° Constarão do aviso as seguintes informações:
I - o número de protocolo da petição gerado pelo Sistema;
II  -  o  número  do  processo  e  o  tipo  de  petição  (quando  houver),  o  órgão 
destinatário, informados pelo remetente;
III - a data e o horário do recebimento da petição no Tribunal, fornecidos pelo 
Observatório Nacional;
IV - a identificação do usuário que assinou eletronicamente o documento.
§ 2° A qualquer momento o usuário poderá consultar no sistema as petições e 
documentos enviados, bem como os respectivos dados do envio.
§ 3º O recebimento da petição pelo Sistema de Peticionamento Eletrônico – JT/
RS, com emissão do respectivo aviso, não importa em automático protocolo e 
juntada ao processo, o que depende de determinação do juízo.
Art.  17.  Incumbe  ao  Tribunal,  por  intermédio  das  respectivas  unidades 
responsáveis  pela  recepção  das  petições  transmitidas  pelo  Sistema  de 
Peticionamento Eletrônico – JT/RS:
I -  imprimir as petições e documentos, anexando o comprovante de recepção 
gerado pelo Sistema;
II  -  verificar, diariamente, no sistema informatizado, a existência de petições 
eletrônicas pendentes de processamento.
Art. 18. São de exclusiva responsabilidade dos usuários:
I  -  o sigilo da assinatura digital,  não sendo oponível,  em qualquer hipótese, 
alegação de seu uso indevido;
II – o correto encaminhamento da petição;
III  -  a  equivalência  entre  os  dados  informados  e  os  constantes  da  petição 
remetida;
IV  - as condições das linhas de comunicação e acesso ao seu provedor da 
Rede mundial de computadores;
V - a edição da petição e anexos em conformidade com as restrições impostas 
pelo serviço, no que se refere ao formato, tamanho e número de folhas dos 
arquivos enviados;
VI - o acompanhamento da divulgação dos períodos em que o serviço estiver 
indisponível em decorrência de manutenção no sítio do Tribunal.
Art.  19.  O Tribunal informará, em seu sítio, os períodos em que o Sistema 
estiver indisponível.
Parágrafo único. A não obtenção de acesso ao Sistema, em virtude de outros 
problemas de transmissão ou recepção de dados,  não serve  de escusa ao 
usuário para descumprimento dos prazos legais.
Art. 20. Consideram-se realizados os atos processuais por meio eletrônico no 
dia e hora do seu recebimento pelo Sistema de Peticionamento Eletrônico - JT/
RS.
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§ 1°  Quando a petição eletrônica for enviada para atender prazo processual, 
será considerada tempestiva a transmitida até as 24 (vinte e quatro) horas do 
seu último dia.
§ 2° O horário estabelecido como base para o recebimento no sistema será o 
do Observatório Nacional.
§  3°  Não  serão  considerados,  para  efeito  de  tempestividade,  o  horário  da 
conexão do usuário à rede mundial de computadores, o horário do acesso ao 
sítio  do  Tribunal,  tampouco  os  horários  consignados  nos  equipamentos  do 
remetente e da unidade destinatária, mas o registrado pelo sistema como de 
recebimento  no  órgão  da  Justiça  do  Trabalho  da  4ª  Região,  na  forma  do 
parágrafo anterior.
§  4º  Incumbe ao  usuário  observar  o  horário  estabelecido  como base  para 
recebimento, devendo atentar para as diferenças de fuso horário existentes no 
país.
Art.  21.  A transmissão eletrônica via Sistema Integrado de Protocolização e 
Fluxo  de  Documentos  Eletrônicos  (e-DOC)  permanecerá  à  disposição  do 
usuário, observadas as restrições aludidas no art. 14.
Art. 22.  O Sistema de Pré-Cadastramento de Petições Iniciais, instituído pelo 
Provimento Conjunto TRT n° 02/2009, permanece obrigatório para os casos de 
petições  entregues  fisicamente  nas  unidades  judiciárias,  encaminhadas  via 
protocolo postal ou pelo e-DOC.
Art. 23. Este Provimento entra em vigor na data de sua publicação.
CARLOS ALBERTO ROBINSON, Presidente.
JURACI GALVÃO JÚNIOR, Corregedor Regional.D1

PROVIMENTO Nº 07, DE 08 DE AGOSTO DE 2011. (DEJT de 10.08.2011 – 
TRT  4ª  Região)  -   Dispõe  sobre  mecanismos  para  solução  e  controle  do 
elevado  número  de  processos  com  sentenças  a  prolatar  (resíduo).  OS 
DESEMBARGADORES  PRESIDENTE  E  CORREGEDOR  REGIONAL  DO 
TRIBUNAL  REGIONAL  DO TRABALHO  DA 4ª  REGIÃO,  no  uso  de  suas 
atribuições legais e regimentais,  CONSIDERANDO que o elevado número de 
processos  com  sentenças  a  prolatar  é  uma  preocupação  constante  da 
Administração deste Tribunal;
CONSIDERANDO  que é função específica da Corregedoria buscar formas e 
alternativas para a solução do elevado número de processos com sentenças a 
prolatar;
CONSIDERANDO  a Meta nº 3 do CNJ, de se julgar a quantidade igual a de 
processos  de  conhecimento  distribuídos  em  2011  e  parcela  do  estoque 
anterior;
CONSIDERANDO  a  Recomendação  nº  01/2010  da  Corregedoria-Geral  da 
Justiça do Trabalho, sobre o lapso temporal para publicação das sentenças;
CONSIDERANDO as conclusões obtidas nos debates realizados em 17/6/2011 
com os juízes de 1º grau sobre o elevado número de processos com sentenças 
a prolatar;
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CONSIDERANDO  as  conclusões  da  comissão  de  resíduo,  regularmente 
constituída pela Corregedoria pela Portaria nº 16, de 15/4/2011, para buscar 
soluções sobre a matéria, RESOLVEM:
Art. 1º As sentenças deverão ter data previamente marcada para publicação.
Art. 2º As sentenças deverão ser publicadas no prazo legal, que será contado 
a partir da disponibilização física dos autos ao juiz. 
Parágrafo único.  Tendo em vista  o  disposto na Resolução nº  01/2010,  da 
Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho, excepcionalmente será admitido 
que as sentenças sejam publicadas no prazo máximo de 90 (noventa) dias, em 
razão da demanda de trabalho da Região.
Art. 3º Deverão ser publicadas 30 (trinta) sentenças de conhecimento por mês, 
no mínimo.
Parágrafo  único.  Estão  excetuados  os  casos  em  que  o  juiz  não  tenha 
processos pendentes e também os casos em que a sentença esteja dentro do 
prazo legal.
Art.  4º  O  número  mínimo  fixado  no  artigo  anterior  poderá  ser  revisto 
anualmente, em razão da quantidade de processos ajuizados e solucionados, 
bem como da produtividade da 4ª Região, de modo que venha a atender a 
demanda de trabalho.
Art. 5º A redistribuição de processos será admitida como solução excepcional.
§ 1º  Quando for necessária a redistribuição excepcional de processos, serão 
redistribuídos aqueles com conclusão mais recente, a fim de que as sentenças 
proferidas nos mais antigos sejam publicadas pelo próprio juiz.
§ 2º O juiz que teve os processos redistribuídos deverá prolatar igual número 
de sentenças, no mesmo prazo concedido para a prolação das redistribuídas, 
exceto quando, no mesmo período, estiver afastado da jurisdição.
Art. 6º Os casos omissos serão resolvidos pelo Corregedor Regional, mediante 
a observância das disposições legais atinentes à matéria.
Art. 7º Este provimento entra em vigor na data da sua publicação.
CARLOS ALBERTO ROBINSON, Presidente do TRT da 4ª Região.
JURACI GALVÃO JÚNIOR, Corregedor Regional do TRT da 4ª Região.01

PROVIMENTO Nº 08, DE 08 DE AGOSTO DE 2011. (DEJT de 10.08.2011 – 
TRT 4ª Região) - Cria o gabinete de apoio aos juízes que estão com elevado 
número de processos com sentenças a prolatar.
OS DESEMBARGADORES PRESIDENTE E CORREGEDOR REGIONAL DO 
TRIBUNAL  REGIONAL  DO TRABALHO  DA 4ª REGIÃO,  no  uso  de  suas 
atribuições legais e regimentais,
CONSIDERANDO  o princípio da razoável duração do processo, expresso no 
art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal;
CONSIDERANDO  o princípio da prestação jurisdicional efetiva, expresso no 
art. 5º, inciso XXXV, também da Constituição Federal;
CONSIDERANDO  que  o  elevado  número  de  processos  com  sentenças  a 
prolatar é uma preocupação constante da Administração deste Tribunal;
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CONSIDERANDO  que também é função específica da Corregedoria  buscar 
formas e alternativas para a solução do elevado número de processos com 
sentenças a prolatar;
CONSIDERANDO  a meta 3 do CNJ,  de  se  julgar  a  quantidade igual  a  de 
processos  de  conhecimento  distribuídos  em  2011  e  parcela  do  estoque 
anterior;
RESOLVE:
Art. 1º Criar o Gabinete Extraordinário para auxílio daqueles juízes que estão 
com elevado número de processos com sentenças a prolatar.
Art.  2º  O  Gabinete  Extraordinário  será  composto  pelos  secretários 
especializados  dos  juízes  de  1º  grau  que  estão  afastados  da  jurisdição,  a 
serem relacionados mensalmente pela Corregedoria.
Parágrafo único. Os secretários especializados somente passarão a trabalhar 
no Gabinete Extraordinário a partir do momento em que os respectivos juízes a 
que estão vinculados não estiverem com sentenças a proferir, sendo fixado um 
prazo  máximo  de  60  (sessenta  dias)  para  tanto,  a  contar  do  respectivo 
afastamento do magistrado.
Art. 3º O gabinete extraordinário terá como atribuição prestar apoio aos juízes 
que  estão  com  elevado  número  de  processos  com  sentenças  a  prolatar, 
mediante  auxílio  dos  respectivos  secretários  que estarão vinculados a  este 
gabinete.
Art. 4º Ficará a cargo da Corregedoria Regional a definição relativamente aos 
juízes que receberão o auxílio do Gabinete Extraordinário, bem como quanto 
ao prazo respectivo.
Parágrafo único.  Preferencialmente, será dado auxílio ao juiz nos seguintes 
casos:
a) quando houver  elevado número de processos com sentenças a prolatar, 
sem as plenas condições de solução dessa pendência com a estrutura que 
possui;
b) em razão de demanda extraordinária de trabalho do magistrado;
c) em razão de outra causa imprevista, preexistente ou superveniente.
Art.  5º  Poderá  a  Corregedoria  Regional  designar  juiz  para  atuar  junto  ao 
Gabinete Extraordinário, proferir sentenças e coordenar as atividades junto ao 
Gabinete.
Art. 6º  O juiz que receber o auxílio do Gabinete Extraordinário  permanecerá 
vinculado aos respectivos processos.
§ 1º O juiz que receber o apoio do Gabinete Extraordinário comprometer-se-á a 
publicar, no mínimo, no mesmo período, quantidade de sentenças equivalente 
ao número de processos enviados.
§ 2º  No caso de o juiz  não cumprir  com o compromisso assumido, deverá 
apresentar justificativa, por escrito, à Corregedoria, até 30 (trinta) dias após o 
prazo conferido. Na hipótese de a justificativa não ser acolhida, ficará o juiz 
impedido de receber novo apoio do Gabinete Extraordinário.
Art. 7º Os casos omissos serão resolvidos pelo Corregedor Regional, mediante 
a observância das disposições legais atinentes à matéria.
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Art. 8º Este provimento entra em vigor na data da sua publicação.
CARLOS ALBERTO ROBINSON, Presidente do TRT da 4ª Região.
JURACI GALVÃO JÚNIOR, Corregedor Regional do TRT da 4ª Região.
8

PROVIMENTO  CONJUNTO  Nº  09,  DE  07  DE  JULHO  DE  2011  (DEJT, 
19.08.11). -  Fixa os períodos de 09 a 13 de janeiro de 2012 e de 07 a 11 de 

janeiro  de  2013  para  a  realização  de  inventário  geral  de  regularidade  dos 

serviços  das  unidades  judiciárias  de  1º  grau  da  Justiça  do  Trabalho  na  4ª 

Região.

OS DESEMBARGADORES-PRESIDENTE E CORREGEDOR REGIONAL DO 
TRIBUNAL  REGIONAL  DO TRABALHO  DA 4ª  REGIÃO, no  uso  de  suas 

atribuições legais e regimentais, 

CONSIDERANDO a  reivindicação  da  Ordem  dos  Advogados  do  Brasil, 

Conselho Seccional do Rio Grande do Sul – OAB/RS, da Associação Gaúcha 

de  Advogados  Trabalhistas  –  AGETRA  e  da  sociedade  dos  Advogados 

Trabalhistas do Estado do Rio Grande do Sul – SATERGS, formalizada no Of. 

n. 0982, de 1° de julho de 2011;

CONSIDERANDO  a  necessidade  de  realização  de  inventário  geral  dos 

serviços prestados pelas unidades judiciárias de 1° grau da Justiça do Trabalho 

na  4ª  Região,  de  molde  a  aferir  a  sua  conformidade  aos  princípios 

constitucionais da razoável duração do processo, da efetividade da prestação 

jurisdicional e da eficiência;

CONSIDERANDO a necessidade de concentração de datas para a realização 

de atos judiciais e ordinatórios nos processos em cada unidade judiciária;

CONSIDERANDO  a  necessidade  de  designação  de  pauta,  com  a  devida 

antecedência, para os anos de 2012 e 2013;

CONSIDERANDO  a  necessidade  de  realização  da  contagem  física  dos 

processos,

RESOLVEM:

Art. 1º Fixar o período de 09 a 13 de janeiro de 2012 e de 07 a 11 de janeiro de 

2013 para a realização de inventário geral de regularidade dos serviços das 

Secretarias das Varas do Trabalho no âmbito desta 4ª Região.
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§1º - Não serão designadas outras datas para a atividade prevista no caput.

§ 2º - Fica autorizado o remanejamento das pautas mediante antecipação das 

audiências já designadas ou mediante o adiamento para até 60 dias após a 

data marcada.

Art. 2° Durante o período de que trata o artigo anterior não haverá audiência 

nas Varas do Trabalho, ficando igualmente suspensos os prazos processuais e 

as notificações, salvo os casos reputados urgentes, a critério da autoridade 

judiciária competente.

§ 1º – As audiências porventura já aprazadas deverão ser remarcadas dentro 

do prazo de 60 dias.

§ 2º – No mesmo período ficam mantidas as demais atividades das respectivas 

Varas do Trabalho, para o atendimento das medidas urgentes.

Art.  3°  As  Secretarias  das  Varas  do  Trabalho  remeterão  à  Corregedoria 

Regional, até 31 de janeiro de 2012 e 31 de janeiro de 2013, respectivamente, 

relatórios do inventário geral realizado.

Art. 4° Os casos omissos serão resolvidos pelo Corregedor Regional.

Art. 5º Este provimento entra em vigor na data da sua publicação.

CARLOS ALBERTO ROBINSON,

Presidente.

JURACI GALVÃO JÚNIOR,

Corregedor Regional.
1

OFÍCIO/TED  nº  19170/2011.  ORDEM  DOS  ADVOGADOS  DO  BRASIL. 
CONSELHO  SECCIONAL  DO  RIO  GRANDE  DO  SUL.  CONSELHO  DE 
ÉTICA E DISCIPLINA (11.08.11). Informa o levantamento da sanção disciplinar 

imposta à advogada, Dra. Carmen Lucia Telles da Costa – OAB/RS 43.311, a 

contar de 12/08/11, tendo em vista o cumprimento da penalidade imposta, em 

sede de medida cautelar. 
4-0>
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