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L E I S

1)LEI No - 11.965, DE 3 DE JULHO DE 2009
Dá nova redação aos arts. 982 e 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973, que institui o Código de Processo Civil.
O  P R E S I D E N T E  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  Esta Lei dispõe sobre a participação do defensor público na lavratura da escritura pública de inventário e de partilha, de 
separação consensual e de divórcio consensual.
Art. 2o Os arts. 982 e 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973, passam a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 982. .................................................................................
§ 1o  O tabelião somente lavrará a escritura pública se todas as partes interessadas estiverem assistidas por advogado comum ou 
advogados de cada uma delas ou por defensor público, cuja qualificação e assinatura constarão do ato notarial.
§ 2o A escritura e demais atos notariais serão gratuitos àqueles que se declararem pobres sob as penas da lei." (NR)
"Art. 1.124-A. .....................................................................................................................................................................................
§ 2o O tabelião somente lavrará a escritura se os contratantes estiverem assistidos por advogado comum ou advogados de cada um 
deles ou por defensor público, cuja qualificação e assinatura constarão do ato notarial.
..............................................................................................." (NR)
Art. 3o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 3 de julho de 2009; 188o da Independência e 121o da República.
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Tarso Genro

2)LEI Nº - 11.969, DE 6 DE JULHO DE 2009
Altera a redação do § 2o do art. 40 da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973, que institui o Código de Processo Civil.
O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA,  no  exercício  do  cargo  de  PRESIDENTE DA REPÚBLICA  Faço saber  que  o 
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinteLei:
Art. 1o Esta Lei disciplina a retirada dos autos do cartório ou secretaria pelos procuradores para a obtenção de cópias na hipótese de 
prazo comum às partes.
Art. 2o O § 2o do art. 40 da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 40. .............................................................................................................................................................................................
§ 2o Sendo comum às partes o prazo, só em conjunto ou mediante prévio ajuste por petição nos autos, poderão os seus procuradores 
retirar  os  autos,  ressalvada  a  obtenção  de  cópias  para  a  qual  cada  procurador  poderá  retirá-los  pelo  prazo  de  1  (uma)  hora 
independentemente de ajuste." (NR)
Art. 3o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 6 de julho de 2009; 188o da Independência e 121o da República.
JOSÉ ALENCAR GOMES DA SILVA
Luiz Paulo Teles Ferreira Barreto

3)LEI Nº - 11.989, DE 27 DE JULHO DE 2009
Acrescenta parágrafo único ao art. 31 da Lei no 8.078, de 11 de setembro de 1990, que dispõe sobre a proteção do consumidor e dá 
outras providências.
O  P R E S I D E N T E  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 O art. 31 da Lei no 8.078, de 11 de setembro de 1990, passa a vigorar com o seguinte parágrafo único:
"Art. 31. ...................................................................................
Parágrafo único. As informações de que trata este artigo, nos produtos refrigerados oferecidos ao consumidor, serão gravadas de 
forma indelével." (NR)
Art. 2o Esta Lei entra em vigor 180 (cento e oitenta) dias após a sua publicação.
Brasília, 27 de julho de 2009; 188o da Independência e 121o da República.
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
José Gomes Temporão
Miguel Jorge

4)LEI Nº - 12.008, DE 29 DE JULHO DE 2009
Altera os arts. 1.211-A, 1.211-B e 1.211-C da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil, e acrescenta o art. 
69-A à Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, que regula o processo administrativo no âmbito da administração pública federal, a 
fim de estender a prioridade na tramitação de procedimentos judiciais e administrativos às pessoas que especifica.
O  P R E S I D E N T E  D A  R E P Ú B L I C A
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
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Art. 1o  O art. 1.211-A da Lei no  5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil,  passa a vigorar com a seguinte 
redação:
"Art.  1.211-A. Os procedimentos judiciais em que figure  como parte ou interessado pessoa  com idade igual  ou superior  a 60 
(sessenta) anos, ou portadora de doença grave, terão prioridade de tramitação em todas as instâncias.
Parágrafo único. (VETADO)" (NR)
Art. 2o O art. 1.211-B da Lei no 5.869, de 1973 - Código de Processo Civil, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art.  1.211-B. A pessoa interessada na obtenção do benefício,  juntando prova de sua condição, deverá requerê-lo à autoridade 
judiciária competente para decidir o feito, que determinará ao cartório do juízo as providências a serem cumpridas.
§ 1o Deferida a prioridade, os autos receberão identificação própria que evidencie o regime de tramitação prioritária.
§ 2o ( VETADO)
§ 3o (VETADO)" (NR)
Art. 3o O art. 1.211-C da Lei no 5.869, de 1973 - Código de Processo Civil, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 1.211-C. Concedida a prioridade, essa não cessará com a morte do beneficiado, estendendo-se em favor do cônjuge supérstite, 
companheiro ou companheira, em união estável." (NR)
Art. 4o A Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, passa a vigorar acrescida do seguinte art. 69-A:
"Art. 69-A. Terão prioridade na tramitação, em qualquer órgão ou instância, os procedimentos administrativos em que figure como 
parte ou interessado:
I - pessoa com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos;
II - pessoa portadora de deficiência, física ou mental;
III - (VETADO)
IV - pessoa portadora de tuberculose ativa, esclerose múltipla, neoplasia maligna, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, 
cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da 
doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência adquirida, ou outra doença grave, 
com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída após o início do processo.
§ 1o A pessoa interessada na obtenção do benefício, juntando prova de sua condição, deverá requerê-lo à autoridade administrativa 
competente, que determinará as providências a serem cumpridas.
§ 2o Deferida a prioridade, os autos receberão identificação própria que evidencie o regime de tramitação prioritária.
§ 3o ( VETADO)
§ 4o ( VETADO)"
Art. 5o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 29 de julho de 2009; 188º da Independência e 121o da República.
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Tarso Genro
Guido Mantega
Carlos Lupi
José Gomes Temporão
José Pimentel
José Antonio Dias Toffoli

5)LEI Nº- 12.009, DE 29 DE JULHO DE 2009
Regulamenta o exercício das atividades dos profissionais em transporte de passageiros, "mototaxista", em entrega de mercadorias e 
em serviço comunitário de rua, e "motoboy", com o uso de motocicleta, altera a Lei no  9.503, de 23 de setembro de 1997, para 
dispor sobre regras de segurança dos serviços de transporte remunerado de mercadorias em motocicletas e motonetas - moto- frete -, 
estabelece regras gerais para a regulação deste serviço e dá outras providências.
O  P R E S I D E N T E  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 Esta Lei regulamenta o exercício das atividades dos profissionais em transportes de passageiros, "mototaxista", em entrega 
de mercadorias e em serviço comunitário de rua, e "motoboy", com o uso de motocicleta, dispõe sobre regras de segurança dos 
serviços  de transporte  remunerado de mercadorias  em motocicletas  e motonetas  -  moto-frete -,  estabelece regras gerais  para a 
regulação deste serviço e dá outras providências.
Art. 2o Para o exercício das atividades previstas no art. 1o, é necessário:
I - ter completado 21 (vinte e um) anos;
II - possuir habilitação, por pelo menos 2 (dois) anos, na categoria;
III - ser aprovado em curso especializado, nos termos da regulamentação do Contran;
IV - estar vestido com colete de segurança dotado de dispositivos retrorrefletivos, nos termos da regulamentação do Contran.
Parágrafo único. Do profissional de serviço comunitário de rua serão exigidos ainda os seguintes documentos:
I - carteira de identidade;
II - título de eleitor;
III - cédula de identificação do contribuinte - CIC;
IV - atestado de residência;
V - certidões negativas das varas criminais;
VI - identificação da motocicleta utilizada em serviço.
Art. 3o São atividades específicas dos profissionais de que trata o art. 1o:
I - transporte de mercadorias de volume compatível com a capacidade do veículo;
II - transporte de passageiros.
Parágrafo único. (VETADO)
Art. 4o A Lei no 9.503, de 23 de setembro de 1997, passa a vigorar acrescida do seguinte Capítulo XIII-A:
"CAPÍTULO XIII-A DA CONDUÇÃO DE MOTO-FRETE
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Art.  139-A. As motocicletas  e motonetas  destinadas ao transporte  remunerado de mercadorias  - moto-frete -  somente  poderão 
circular nas vias com autorização emitida pelo órgão ou entidade executivo de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, exigindose,
para tanto:
I - registro como veículo da categoria de aluguel; 
II - instalação de protetor de motor mata-cachorro, fixado no chassi do veículo, destinado a proteger o motor e a perna do condutor 
em caso de tombamento, nos termos de regulamentação do Conselho Nacional de Trânsito - Contran;
III - instalação de aparador de linha antena corta-pipas, nos termos de regulamentação do Contran;
IV - inspeção semestral para verificação dos equipamentos obrigatórios e de segurança.
§ 1o A instalação ou incorporação de dispositivos para transporte de cargas deve estar de acordo com a regulamentação do Contran.
§ 2o É proibido o transporte de combustíveis, produtos inflamáveis ou tóxicos e de galões nos veículos de que trata este artigo, com 
exceção do gás de cozinha e de galões contendo água mineral, desde que com o auxílio de side-car, nos termos de regulamentação 
do Contran.
Art. 139-B. O disposto neste Capítulo não exclui a competência municipal ou estadual de aplicar as exigências previstas em seus 
regulamentos para as atividades de moto-frete no âmbito de suas circunscrições."
Art. 5o O art. 244 da Lei no 9.503, de 23 de setembro de 1997, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 244. .................................................................................
...........................................................................................................
VIII - transportando carga incompatível com suas especificações ou em desacordo com o previsto no § 2o do art. 139-A desta Lei;
IX - efetuando transporte remunerado de mercadorias em desacordo com o previsto no art. 139-A desta Lei ou com as normas que 
regem a atividade profissional dos mototaxistas:
Infração - grave;
Penalidade - multa;
Medida administrativa - apreensão do veículo para regularização.
§ 1o ...........................................................................................
..............................................................................................." (NR)
Art. 6o A pessoa natural ou jurídica que empregar ou firmar contrato de prestação continuada de serviço com condutor de motofrete 
é responsável solidária por danos cíveis advindos do descumprimento das normas relativas ao exercício da atividade, previstas no 
art. 139-A da Lei no 9.503, de 23 de setembro de 1997, e ao exercício da profissão, previstas no art. 2o desta Lei.
Art. 7o Constitui infração a esta Lei:
I - empregar ou manter contrato de prestação continuada de serviço com condutor de moto-frete inabilitado legalmente;
II  -  fornecer  ou  admitir  o  uso  de  motocicleta  ou  motoneta  para  o  transporte  remunerado  de  mercadorias,  que  esteja  em 
desconformidade com as exigências legais.
Parágrafo único. Responde pelas infrações previstas neste artigo o empregador ou aquele que contrata serviço continuado de moto-
frete, sujeitando-se à sanção relativa à segurança do trabalho prevista no art. 201 da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, 
aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943.
Art. 8o  Os condutores que atuam na prestação do serviço de moto-frete, assim como os veículos empregados nessa atividade, 
deverão estar  adequados às exigências previstas  nesta Lei no prazo de até 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias,  contado da 
regulamentação pelo Contran dos dispositivos previstos no art. 139-A da Lei no 9.503, de 23 de setembro de 1997, e no art. 2o desta 
Lei.
Art. 9o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 29 de julho de 2009; 188º da Independência e 121o da República.
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Tarso Genro
Marcio Fortes de Almeida

MEDIDAS PROVISÓRIAS

6)MEDIDA PROVISÓRIA N º- 467, DE 30 DE JULHO DE 2009
Autoriza, em caráter excepcional, a prorrogação de contratos por tempo determinado firmados com fundamento nas alíneas "d" e 
"h" do inciso VI do art. 2o da Lei no 8.745, de 9 de dezembro de 1993, e dá outras providências.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte Medida 
Provisória, com força de lei:
Art.  1o  Ficam os  órgãos  e  entidades  relacionados  no  Anexo  a  esta  Medida  Provisória  autorizados  a  prorrogar,  em caráter 
excepcional  e respeitado o prazo limite  de 31 de julho de 2010, contratos  por  tempo determinado para atender a  necessidade 
temporária de excepcional interesse público, vigentes em 31 de julho de 2009, firmados com fundamento no art. 2o, inciso VI, 
alínea "h", da Lei no  8.745, de 9 de dezembro de 1993, independentemente da limitação do art. 4o, parágrafo único, inciso III, 
daquela Lei.
§ 1o Os quantitativos de contratos passíveis de prorrogação e respectivos projetos de coooperação com organismos internacionais 
com prazo determinado a que se acham vinculados são os relacionados no Anexo a esta Medida Provisória.
§ 2o A autorização de que trata o caput é condicionada à declaração da autoridade competente pela prorrogação, para cada projeto 
de cooperação com prazo determinado, da motivação da necessidade da prorrogação dos respectivos contratos temporários.
§ 3o A prorrogação não poderá ultrapassar a data limite de encerramento do projeto de cooperação.
Art. 2o  Fica o Hospital das Forças Armadas do Ministério da Defesa autorizado a prorrogar, em caráter excepcional, até 31 de 
janeiro de  2010, os  contratos  por  tempo determinado para atender a  necessidade  temporária  de  excepcional  interesse  público, 
vigentes  em 31  de  julho  de  2009,  firmados  com fundamento  no  art.  2o,  inciso  VI,  alínea  "d",  da  Lei  no  8.745,  de  1993, 
independentemente da limitação do art. 4o, parágrafo único, inciso I, daquela Lei.
Art. 3o Os Ministros de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão, da Educação, da Ciência e Tecnologia, do Meio Ambiente e 
da Defesa deverão adotar as providências necessárias à melhoria da composição do quadro de pessoal efetivo dos órgãos e entidades 
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referidos  no  Anexo  desta  Medida  Provisória,  de  modo  a  não  sofrerem  prejuízo  no  desempenho  de  suas  atividades  após  o 
encerramento dos contratos prorrogados.
Art. 4o Esta Medida Provisória entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 30 de julho de 2009; 188o da Independência e 121o da República.
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Paulo Bernardo Silva
Anexo vide legislação

D E C R E T O S 

7)DECRETO No - 6.891, DE 2 DE JULHO DE 2009
Promulga o Acordo de Cooperação e Assistência Jurisdicional em Matéria Civil, Comercial, Trabalhista e Administrativa entre os 
Estados Partes do Mercosul, a República da Bolívia e a República do Chile.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e 
Considerando que o Congresso Nacional aprovou, por meio do Decreto Legislativo no 1.021, de 24 de novembro de 2005, o Acordo 
de Cooperação e Assistência Jurisdicional em Matéria Civil, Comercial, Trabalhista e Administrativa entre os Estados Partes do 
Mercosul, a República da Bolívia e a República do Chile, assinado em Buenos Aires, em 5 de julho de 2002;
Considerando que o Governo brasileiro depositou o instrumento de ratificação do referido Acordo junto à República do Paraguai em 
28 de março de 2006;
Considerando que o Acordo entrou em vigor para o Brasil, no plano jurídico externo, em 8 de fevereiro de 2009;
Art. 1o  O Acordo de Cooperação e Assistência Jurisdicional em Matéria Civil, Comercial, Trabalhista e Administrativa entre os 
Estados Partes do Mercosul, a República da Bolívia e a República do Chile, apenso por cópia ao presente Decreto, será executado e 
cumprido tão inteiramente como nele se contém.
Art. 2o São sujeitos à aprovação do Congresso Nacional quaisquer atos que possam resultar em revisão do referido Acordo ou que 
acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional, nos termos do art. 49, inciso I, da Constituição.
Art. 3o Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 2 de julho de 2009; 188o da Independência e 121o da República.
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Celso Luiz Nunes Amorim
ACORDO  DE  COOPERAÇÃO  E  ASSISTÊNCIA  JURISDICIONAL  EM  MATÉRIA  CIVIL,  COMERCIAL, 
TRABALHISTA  E  ADMINISTRATIVA  ENTRE  OS  ESTADOS  PARTES  DO  MERCOSUL  E  A  REPÚBLICA  DA 
BOLÍVIA E A REPÚBLICA DO CHILE
A República Argentina, a República Federativa do Brasil, a República do Paraguai, a República Oriental do Uruguai, Estados Partes 
do Mercado Comum do Sul  (MERCOSUL),  e  a  República  da  Bolívia  e  a  República  do Chile,  todas  doravante  denominadas 
"Estados Partes", para efeito do presente Acordo;
CONSIDERANDO  o  Protocolo  de  Cooperação  e  Assistência  Jurisdicional  em  Matéria  Civil,  Comercial,  Trabalhista  e 
Administrativa, aprovado no Valle de Las Leñas, República Argentina, pela Decisão no  5/92 do Conselho do Mercado Comum, 
vigente nos quatro Estados Partes do MERCOSUL;
TENDO EM CONTA o Acordo de Complementação Econômica no 36 assinado entre o MERCOSUL e a República da Bolívia;
o Acordo de Complementação Econômica no 35 assinado entre o MERCOSUL e a República do Chile e as Decisões do Conselho  o
Mercado  Comum  (CMC)  no  14/96  "Participação  de  terceiros  países  associados  em Reuniões  do  MERCOSUL"  e  no  12/97 
"Participação do Chile em Reuniões do MERCOSUL";
REAFIRMANDO a vontade de acordar soluções jurídicas comuns com o objetivo de fortalecer o processo de integração;
DESEJOSOS de promover e intensificar a cooperação jurisdicional em matéria civil, comercial, trabalhista e administrativa, a fim 
de assim contribuir  para o desenvolvimento de suas relações de integração sobre a base dos princípios do respeito à soberania 
nacional e à igualdade de direitos e interesses recíprocos;
CONVENCIDOS de que este Acordo contribuirá para o tratamento eqüitativo dos nacionais, cidadãos e residentes permanentes ou 
habituais dos Estados Partes do MERCOSUL e da República da Bolívia e da República do Chile, e lhes facilitará o livre acesso à 
jurisdição nos citados Estados para a defesa de seus direitos e interesses;
CONSCIENTES da  importância  que  tem para  o  processo  de  integração a  adoção de  instrumentos  comuns  que  consolidem a 
segurança jurídica,
ACORDAM:
CAPÍTULO I
Cooperação e Assistência Jurisdicional
Artigo 1
Os Estados  Partes comprometem-se a prestar  assistência mútua  e ampla  cooperação jurisdicional  em matéria  civil,  comercial, 
trabalhista e administrativa. A assistência jurisdicional em matéria administrativa compreenderá, em conformidade com o direito 
interno de cada Estado, os procedimentos contenciosos administrativos em que se admitam recursos perante os tribunais.
CAPÍTULO II
Autoridades Centrais
Artigo 2
Para efeitos do presente Acordo, os Estados Partes indicarão uma Autoridade Central encarregada de receber e dar andamento a 
pedidos de assistência jurisdicional em matéria civil,  comercial, trabalhista e administrativa. Para tanto, as Autoridades Centrais 
comunicar-se-ão diretamente entre si, permitindo a intervenção das respectivas autoridades competentes, sempre que necessário.
Os Estados Partes, ao depositarem os instrumentos de ratificação do presente Acordo, comunicarão essa providência ao Governo 
depositário, o qual dela dará conhecimento aos demais Estados.
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A Autoridade Central poderá ser substituída em qualquer momento, devendo o Estado respectivo comunicar o fato, no mais breve 
prazo possível, ao Governo depositário do presente Acordo, para que dê conhecimento aos demais Estados Partes da substituição 
efetuada.
CAPÍTULO III
Igualdade do Tratamento Processual
Artigo 3
Os nacionais, os cidadãos e os residentes permanentes ou habituais de um dos Estados Partes gozarão, nas mesmas condições dos 
nacionais, cidadãos e residentes permanentes ou habituais de outro Estado Parte, do livre acesso à jurisdição desse Estado para a 
defesa de seus direitos e interesses.
O parágrafo anterior aplicar-se-á às pessoas jurídicas constituídas, autorizadas ou registradas de acordo com as leis de qualquer dos 
Estados Partes.
Artigo 4
Nenhuma caução ou depósito, qualquer que seja sua denominação, poderá ser imposta em razão da qualidade de nacional, cidadão 
ou residente permanente ou habitual de outro Estado Parte.
O parágrafo precedente aplicar-se-á às pessoas jurídicas constituídas, autorizadas ou registradas conforme as leis de qualquer dos 
Estados Partes.
CAPÍTULO IV
Cooperação em Atividade de Simples Trâmite e Probatórias
Artigo 5
Cada Estado Parte deverá enviar às autoridades jurisdicionais do outro Estado Parte, segundo o previsto nos artigos 2 e 10, carta 
rogatória em matéria civil, comercial, trabalhista ou administrativa, quando tenha por objeto:
a) diligências de simples trâmite, tais como citações, intimações, citações com prazo definido, notificações ou outras semelhantes;
b) recebimento ou obtenção de provas.
Artigo 6
As cartas rogatórias devem conter:
a) denominação e domicílio do órgão jurisdicional requerente;
b) individualização do expediente, com especificação do objeto e natureza do juízo e do nome e domicílio das partes;
c) cópia da petição inicial e transcrição da decisão que determina a expedição da carta rogatória;
d) nome e domicílio do procurador da parte solicitante no Estado requerido, se houver;
e) indicação do objeto da carta rogatória, com o nome e o domicílio do destinatário da medida;
f) informação sobre o prazo de que dispõe a pessoa afetada pela medida para cumprí-la;
g) descrição das formas ou procedimentos especiais com que haverá de cumprir-se a cooperação solicitada;
h) qualquer outra informação que facilite o cumprimento da carta rogatória.
Artigo 7
No caso de ser solicitado o recebimento de provas, a carta rogatória deve também conter:
a) descrição do assunto que facilite a diligência probatória;
b) nome e domicílio de testemunhas ou outras pessoas ou instituições que devam intervir;
c) textos dos interrogatórios e documentos necessários.
Artigo 8
A carta rogatória deverá ser cumprida de ofício pela autoridade jurisdicional competente do Estado requerido, e somente poderá 
denegar-se quando a medida solicitada, por sua natureza, atente contra os princípios de ordem pública do Estado requerido.
O referido cumprimento não implicará reconhecimento da jurisdição internacional do juiz do qual emana.
Artigo 9
A autoridade jurisdicional requerida terá competência para conhecer das questões que sejam suscitadas quando do cumprimento da 
diligência solicitada.
Caso a autoridade jurisdicional requerida se declare incompetente para receber a tramitação da carta rogatória, remeterá de ofício os 
documentos e os antecedentes do caso à autoridade jurisdicional competente do seu Estado.
Artigo 10
As cartas rogatórias poderão ser transmitidas por via diplomática ou consular, por intermédio da respectiva Autoridade Centralou 
pelas partes interessadas, em conformidade com o direito interno.
Caso a transmissão da carta rogatória seja efetuada por intermédio das Autoridades Centrais ou por via diplomática ou consular, não 
se exigirá o requisito da legalização.
Caso seja transmitida por intermédio da parte interessada, deverá ser legalizada pelos agentes diplomáticos ou consulares do Estado 
requerido, salvo se entre o Estado requerente e o requerido tiver sido suprimido o requisito da legalização ou substituído por outra 
formalidade.
As  cartas  rogatórias  e  os  documentos  que  as  acompanham  deverão  redigir-se  no  idioma  da  autoridade  requerente  e  serão 
acompanhadas de uma tradução para o idioma da autoridade requerida.
Artigo 11
A autoridade requerente poderá solicitar da autoridade requerida informação quanto ao lugar e à data em que a medida solicitada 
será cumprida, a fim de permitir  que a autoridade requerente, as partes interessadas ou seus respectivos representantes possam 
comparecer e exercer as faculdades autorizadas pela legislação da Parte requerida.
A referida comunicação deverá efetuar-se, com a devida antecedência, por intermédio das Autoridades Centrais dos Estados Partes.
Artigo 12
A autoridade  jurisdicional  encarregada  do  cumprimento  de  uma  carta  rogatória  aplicará  sua  lei  interna  no  que  se  refere  aos 
procedimentos.
Não  obstante,  a  carta  rogatória  poderá  ter,  mediante  pedido  da  autoridade  requerente,  tramitação  especial,  admitindo-se  o 
cumprimento de formalidades adicionais  na diligência da carta rogatória,  sempre que isso não seja incompatível  com a ordem 
pública do Estado requerido. O cumprimento da carta rogatória deverá efetuar-se sem demora.
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Artigo 13
Ao diligenciar a carta rogatória, a autoridade requerida aplicará os meios processuais coercitivos previstos na sua legislação interna, 
nos casos e na medida em que deva fazê-lo para cumprir uma carta precatória das autoridades de seu próprio Estado, ou um pedido 
apresentado com o mesmo fim por uma parte interessada.
Artigo 14
Os documentos que comprovam o cumprimento da carta rogatória serão devolvidos pelos meios e na forma prevista no artigo 10.
Quando a carta rogatória não tiver sido cumprida integralmente ou em parte, este fato e as razões do não cumprimento deverão ser 
comunicados de imediato à autoridade requerente, utilizando-se os meios previstos no parágrafo anterior.
Artigo 15
O cumprimento da carta rogatória não poderá acarretar reembolso de nenhum tipo de despesa, exceto quando sejam solicitados 
meios probatórios que ocasionem custos especiais, ou sejam designados peritos para intervir na diligência.
Em tais  casos,  deverão ser registrados  no texto da carta rogatória os  dados da pessoa  que, no Estado requerido,  procederá ao 
pagamento das despesas e honorários devidos.
Artigo 16
Quando os dados relativos ao domicílio do destinatário da ação ou da pessoa citada forem incompletos ou inexatos, a autoridade 
requerida deverá esgotar todos os meios para atender ao pedido. Para tanto, poderá também solicitar ao Estado requerente os dados 
complementares que permitam a identificação e a localização da referida pessoa.
Artigo 17
Os trâmites pertinentes para o cumprimento da carta rogatória não exigirão necessariamente a intervenção da parte solicitante,
devendo ser praticados de ofício pela autoridade jurisdicional competente do Estado requerido.
CAPÍTULO V
Reconhecimento e Execução de Sentenças e de Laudos Arbitrais
Artigo 18
As  disposições  do  presente  Capítulo  serão  aplicáveis  ao  reconhecimento  e  à  execução  das  sentenças  e  dos  laudos  arbitrais 
Pronunciados
nas  jurisdições  dos  Estados  Partes  em matéria  civil,  comercial,  trabalhista  e  administrativa,  e  serão  igualmente  aplicáveis  às 
sentenças em matéria de reparação de danos e restituição de bens pronunciadas em jurisdição penal.
Artigo 19
O reconhecimento e execução de sentenças e de laudos arbitrais solicitado pelas autoridades jurisdicionais poderá tramitar-se por via 
de cartas rogatórias e transmitir-se por intermédio da Autoridade Central, ou por via diplomática ou consular, em conformidade com 
o direito interno.
Não obstante o assinalado no parágrafo anterior, a parte interessada poderá tramitar diretamente o pedido de reconhecimento ou 
execução de sentença. Em tal caso, a sentença deverá estar devidamente legalizada de acordo com a legislação do Estado em que se
pretenda sua eficácia, salvo se entre o Estado de origem da sentença e o Estado onde é invocado, se houver suprimido o requisito da
legalização ou substituído por outra formalidade.
Artigo 20
As sentenças e os  laudos  arbitrais  a  que  se  referem o artigo  anterior  terão eficácia  extraterritorial  nos  Estados Partes quando 
reunirem as seguintes condições:
a) que venham revestidos das formalidades externas necessárias para que sejam considerados autênticos nos Estados de origem.
b) que estejam, assim como os documentos anexos necessários, devidamente traduzidos para o idioma oficial do Estado em que se 
solicita seu reconhecimento e execução;
c)  que  emanem de  um  órgão  jurisdicional  ou  arbitral  competente,  segundo  as  normas  do  Estado  requerido  sobre  jurisdição 
internacional;
d) que a parte contra a qual se pretende executar a decisão tenha sido devidamente citada e tenha garantido o exercício de seu direito  
de defesa;
e) que a decisão tenha força de coisa julgada e/ou executória no Estado em que foi ditada;
f) que claramente não contrariem os princípios de ordem pública do Estado em que se solicita seu reconhecimento e/ou execução. 
Os requisitos das alíneas (a), (c), (d), (e) e (f) devem estar contidos na cópia autêntica da sentença ou do laudo arbitral.
Artigo 21
A parte que, em juízo, invoque uma sentença ou um laudo arbitral de um dos Estados Partes deverá apresentar cópia autêntica da 
sentença ou do laudo arbitral com os requisitos do artigo precedente.
Artigo 22
Quando se tratar de uma sentença ou de um laudo arbitral entre as mesmas partes, fundamentado nos mesmos fatos, e que tenha o 
mesmo  objeto  de  outro  processo  judirisdicional  ou  arbitral  no  Estado  requerido,  seu  reconhecimento  e  sua  executoriedade 
dependerão de que a decisão não seja incompatível com outro pronunciamento anterior ou simultâneo proferido nesse processo no 
Estado requerido.
Do mesmo modo não se reconhecerá nem se procederá à execução, quando se houver iniciado um procedimento entre as mesmas 
partes, fundamentado nos mesmos fatos e sobre o mesmo objeto, perante qualquer autoridade jurisdicional do Estado requerido, 
anteriormente à apresentação da demanda perante a autoridade jurisdicional que tiver pronunciado a decisão da qual haja solicitação 
de reconhecimento.
Artigo 23
Se uma sentença ou um laudo arbitral não puder ter eficácia em sua totalidade, a autoridade jurisdicional competente do Estado 
requerido poderá admitir sua eficácia parcial mediante pedido da parte interessada.
Artigo 24
Os procedimentos,  inclusive  a competência dos  respectivos  órgãos  jurisdicionais,  para fins de reconhecimento e execução das 
sentenças ou dos laudos arbitrais, serão regidos pela lei do Estado requerido.
CAPÍTULO VI
Dos Instrumentos Públicos e outros Documentos
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Artigo 25
Os instrumentos públicos emanados de um Estado Parte terão nos outros a mesma força probatória que seus próprios instrumentos 
públicos.
Artigo 26
Os documentos emanados de autoridades jurisdicionais ou outras autoridades de um dos Estados Partes, assim como as escrituras 
públicas e os documentos que certifiquem a validade, a data e a veracidade da assinatura ou a conformidade com o original, e que 
sejam transmitidos por intermédio da Autoridade Central, ficam isentos de toda legalização, certificação ou formalidade análoga 
quando devam ser apresentados no território do outro Estado Parte.
Artigo 27
Cada Estado Parte remeterá, por intermédio da Autoridade Central, a pedido de outro Estado e para fins exclusivamente públicos, os 
traslados ou certidões dos assentos dos registros de estado civil, sem nenhum custo.
CAPÍTULO VII
Informação do Direito Estrangeiro
Artigo 28
As Autoridades  Centrais  dos  Estados  Partes  fornecer-se-ão  mutuamente,  a  título  de  cooperação  judicial,  e  desde  que  não  se 
oponham às disposições de sua ordem pública, informações em matéria civil,  comercial,  trabalhista, administrativa e de direito 
internacional privado, sem despesa alguma.
Artigo 29
A informação a que se refere o artigo anterior poderá também ser prestada por meio de informes fornecidos pelas autoridades 
diplomáticas ou consulares do Estado Parte de cujo direito se trata.
Artigo 30
O Estado Parte que fornecer as informações sobre o sentido e alcance legal de seu direito não será responsável pela opinião emitida, 
nem estará obrigado a aplicar seu direito, segundo a resposta fornecida.
O Estado Parte que receber as citadas informações não estará obrigado a aplicar, ou fazer aplicar, o direito estrangeiro segundo o 
conteúdo da resposta recebida.
CAPÍTULO VIII
Consultas e Soluções de Controvérsias
Artigo 31
As Autoridades Centrais dos Estados Partes realizarão consultas nas oportunidades que lhes sejam mutuamente convenientes com a 
finalidade de facilitar a aplicação do presente Acordo.
Artigo 32
Os Estados Partes, em caso de controvérsia sobre a interpretação, a aplicação ou o não cumprimento das disposições deste Acordo, 
procurarão resolvê-la mediante negociações diplomáticas diretas.
CAPÍTULO IX
Disposições Finais
Artigo 33
O presente Acordo não restringirá as disposições das Convenções que, sobre a mesma matéria, tiverem sido assinadas anteriormente 
entre os Estados Partes, desde que sejam mais benéficas para a cooperação.
Artigo 34
O presente Acordo entrará em vigor 30 (trinta) dias após ter sido depositados os instrumentos de ratificação por dois Estados Partes 
do MERCOSUL e a República da Bolívia ou a República do Chile.
Para os demais signatários, entrará em vigor no trigésimo dia posterior ao depósito de seu respectivo instrumento de ratificação.
Artigo 35
O Governo da República do Paraguai será o depositário do presente Acordo e dos instrumentos de ratificação, e enviará cópias 
devidamente autenticadas dos mesmos aos Governos dos demais Estados Partes.
O Governo da República do Paraguai notificará aos Governos dos demais Estados Partes a data da entrada em vigor deste Acordo e 
a data de depósito dos instrumentos de ratificação.
Feito na cidade de Buenos Aires, República Argentina, aos cinco (5) dias do mês de julho de 2002, em um exemplar original, nos 
idiomas português e espanhol, sendo ambos os textos igualmente autênticos.
Pela República da Argentina
Carlos Ruckauf
Pela República Federativa do Brasil
Celso Lafer
Pela República do Paraguai
José Antonio Moreno Ruffinelli
Pela República Oriental do Uruguai
Didier Opertti
Pela República da Bolívia
Gustavo Fernández Saavedra
Pela República do Chile
María Soledad Alvear Valenzuela

8)DECRETO Nº - 6.917, DE 30 DE JULHO DE 2009
Altera os arts. 18, 19 e 28 do Decreto no 5.209, de 17 de setembro de 2004, que regulamenta a Lei no 10.836, de 9 de janeiro de 
2004, que cria o Programa Bolsa Família.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o 
disposto no § 6o do art. 2o da Lei no 10.836, de 9 de janeiro de 2004,
D E C R E T A :
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Art. 1o Os arts. 18, 19 e 28 do Decreto no 5.209, de 17 de setembro de 2004, passam a vigorar com a seguinte redação:
"Art.  18. O Programa Bolsa Família  atenderá às famílias  em situação de pobreza e extrema pobreza, caracterizadas pela renda 
familiar mensal per capita de até R$ 140,00 (cento e quarenta reais) e R$ 70,00 (setenta reais), respectivamente.
..............................................................................................." (NR)
"Art. 19. ...................................................................................
I - benefício básico, no valor mensal de R$ 68,00 (sessenta e oito reais), destinado a unidades familiares que se encontrem em 
situação de extrema pobreza;
II - benefício variável, no valor mensal de R$ 22,00 (vinte e dois reais) por beneficiário, até o limite de R$ 66,00 (sessenta e seis 
reais) por família, destinado a unidades familiares que se encontrem em situação de pobreza ou extrema pobreza e que tenham em 
sua composição:
...........................................................................................................
III - benefício variável vinculado ao adolescente, no valor mensal de R$ 33,00 (trinta e três reais) por beneficiário, até o limite de R$ 
66,00 (sessenta e seis reais) por família, destinado a unidades familiares que se encontrem em situação de pobreza ou extrema 
pobreza e que tenham em sua composição adolescentes com idade de dezesseis a dezessete anos matriculados em estabelecimentos 
de ensino;
IV - benefício variável de caráter extraordinário: constitui-se de parcela do valor dos benefícios das famílias remanescentes dos 
Programas Bolsa Escola, Bolsa Alimentação, Cartão Alimentação e Auxílio Gás que, na data da sua incorporação ao Programa 
Bolsa Família, exceda o limite máximo fixado para o Programa Bolsa Família.
...........................................................................................................
§ 2o O benefício variável de caráter extraordinário de que trata o inciso IV terá seu montante arrendondado para o valor inteiro 
imediatamente superior, sempre que necessário." (NR)
Art. 28. .....................................................................................
...........................................................................................................
II - o Ministério da Educação, no que diz respeito à freqüência mínima de oitenta e cinco por cento da carga horária escolar mensal, 
em estabelecimentos de ensino regular, de crianças e adolescentes de seis a quinze anos, e à de setenta e cinco por cento da carga 
horária escolar mensal de jovens com idade de dezesseis a dezessete anos.
..............................................................................................." (NR)
Art. 2o Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros a partir de 1o de setembro de 2009.
Art. 3o Ficam revogados os Decretos nos 6.491, de 26 de junho de 2008, e 6.824, de 16 de abril de 2009.
Brasília, 30 de julho de 2009; 188o da Independência e 121o da República.
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Guido Mantega
Paulo Bernardo Silva
Patrus Ananias

P O R T A R I A S

9)PORTARIA Nº 3486, DE 09 DE JULHO DE 2009
Cria o Serviço de Apoio aos Gabinetes no âmbito do TRT da 4ª Região e dá outras providências.
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª  REGIÃO,  no  uso  de  suas  atribuições  legais  e 
regimentais,  CONSIDERANDO a necessidade de suprir carências temporárias de pessoal nos gabinetes dos Desembargadores e 
dos Juízes convocados;
CONSIDERANDO  a aprovação da proposta de implantação da última parcela da Lei nº 11.436/06, com a destinação de cinco 
cargos e cinco funções gratificadas para a formação de serviço de apoio aos gabinetes; 
RESOLVE:
Art. 1º  Fica instituído o Serviço de Apoio aos Gabinetes, destinado a prestar auxílio aos Gabinetes dos Desembargadores e dos 
Juízes convocados, integrado por cinco servidores,  bacharéis em direito, destinatários de função gratificada, lotados na Direção-
Geral de Coordenação Judiciária.
Art. 2º A atuação do Serviço de Apoio aos Gabinetes ocorrerá no caso de afastamento temporário de servidor em razão de licença-
maternidade ou de licença para tratamento de saúde superior a trinta dias, bem como em outros casos de necessidade especial, 
conforme requerimento fundamentado dirigido ao Presidente do Tribunal.
§ 1º  Os casos de afastamentos decorrentes de licença-maternidade terão prioridade sobre os de licença para tratamento de saúde 
superior a trinta dias.
§ 2° Terá preferência o requerimento formulado por magistrado que menos vezes haja contado com o auxílio do Serviço de Apoio 
aos Gabinetes.
§  3°  Quando  não  solicitados  pelos  gabinetes,  os  servidores  que  integram  o  Serviço  de  Apoio  aos  Gabinetes  deverão, 
prioritariamente, auxiliar a Assessoria Judiciária.
Art. 3°  Apenas um servidor integrante do Serviço de Apoio aos Gabinetes atuará em cada Gabinete pelo prazo máximo de seis 
meses, que poderá ser excepcionalmente prorrogado mediante solicitação fundamentada ao Presidente do Tribunal.
Art. 4° Os casos omissos serão objeto de deliberação, mediante provocação ou de ofício, pelo Presidente.
Art. 5º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Registre-se e publique-se.
JOÃO GHISLENI FILHO
Presidente do TRT da 4ª Região

10)PORTARIA Nº 32, DE 13 DE JULHO DE 2009.
Regula, excepcionalmente, no período de 22.7.2009 a 31.7.2009, os horários de funcionamento e de atendimento externo no Posto 
de Dom Pedrito.
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A DESEMBARGADORA-CORREGEDORA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, no uso de 
suas atribuições legais e regimentais, e 
CONSIDERANDO a autorização do Órgão Especial do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho desta Região, concedida na sessão 
ordinária de 27.02.2003, para que a Corregedoria Regional baixe provimento ou portaria alterando os horários de funcionamento e 
de atendimento externo nos Postos da Justiça do Trabalho da 4ª Região, quando se fizer necessário, de forma diversa da prevista na 
Resolução Administrativa nº 13/2002;
CONSIDERANDO a lotação de apenas dois servidores no Posto de Dom Pedrito e que haverá gozo de férias pelo Assistente-Chefe 
no período de 22.7.2009 a 31.7.2009, ficando somente um servidor em atuação;
RESOLVE:
Art. 1º - Fixar o horário de funcionamento do Posto da Justiça do Trabalho de Dom Pedrito das 09h às 12h e das 13h às 18h, no 
período de 22.7 a 31.7.2009, excepcionalmente.
Art. 2º - Fixar o horário de atendimento externo do Posto da Justiça do Trabalho de Dom Pedrito, no período de 22.7 a 31.7.2009, 
das 10h às 12h e das 13h às 18h, excepcionalmente.
Art. 3º - A presente portaria deverá ser afixada nos locais de costume no Foro Trabalhista de Bagé e no Posto de Dom Pedrito, a fim 
de que lhe seja dada ampla publicidade.
Registre-se, publique-se.
Remetam-se cópias às Subsecções da OAB de Bagé e Dom Pedrito, bem como à Secção da OAB do Rio Grande Sul, com sede em 
Porto Alegre.
Porto Alegre, 13 de julho de 2009.
BEATRIZ ZORATTO SANVICENTE
Juíza-Corregedora Regional.

11)PORTARIA nº 3690, de 16 de julho de 2009.
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, no uso de suas atribuições e regimentais, e 
considerando o que consta do Expediente TRT 4ª PA nº 02120-2003-000-04-00-0, resolve
Art. 1º. CRIAR as seguintes unidades: SEÇÃO DE PROJETOS, SEÇÃO DE FISCALIZAÇÃO E SEÇÃO DE PLANEJAMENTO, 
todas subordinadas ao Serviço de Engenharia e Arquitetura.
Art.  2º.  TRANSFORMAR  03  (três)  funções  comissionadas  de  ASSISTENTE-FC04  em 03  (três)  funções  comissionadas  de 
ASSISTENTE-CHEFE DE SEÇÃO-FC04, vinculadas ao Serviço de Engenharia e Arquitetura.
Art. 3º. VINCULAR 03 (três) funções comissionadas de ASSISTENTE-CHEFE DE SEÇÃOFC04 às seguintes Seções: Seção de 
Projetos, Seção de Fiscalização e Seção de Planejamento.
Art. 4º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
JOÃO GHISLENI FILHO, Presidente

12)PORTARIA Nº 34 DE 27 DE JULHO DE 2009.
Regula, excepcionalmente, no período de 12.8.2009 a 21.8.2009, os horários de funcionamento e de atendimento externo no Posto 
de Dom Pedrito.
A DESEMBARGADORA-CORREGEDORA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, no uso de 
suas atribuições legais e regimentais, e
CONSIDERANDO a autorização do Órgão Especial do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho desta Região, concedida na sessão 
ordinária de 27.02.2003, para que a Corregedoria Regional baixe provimento ou portaria alterando os horários de funcionamento e 
de atendimento externo nos Postos da Justiça do Trabalho da 4ª Região, quando se fizer necessário, de forma diversa da prevista na 
Resolução Administrativa nº 13/2002;
CONSIDERANDO a lotação de apenas dois servidores no Posto de Dom Pedrito e que haverá gozo de férias pelo servidor Eberton 
Luiz Silveira Garcia no período de 12.8.2009 a 21.8.2009, ficando somente o Assistente-Chefe em atuação;
RESOLVE:
Art. 1º - Fixar o horário de funcionamento do Posto da Justiça do Trabalho de Dom Pedrito das 09h às 12h e das 13h às 18h, no 
período de 22.7 a 31.7.2009, excepcionalmente.
Art. 2º - Fixar o horário de atendimento externo do Posto da Justiça do Trabalho de Dom Pedrito, no período de 12.8 a 21.8.2009, 
das 10h às 12h e das 13h às 18h, excepcionalmente.
Art. 3º - A presente portaria deverá ser afixada nos locais de costume no Foro Trabalhista de Bagé e no Posto de Dom Pedrito, a fim 
de que lhe seja dada ampla publicidade.
Registre-se, publique-se.
Remetam-se cópias às Subsecções da OAB de Bagé e Dom Pedrito, bem como à Secção da OAB do Rio Grande Sul, com sede em 
Porto Alegre.
Porto Alegre, 27 de julho de 2009.
BEATRIZ ZORATTO SANVICENTE
Desembargadora-Corregedora Regional.

R E S O L U Ç Õ E S

13)RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 06/2009
O ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, no uso de suas atribuições legais  e 
regimentais, na sessão ordinária realizada nesta data, 
CONSIDERANDO a relevância estratégica dos recursos de informática e comunicações, decorrente da crescente informatização de 
procedimentos judiciais e administrativos; 
CONSIDERANDO o contido no ofício da Comissão de Informática datado de 14/5/2009, que sugere a convocação de juízes em 
regime de auxílio para a coordenação e execução dos projetos relacionados à Tecnologia da Informação de âmbito nacional, em 
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especial o das Tabelas Processuais Unifi cadas, do SUAP, Númeração Única de Processos, Certifi cação Digital, e-Gestão, e-Julg e 
outros relacionados à atividade-fi m deste Tribunal;
CONSIDERANDO  a  necessidade  de  atualizar  e  sistematizar  as  disposições  relacionadas  ao  funcionamento  da  Secretaria  de 
Informática deste tribunal, instituída pela RA nº 01, de 20 de janeiro de 1993,
de  modo  a  atender  aos  princípios  constitucionais  da  legalidade,  impessoalidade,  moralidade,  publicidade  e  eficiência  e, 
CONSIDERANDO  o  contido  na  Resoluções  nº  72/2009  do  Conselho  Nacional  de  Justiça  e  RA nº  05/2009  deste  Tribunal; 
RESOLVEU, por unanimidade de votos, convocar os juízes do Trabalho Maurício Schmidt Bastos e Raul Zoratto Sanvicente, o 
primeiro a partir de 1º.7 e o segundo a partir de 1º.9, ambos até 19.12.2009, para coordenarem o planejamento e execução dos 
projetos  relacionados  à  Tecnologia  de  Informação  necessários  às  atividades  do Tribunal  Regional  do Trabalho da  4ª  Região; 
atuarem na  formação e  coordenação de  equipes relacionadas a esses  projetos;  supervisionarem as atividades  da  Secretaria  de 
Informática,  no exercício das atribuições previstas no art.227-A do Regimento Interno, sugerindo à Comissão de Informática a 
adoção de providências necessárias à organização e realização das atividades e realizarem outras tarefas atribuídas pela Comissão de 
Informática.
A presente Resolução Administrativa entra em vigor na data de sua publicação.

14)RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA nº 08/2009
Dispõe sobre as convocações de Juízes de primeiro grau para auxílio no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região.
O TRIBUNAL PLENO DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, no uso de suas atribuições legais e 
regimentais, na sessão ordinária realizada nesta data; CONSIDERANDO o disposto na Resolução nº 72, de 31 de março de 2009, 
do Conselho Nacional de Justiça, que dispõe sobre a convocação de juízes de primeiro grau para auxílio no âmbito dos Tribunais;
CONSIDERANDO  o Anteprojeto de Lei de Criação de Cargos de Magistrado de 2º grau e ampliação do quadro de pessoal e 
funções comissionadas do Tribunal  Regional  do Trabalho da  4ª  Região,  já  aprovado pelo Conselho  Nacional  de  Justiça,  que 
importará em crescimento substancial na estrutura administrativa do Tribunal; 
RESOLVEU, por maioria de votos,  vencido parcialmente o Exmo.  Desembargador Ricardo Carvalho Fraga, estabelecer o que 
segue:
Art. 1°. A convocação de Juízes de primeiro grau para auxílio à atividade jurisdicional do Tribunal ocorrerá nas hipóteses em que a 
quantidade média de distribuição de feitos no Tribunal superar a capacidade média de julgamento de todos os seus membros e assim 
se conservar por seis (6) meses, conforme prevê o parágrafo 3° do artigo 5° da Resolução nº 72 do Conselho Nacional de Justiça.
Parágrafo  único.  A  convocação  dos  juízes  deverá  observar  os  critérios  disciplinados  nos  artigos  3º  a  9º  da  Resolução 
Administrativa nº 04/2006 deste Tribunal, exceto a parte final do artigo 6º.
Art. 2º. A convocação de Juízes de primeiro grau para auxílio à atividade administrativa do Tribunal será restrita à Presidência, 
Vice-Presidência ou Corregedoria, nos termos do parágrafo primeiro do art. 5º da Resolução nº 72/2009 do Conselho Nacional de 
Justiça.
Art. 3º. O processo de convocação de juízes para auxílio à atividade jurisdicional ou administrativa do Tribunal será distribuído ao 
Vice-Presidente,  que  o submeterá  à  apreciação  do  Colegiado,  mediante  parecer  oral  ou  escrito  da  Corregedoria  na  sessão de 
julgamento.
Art. 4°. As convocações dos Juízes de primeiro grau para auxílio no âmbito do Tribunal não excederão de um ano, podendo ser 
prorrogadas uma vez, caso persista o caráter excepcional que as ocasionou, na forma do parágrafo 4º do art. 5º da Resolução nº 72 
do Conselho Nacional de Justiça.
Art. 5º. Os juízes convocados receberão, exclusivamente, a diferença de remuneração referente ao cargo de Desembargador, nos 
exatos termos do art. 6º da Resolução nº 72/2009 do Conselho Nacional de Justiça.
Art. 6º. Na vigência da presente Resolução Administrativa, as Turmas compõem-se de quatro julgadores, dos quais apenas três 
participarão do julgamento.
Art. 7°. A presente Resolução Administrativa entra em vigor na data de sua publicação.
Dou fé. Porto Alegre, 29 de junho de 2009. 
Lisiane Moura dos Reis, 
Secretária Substituta do Tribunal Pleno e do Órgão Especial.

15)RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 05/2009
Dispõe sobre a convocação de juízes de primeiro grau para auxílio no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região.
O ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, no uso de suas atribuições legais e 
regimentais, na sessão ordinária realizada nesta data; CONSIDERANDO o disposto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, 
que assegura a todos, no âmbito judicial e administrativo, a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de 
sua tramitação,  cuja norma impõe  ao Tribunal  providências  administrativas  a assegurar da melhor  forma o seu cumprimento; 
CONSIDERANDO  o disposto no art. 93, XV, da Constituição Federal, que determina a distribuição imediata de processos em 
todos os graus de jurisdição; CONSIDERANDO a necessidade de redução de prazo médio de julgamento no âmbito do Tribunal; 
CONSIDERANDO o disposto na Resolução nº 72, de 31 de março de 2009, do Conselho Nacional de Justiça, que dispõe sobre a 
convocação de juízes de primeiro grau para auxílio no âmbito dos  Tribunais;  CONSIDERANDO  que a quantidade média de 
distribuição de feitos neste Tribunal supera a capacidade média de julgamento dos 32 Desembargadores que atuam na jurisdição, 
conforme consta do Anexo I desta Resolução, situação que se conserva até o momento; CONSIDERANDO o lapso temporal ainda 
pendente para a aprovação e implementação do Anteprojeto de Lei de Criação de Cargos de Magistrado de 2º grau e ampliação do 
quadro de pessoal e funções comissionadas do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região; CONSIDERANDO a pesquisa “Justiça 
em Números”, divulgada em 02 de junho do corrente ano pelo Conselho Nacional de Justiça, que aponta o Tribunal Regional do 
Trabalho da 4ª Região como o segundo Tribunal que mais recebe processos por magistrado; CONSIDERANDO a recomendação 
do Ministro Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho no sentido de que os  processos recebidos em 2008 sejam liberados para 
inclusão em pauta de julgamento no prazo de 45 dias, bem como que os Desembargadores adotem os procedimentos necessários 
para que, em 90 dias, o resíduo de processos pendentes de exame nos gabinetes não seja superior a 250 (duzentos e cinquenta) 
feitos;  RESOLVEU,  por  unanimidade  de  votos,  estabelecer  REGIME DE AUXÍLIO no  Tribunal  de  20  de  julho  a  19 de 
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dezembro de 2009, observados os parágrafos 3º e 4º do art. 5º da Resolução 72 do Conselho Nacional de Justiça, nas seguintes 
condições:
Art. 1º. Serão convocados para o Regime de Auxílio ao Tribunal 4 (quatro) Juízes de primeiro grau, Titulares de Vara, observados 
os critérios disciplinados nos artigos 3º a 9º da Resolução Administrativa nº 04/2006 deste Tribunal, exceto a parte fi nal do artigo 
6º.
Art. 2º. Os juízes convocados receberão, exclusivamente, a diferença de remuneração referente ao cargo de Desembargador, nos 
exatos termos do art. 6º da Resolução nº 72/2009 do Conselho Nacional de Justiça.
Art. 3º. Os processos de competência das Turmas, de que tratam as alíneas “a” e “b” do art. 37 do Regimento Interno, serão 
distribuídos diariamente e em igual número entre os Desembargadores em jurisdição do Tribunal e os Juízes convocados.
Art. 4º. Os termos e a forma de distribuição dos processos aos Desembargadores do Tribunal e aos Juízes convocados observarão o 
disposto no Regimento Interno.
Art. 5º. Ao término da convocação, o juiz convocado que o suceder assumirá eventual resíduo do sucedido. Não ocorrendo novas 
convocações, os processos fi carão vinculados aos juízes convocados aos quais distribuídos, independentemente de terem ou não 
vistados os feitos.
Art. 6º. Os Presidentes de Turma velarão para que os processos vistados pelos Juízes convocados sejam julgados, no máximo, no 
mês subsequente ao de sua devolução à Secretaria.
Art. 7º. Os Juízes convocados comporão quorum nas Turmas para as quais foram designados.
Art. 8º. Caberá ao Órgão Especial o acompanhamento da produção dos Juízes convocados e a verifi cação do cumprimento dos 
prazos estabelecidos nesta Resolução, podendo desconvocar o Juiz que não observar os seus termos, salvo situação excepcional 
devidamente justifi cada.
Art. 9º. Ratifica-se a Resolução nº 15/2008 deste Tribunal, exceto os artigos 2º, 5º e 8º, que, neste momento, são revogados.
Art. 10. A presente Resolução Administrativa entra em vigor na data de sua publicação.
Dou fé. Porto Alegre, 29 de junho de 2009. 
Lisiane Moura dos Reis, 
Secretária Substituta do Tribunal Pleno e do Órgão Especial.

Anexo I
                                                             

                                                 MÉDIA MENSAL
ANO Nº índice DISTRIBUÍDOS (TOTAL) Julgados pelos 32 

Desembargadores (sem 
EDs)

Capacidade Média de 
julgamento, individual, 

dos 32 
Desembargadores (sem 

Eds)

 Nº índice

2006 100% 3.178,58
Média: 91,70

32 Desembargadores=2.934,16
Convocados: 244,42

2.903,27
resíduo:275,31 por mês

90,73 100

2007 127.35% 4.270,42
Média: 116,78

32 Desembargadores=3.736,92
Convocados: 470,50

3.629,03
resíduo: 578,39 por mês

113,41 124,99

2008
Não houve 
regime de 

exceção mas 
convocação 

para as vagas 
dos Des. 

Administração

181.95% 5.572,67
Média: 166,85

32 Desembargadores=5.339,25
Convocados: 233,42

4.969,25
resíduo: 603,42 por mês

155,29 171,11

MÉDIA DO 
PERÍODO

4.087,69 3.728,21 116,51

*O número índice dos anos de 2007 e 2008 foram apurados a partir do número índice de 2006.

De 2006 a 2008 aumentou o número de processos distribuídos e aumentou o número de julgados (24,99% em 2007 e 
71% em 2008, considerada a realidade de 2006). Ainda assim, de 2006 a 2007 o resíduo aumentou em 110% e, em 
2008, comparado à realidade de 2006, o acréscimo do resíduo foi de 119%.

ANO MÉDIA ANUAL
DISTRIBUÍDOS (TOTAL) Julgados pelos 32 

Desembargadores (sem EDs)
Capacidade Média de 

julgamento, individual, dos 32 
Desembargadores (sem Eds)

2006 38.142,96 34.839,24
resíduo:3.303,72

1.088,73

2007 50.489,04 43.548,36
resíduo: 6.940,68

1.360,87
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2008
Não houve regime de 

exceção mas convocação 
para as vagas dos Des. 

Administração

66.872,04 59.631
resíduo: 7.241,04

1.863,47

MÉDIA DO PERÍODO 51.834,68 46.006,20 1.437,69

ANO MÉDIA SEMESTRAL*
DISTRIBUÍDOS (TOTAL) Julgados pelos 32 

Desembargadores (sem EDs)
Capacidade Média de 

julgamento, individual, dos 32 
Desembargadores (sem Eds)

2009 29.139 26.682 833,81

* Na aferição da média mensal, especifi camente em relação ao mês de junho, projetou-se o número de processos 
distribuídos e julgados no mês (30 dias) com base nos números relativos aos primeiros
25 dias.

MÉDIA ANUAL
Ano Dsitribuídos Julgados pelos 32 Desembargadores Resíduo
2006 38.142,96 34.839,24 3.303,72
2007 50.489,04 43.548,36 6.940,68

Acréscimo 32,37% 25%
2008 66.872,04 59.631,00 7.241,04

Acréscimo 32,45% 36,93

Conforme a pesquisa “Justiça em Números” divulgada pelo CNJ, em 02 de junho, no ano de 2008, a média nacional de 
distribuição de processos no 2º grau foi de 1.452 por Magistrado. No TRT da
4ª Região a média apurada foi de 2.182 processos por Magistrado de 2º grau (Clipping – Resenha do TRT da 4ª 
Região, 25.06.2009)
[A Resolução Administrativa nº 05/2009 está sendo republicada por incorreção na publicação anterior.]

16)RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 07/2009
O ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, no uso de suas atribuições legais e 
regimentais, na sessão ordinária realizada nesta data, 
CONSIDERANDO  o contido no Ofício do Conselho Consultivo  da Escola  Judicial TRT4,  nº 055/2009,  datado 28.5.09, que 
solicita  o  afastamento  temporário  das  atividades  jurisdicionais,  na  forma  do  artigo  227-C,  §  2º  do  Regimento  Interno,  do 
Desembargador Flavio Portinho Sirangelo, Diretor da Escola Judicial; 
CONSIDERANDO, ainda, a necessidade de dedicação exclusiva, à coordenação das atividades da Escola Judicial, da organização 
e realização do IV Encontro Institucional  da Magistratura do Trabalho do Rio Grande do Sul,  bem como,  o planejamento das 
atividades para o próximo ano;
RESOLVEU,  por  unanimidade  de  votos,  limitar  a  distribuição  diária  de  processos  de  competência  recursal  ao  Exmo. 
Desembargador Flavio Portinho Sirangelo, a 1/3 (um terço) da média diária de processos distribuídos, na 2ª Turma e os 2/3 (dois 
terços) restantes ao Exmo. Juiz Ricardo Hofmeister de Almeida Martins Costa, Juiz Titular da 2ª Vara do Trabalho de Gramado, 
convocado para atuar na mesma cadeira, na 2ª Turma e na 2ª SDI; a partir de 1º.07. O afastamento do Exmo. Desembargador Flavio 
Portinho Sirangelo será pleno a partir da nomeação de uma das magistradas que estão convocadas na 2ª Turma. Dou fé. Porto 
Alegre, 29 de junho de 2009. Lisiane Moura dos Reis, Secretária Substituta do Tribunal Pleno e do Órgão Especial.

17)RESOLUÇÃO No- 84, DE 6 DE JULHO DE 2009
Confere nova redação aos artigos 12, § único; 13, § 1º; 15, II; 17 e 18, caput, e revoga os artigos 18, incisos I, II e parágrafo único; 
19, parágrafo único; e 21 da Resolução nº 59, de 09 de setembro de 2008, que disciplina e uniformiza as rotinas,  visando ao 
aperfeiçoamento do procedimento de interceptação de comunicações telefônicas e de sistemas de informática e telemática nos 
órgãos jurisdicionais do Poder Judiciário, a que se refere a Lei nº 9.296, de 24 de julho de 1996.
O Presidente do Conselho Nacional de Justiça, tendo em vista o decidido na 86ª Sessão Ordinária, realizada em 09 de junho de 
2009, no uso de suas atribuições, conferidas pela Constituição Federal e pelo Regimento Interno, resolve:
Art. 1º. Os artigos 12, § único; 13, § 1º; 15, II; 17 e 18, caput, da Resolução nº 59, de 09 de setembro de 2008, passam a vigorar com 
a seguinte redação:
Art. 12. (...)
Parágrafo 1º Semestralmente as operadoras indicarão em ofício a ser enviado à Corregedoria Nacional de Justiça os nomes das 
pessoas, com a indicação dos respectivos registros funcionais, que por força de suas atribuições, têm conhecimento de medidas de 
interceptações telefônicas deferidas, bem como os dos responsáveis pela operacionalização das medidas, arquivando-se referido 
ofício em pasta própria na Corregedoria Nacional.
Parágrafo 2º Sempre que houver alteração do quadro de pessoal, será atualizada a referida relação.
Art. 13. (...)
§ 1º. Não será admitido pedido de prorrogação de prazo de medida cautelar de interceptação de comunicação telefônica, telemática 
ou de informática durante o plantão judiciário, ressalvada a hipótese de risco iminente e grave à integridade ou à vida de terceiros, 
bem como durante o Plantão de Recesso previsto artigo 62 da Lei nº 5.010/66.
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Art. 15. (...)
II - no envelope externo não constará nenhuma indicação do caráter sigiloso ou do teor do documento, exceto a tipificação do delito;
Art. 17. Não será permitido ao magistrado e ao servidor fornecer quaisquer informações, direta ou indiretamente, a terceiros ou a 
órgão de comunicação social, de elementos sigilosos contidos em processos ou inquéritos regulamentados por esta Resolução, sob 
pena de responsabilização nos termos da legislação pertinente.
Art.  18.  Mensalmente,  os  Juízos  investidos  de  competência  criminal  informarão  à  Corregedoria  Nacional  de  Justiça,  por  via 
eletrônica, em caráter sigiloso, a quantidade de interceptações em andamento.
Art. 2º. Ficam revogados os artigos 18, incisos I, II e parágrafo único; 19, parágrafo único; e 21 da Resolução nº 59, de 09 de 
setembro de 2008.
Art. 3º. O Conselho Nacional de Justiça fará publicar no Diário Oficial da União, no prazo de 30 (trinta) dias, a íntegra da Resolução 
nº 59, de 09 de setembro de 2008, com as alterações resultantes desta Resolução.
Art. 4º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Min. GILMAR MENDES

18)RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 09/2009
O TRIBUNAL PLENO DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, no uso de suas atribuições legais e 
regimentais, na sessão ordinária realizada nesta data;
CONSIDERANDO o disposto no Assento Regimental de nº 01/2008; 
CONSIDERANDO, ainda, o disposto na Ata da Sessão Plenária e Extraordinária de nº 04/08, de 30 de junho de 2008; e
CONSIDERANDO, por fim, a necessária correção no texto da Resolução Administrativa nº 11/08, 
RESOLVEU, por unanimidade de votos, adequar a redação da Resolução Administrativa nº 11/08 ao que consta da Ata da Sessão 
Plenária e Extraordinária de nº 04/08 de 30.6.08, para 
ALTERAR A REDAÇÃO do caput do artigo 4º do Regimento Interno, da seguinte forma:
“Art.  4º.  O Tribunal  é  composto  por  trinta  e  seis  Juízes,  nomeados  pelo Presidente  da  República,  os  quais  terão o título de 
Desembargador Federal do Trabalho, com atribuições e competências definidas na Constituição Federal, nas leis da República e 
neste Regimento.”
A presente Resolução Administrativa entra em vigor na data de sua publicação. Dou fé. 
Porto Alegre, 29 de junho de 2009. 
Lisiane Moura dos Reis, 
Secretária Substituta do Tribunal Pleno e do Órgão Especial.

19)RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 10/2009
O TRIBUNAL PLENO DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, no uso de suas atribuições legais e 
regimentais, na sessão ordinária realizada nesta data;
CONSIDERANDO o disposto no parágrafo 3º do artigo 4º da Resolução nº 72 do Conselho Nacional de Justiça, de 31 de março de 
2009; 
RESOLVEU, por maioria de votos, vencida a Exma. Desembargadora Maria Inês Cunha Dornelles, MANTER A REDAÇÃO do 
caput do artigo 36 do Regimento Interno; e, por unanimidade de votos, SUPRIMIR os parágrafos do referido artigo.
A presente Resolução Administrativa entra em vigor na data de sua publicação. Dou fé. 
Porto Alegre, 29 de junho de 2009. 
Lisiane Moura dos Reis, 
Secretária Substituta do Tribunal Pleno e do Órgão Especial.

20)RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 11/2009
O ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, no uso de suas atribuições legais e 
regimentais, na sessão ordinária realizada nesta data;
CONSIDERANDO o disposto no artigo 28 da Lei 10770, de 21 de novembro de 2003, que estabelece, in verbis: “Cabe a cada  
Tribunal Regional do Trabalho, no âmbito de sua Região, mediante ato próprio, alterar e estabelecer a jurisdição das Varas do 
Trabalho, bem como transferir-lhes a sede de um Município para outro, de acordo com a necessidade de agilização da prestação  
jurisdicional trabalhista.”;
CONSIDERANDO  o estudo de  adequação das unidades judiciárias  da  4ª Região feito pela Assessoria  de Estatística,  Gestão 
Estratégica e Apoio às Comissões Permanentes;
CONSIDERANDO que a instalação do Posto da Justiça do Trabalho em Panambi oportunizará maior agilidade no cumprimento 
dos atos judiciais, facilitando também o acesso dos jurisdicionados;
CONSIDERANDO as manifestações favoráveis da subseção da OAB, dos Juízes Titulares das Varas do Trabalho de Cruz Alta e 
Palmeira das Missões, bem como de órgãos e instituições das comunidades locais envolvidas;
CONSIDERANDO, por fim, o disposto no artigo 25, inciso IV, do Regimento Interno desta Egrégia Corte;
RESOLVEU, por unanimidade de votos, criar e instalar Posto da Justiça do Trabalho no Município de Panambi, vinculado à Vara 
do Trabalho de Palmeira das Missões, com jurisdição sobre os municípios de Condor, Pejuçara, Panambi, Saldanha Marinho e Santa 
Bárbara do Sul. Dou fé. 
Porto Alegre, 24 de julho de 2009. 
Cláudia Regina Schröder, 
Secretária do Tribunal Pleno e do Órgão Especial.

E D I T A I S
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21)O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, no uso de suas atribuições legais, FAZ 
SABER, aos Excelentíssimos 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 Uruguaiana, ficando aberto o prazo de 15 (quinze) dias para a manifestação dos
interessados, a partir da publicação do presente edital no Diário Oficial da Justiça, conforme previsto no artigo 654, § 5º, alínea “a”, 
da Consolidação das Leis do Trabalho;  II –  Na hipótese de haver interessado(s),  a remoção dar-se-á após o decurso do prazo 
constante no item I e nos termos do ordenamento jurídico vigente. 
Porto Alegre, 29 de junho de 2009. 
Ass. Desembargador JOÃO GHISLENI FILHO, 
Presidente do TRT da 4ª Região.

22)O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, no uso de suas atribuições legais, FAZ 
SABER aos Excelentíssimos Juízes Titulares das Varas do Trabalho da 4ª Região o que segue: I – Encontra-se vaga, para fins de 
remoção, a titularidade da 13ª Vara do Trabalho de Porto Alegre, ficando aberto o prazo de 15 (quinze) dias para a manifestação 
dos interessados, a partir da publicação do presente edital no Diário de Justiça Eletrônico, conforme previsto no artigo 654, § 5º, 
alínea “a”, da Consolidação das Leis do Trabalho; II – Na hipótese de haver interessado(s), a remoção dar-se-á após o decurso do 
prazo constante no item I e nos termos do ordenamento jurídico vigente. 
Porto Alegre, 20 de julho de 2009. 
Ass. Desembargador JOÃO GHISLENI FILHO, 
Presidente do TRT da 4ª Região.

23)O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO FAZ SABER,  aos Excelentíssimos 
Juízes do Trabalho Substitutos da 4ª Região, em conformidade ao disposto no artigo 83 da Lei Complementar nº 35/79, que se 
encontra vaga, para preenchimento através de promoção pelo critério do  merecimento,  a titularidade da  2ª  Vara do Trabalho de 
URUGUAIANA, ficando aberto o prazo de 05 (cinco) dias para a manifestação dos magistrados que não tiverem interesse na 
referida promoção, a partir da publicação do presente edital no Diário Oficial da Justiça, conforme estabelecido no Artigo 3º da 
Resolução Administrativa TRT nº 04/2006.
Porto Alegre, 21 de julho de 2009. 
Ass.Desembargador  JOÃOGHISLENI FILHO, 
Presidente do TRT da 4ª Região.

24)O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, no uso de suas atribuições legais, FAZ 
SABER aos Excelentíssimos Juízes Titulares das Varas do Trabalho da 4ª Região o que segue: I – Encontra-se vaga, para fins de 
remoção, a titularidade da 15ª Vara do Trabalho de Porto Alegre, ficando aberto o prazo de 15 (quinze) dias para a manifestação 
dos interessados, a partir da publicação do presente edital no Diário de Justiça Eletrônico, conforme previsto no artigo 654, § 5º, 
alínea “a”, da Consolidação das Leis do Trabalho; II – Na hipótese de haver interessado(s), a remoção dar-se-á após o decurso do 
prazo constante no item I e nos termos do ordenamento jurídico vigente. 
Porto Alegre, 22 de julho de 2009. 
Ass. Desembargador JOÃO GHISLENI FILHO, 
Presidente do TRT da 4ª Região.

D I V E R S O S

25)DECISÃO PUBLICADA NO DJE/STF NCº 118, divulgado em 25.6.09.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO 511.961-1 
PROCED. :SÃO PAULO
RELATOR :MIN. GILMAR MENDES
RECTE.(S) :SINDICATO DAS EMPRESAS DE RÁDIO E TELEVISÃO
NO ESTADO DE SÃO PAULO - SERTESP
ADV.(A/S) :RONDON AKIO YAMADA E OUTRO (A/S)
RECTE.(S) :MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
RECDO.(A/S) :UNIÃO
ADV.(A/S) :ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO
RECDO.(A/S) :FENAJ- FEDERAÇÃO NACIONAL DOS JORNALISTAS E OUTRO (A/S)
ADV.(A/S) : JOÃO ROBERTO EGYDIO PIZA FONTES
Decisão:  O  Tribunal,  por  maioria  e  nos  termos  do  voto  do  Relator,  Ministro  Gilmar  Mendes  (Presidente),  conheceu  e  deu 
provimento aos recursos extraordinários, declarando a não-recepção do artigo 4º, inciso V, do Decreto-lei nº 972/1969, vencido o 
Senhor Ministro Marco Aurélio. Ausentes, licenciados, os Senhores Ministros Joaquim Barbosa e Menezes Direito. Falaram, pelo 
recorrente, Sindicato das Empresas de Rádio e Televisão no Estado de São Paulo – SERTESP, a Dra. Taís Borja Gasparian; pelo 
Ministério Público Federal, o Procurador-Geral da República, Dr. Antônio Fernando Barros e Silva de Souza; pelos recorridos, 
FENAJ – Federação Nacional dos Jornalistas e outro, o Dr. João Roberto Egydio Piza Fontes e, pela Advocacia-Geral da União, a 
Dra. Grace Maria Fernandes Mendonça, Secretária-Geral de Contencioso. Plenário, 17.06.2009.
<!ID1018214-0>
26)COMUNICAÇÃO DE CANCELAMENTO DO REGISTRO DE ESTAGIÁRIO ANDRÉ MAGNUS ANDRÉ.
A 28ª Vara do Trabalho dá ciência à Corregedoria deste Tribunal, por meio do Ofício nº 710/09, de 25.6.09, do teor do Expediente 
Interno 01/09, aberto em 11/03/09, que trata de apuração do cadastro do estágiário André Magnus André junto ao Conselho da OAB 
– Seção do RS,  o qual informa o cancelamento da inscrição 33E232, do referido estágiário, por fluência de prazo desde 22/7/07.
!ID1029
27)SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
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SÚMULA VINCULANTE
Em sessão de 25 de junho de 2009, o Tribunal Pleno editou os seguintes enunciados de súmula vinculante que se publicam no 
Diário da Justiça e no Diário Oficial da União, nos termos do § 4º do art. 2º da Lei nº 11.417/2006:
Súmula vinculante nº 15 -  O cálculo de gratificações e outras vantagens do servidor público não incide sobre o abono utilizado 
para se atingir o salário mínimo.
Precedentes: RE-AgR 439.360/RN, rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ 2/9/2005; RE-AgR 518.760/RN, rel. Min. Celso de Mello, DJ 
7/12/2007; RE-AgR 548.983/RN, rel.  Min. Menezes Direito, DJ 14/11/2007; RE-AgR 512.845/RN, rel.  Min. Cármen Lúcia, DJE 
4/4/2008; RE-AgR 490.879/RN, rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJ 10/8/2007; RE-AgR 474.381/RN, rel. Min. Joaquim Barbosa, 
DJ  29/6/2007;  RE-AgR  436.368/RN,  rel.  Min.  Gilmar  Mendes,  DJ  3/3/2006;  RE-RG-QO  572.921/RN,  rel.  Min.  Ricardo 
Lewandowski, DJE 6/2/2009.
Legislação:
CF, art. 7º, IV
Súmula vinculante nº 16 - Os artigos 7º, IV, e 39, § 3º (redação da EC 19/98), da Constituição, referem-se ao total da remuneração
percebida pelo servidor público.
Precedentes: RE 199.098/SC, rel. Min. Ilmar Galvão, DJ 18/5/2001; RE 197.072/SC, rel. Min. Marco Aurélio, DJ 8/6/2001; RE 
265.129/RS, rel. Ilmar Galvão, DJ 14/11/2002; AI-AgR 492.967/SP, rel. Min. Eros Grau, DJ 8/4/2005; AI-AgR 601.522/SP, rel. 
Min. Gilmar Mendes, DJ 11/10/2007; RE-RG-QO 582.019/SP, rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJE 13/2/2009.
Legislação:
CF, art. 7º, IV
CF, art. 39, § 2º (redação anterior à Emenda Constitucional 19/98)
CF, art. 39, § 3º (redação dada pela Emenda Constitucional 19/98)
Brasília, 25 de junho de 2009.
Ministro GILMAR MENDES
Presidente>

28)OFÍCIO Nº 03/09, DE 07 DE JULHO DE 2009 – SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DOS FEITOS DE SAPIRANGA. 
Informa que, nos termos da sentença transitada em julgado nos autos do processo nº 70000-2009-372-04-00-0, reclamante Cleusa 
Lopes de Souza e reclamada Koba Indústria e Comércio de Plásticos Ltda., foi aplicada a penalidade prevista no art. 731 da CLT à 
reclamante, a contar de 26.5.09, data do trânsito em julgado.

29)CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO

ATA DE CORREIÇÃO ORDINÁRIA - TRT DA 4ª REGIÃO

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO 
ATA DA  CORREIÇÃO  ORDINÁRIA  REALIZADA  NO TRIBUNAL  REGIONAL DO  TRABALHO  DA  4ª  REGIÃO,  NO 
PERÍODO DE 15 A 19 DE JUNHO DE 2009. No período compreendido entre os dias quinze a dezenove de junho de 2009, o 
Excelentíssimo Ministro Carlos Alberto Reis de Paula, Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, esteve no Tribunal Regional do 
Trabalho da 4ª Região, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, acompanhado da Chefe de Gabinete da Corregedoria-Geral, Lúcia 
Yolanda da Silva Koury, e dos seus Assessores Cláudio de Guimarães Rocha, Lúcia de Fátima Trajano de Sousa, Tâmara Karla 
Waldrick e Andrea da Rocha Severo, para realizar Correição Ordinária divulgada em Edital publicado no Diário Oficial da Justiça 
do dia 27 de maio de 2009, na pág. 99 e no Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho, nº 240/2009, do dia 27 de maio de 2009. 
Foram cientificados da realização desse trabalho, por meio de ofício, o Exmo. Ministro Milton de Moura França, Presidente do 
Tribunal Superior do Trabalho; o Exmo. Dr. Otávio Brito Lopes, Procurador-Geral do Trabalho; o Exmo. Juiz João Ghisleni Filho, 
Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região; a Exmª Drª Silvana Ribeiro Martins, Procuradora-Chefe do Ministério 
Público do Trabalho da 4ª Região e o Exmo. Dr. Cláudio Pacheco Prates Lamachia, Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil 
— Seccional do Rio Grande do Sul.O Ministro Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, com base nas informações prestadas pelo 
Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região e em suas observações resultantes da consulta aos autos dos processos tramitando na 
Corte, subsidiadas pelos dados fornecidos pela Coordenadoria de Estatística do Tribunal Superior do Trabalho, registra o seguinte: 
1. ORGANIZAÇÃO DO TRT DA 4ª REGIÃO. A Corte compõe-se dos seguintes órgãos: Tribunal Pleno; Órgão Especial; Seção de 
Dissídios Coletivos; 02 (duas) Seções Especializadas em Dissídios Individuais; a Presidência; 09 (nove) Turmas; e a Corregedoria 
(art. 5º do Regimento Interno do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região). 2. COMPOSIÇÃO DO TRIBUNAL REGIONAL 
DO TRABALHO. O Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, com sede em Porto Alegre e jurisdição no Estado do Rio Grande 
do Sul, compõe-se de 36 (trinta e seis) membros: os Exmos. Juízes João Ghisleni Filho, Presidente; Carlos Alberto Robinson, Vice- 
Presidente; Beatriz Zoratto Sanvicente, Corregedora Regional; Juraci Galvão Júnior, Vice-Corregedora Regional; Flávio Portinho 
Sirangelo, Fabiano de Castilhos Bertolucci, Denis Marcelo de Lima Molarinho, Rosane Serafini Casa Nova, João Alfredo Borges 
Antunes de Miranda, Dionéia Amaral  Silveira,  Maria Helena Mallmann,  Ana Luíza Heineck Kruse, Berenice Messias Corrêa, 
Milton Carlos Varela Dutra, Maria Inês Cunha Dornelles, Tânia Maciel de Souza, Leonardo Maurer Brasil, Maria Beatriz Condessa 
Ferreira, Cleusa Regina Halfen, Ricardo Tavares Gehlilng, Vanda Krindges Marques, Ana Rosa Pereira Zago Sagrilo, Ione Salin 
Gonçalves, Ricardo Carvalho Fraga, Hugo Carlos Scheuermann, José Felipe Ledur, Flávia Lorena Pacheco, João Pedro Silvestrin, 
Luiz Alberto de Vargas, Beatriz Renck, Maria Cristina Schaan Ferreira, Cláudio Antônio Cassou Barbosa, Carmen Izabel Centena 
Gonzalez e Emílio Papaléo Zin. Existem atualmente 02 (duas) vagas em decorrência da aposentadoria das Juízas Eurídice Josefina 
Bazo Tôrres e Denise Maria dos Barros. 2.1. MAGISTRADOS QUE SE ENCONTRAM AFASTADOS. O Exmº Juiz João Pedro 
Silvestrin encontra-se em gozo de férias no período de 15.06 a 14.07.2009; a Exmª Juíza Maria Helena Mallmann, de 08.06 a 
07.07.2009; a Exmª Juíza Rosane Serafini Casa Nova, de 01.06 a 29.06.2009 e a Exmª Juíza Vanda Krindges Marques, de 15.06 a 
14.07.2009. 3. INSTALAÇÕES FÍSICAS DO TRIBUNAL. Funcionam em prédios alugados no âmbito do TRT da 4ª Região o 
Serviço Auxiliar  da Administração,  o Depósito,  os  Foros  Trabalhistas de Alegrete,  Alvorada,  Arroio Grande, Bagé, Capão da 
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Canoa,  Cruz Alta,  Dom Pedrito,  Encantado,  Erechim,  Frederico Westphalen,  Gramado,  Itaqui,  Lagoa  Vermelha,  Palmeira  das 
Missões,  Rosário  do  Sul,  Santa  Vitória  do  Palmar,  Santiago,  Santo  Ângelo,  São  Borja,  São  Gabriel,  São  Lourenço  do  Sul, 
Sapiranga, Sapucaia do Sul, Soledade, Taquara, Taquari, Três Passos, Triunfo, Uruguaiana e Viamão, bem como o Arquivo dos 
Foros Trabalhistas de Canoas, Pelotas, Rio Grande, Sapiranga e Soledade. 4. ESCOLA JUDICIAL DA 4ª REGIÃO DA JUSTIÇA 
DO TRABALHO. A Escola Judicial do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região foi formalmente instituída pela Resolução 
Administrativa nº TRT-RS-16/2006. O Diretor da Escola Judicial é o Exmº Sr. Juiz Flávio Portinho Sirangelo. Em 2007, foram 
realizados os seguintes cursos: Formação Inicial de Magistrados – Módulo Regional, A Prova no Processo do Trabalho, Atualização 
da Lei de Falência, Acidente de Trabalho, Execução Trabalhista, Recursos no Processo do Trabalho, Reforma do Processo Civil e os 
Reflexos no Processo do Trabalho, 2º Encontro da Magistratura do Trabalho do Rio Grande do Sul e o Seminário “A Reforma do 
CPC e seus Reflexos no Processo do Trabalho”.  No ano de 2008, foram oferecidos os  seguintes  cursos:  4º,  5º  e  6º Curso de 
Formação Inicial de Juízes do Trabalho – ENAMAT, Perícia em Acidente de Trabalho,  Técnicas de Conciliação,  1º Curso de 
Atualização para Juízes do Trabalho Substitutos – Programa de Formação Continuada, Interpretação Constitucional, A Prova no 
Processo do Trabalho, Elaboração de Ementas Jurisprudenciais, Execução Trabalhista, Reforma do Processo Civil e os Reflexos no 
Processo  do  Trabalho,  Direito  Previdenciário,  Recursos  no  Processo  do  Trabalho,  Sistema  de  Cálculos  Trabalhistas  E-Calc, 
Encontro de Magistrados e Procuradores do Trabalho da Serra Gaúcha, 3º Encontro da Magistratura do Trabalho do Rio Grande do 
Sul, Seminário Internacional Sobre Igualdade, Direito Antidiscriminatório e Ações Afirmativas e o Seminário Internacional Sobre 
Dignidade  da  Pessoa  Humana.  A Escola  Judicial  do TRT da  4ª  Região  promove  eventos  direcionados  preferencialmente  aos 
servidores voltados à atividadefim da instituição. Os cursos têm sido levados também para diversas cidades do interior do Estado, 
procurando atender a grande demanda do público que não pode se deslocar até a Capital em busca de aperfeiçoamento profissional. 
Firmou convênios com a UFRGS - Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a PUCRS – Pontifíca Universidade Católica do Rio 
Grande do Sul e com a Fundação Getúlio Vargas – RJ, com o intuito de possibilitar que os magistrados e servidores participem de 
cursos e eventos realizados nas referidas instituições. 5. JURISDIÇÃO E COMPOSIÇÃO DAS VARAS DO TRABALHO. 5.1 – 
JURISDIÇÃO:  O  Tribunal  Regional  do  Trabalho  abrange  o  Estado  do  Rio  Grande  do  Sul,  com  jurisdição  sobre  os  496 
(quatrocentos e noventa e seis) municípios, por intermédio de 115 (cento e quinze) Varas do Trabalho, assim distribuídas: Porto 
Alegre (1ª a 30ª VT), Alegrete, Alvorada, Arroio Grande, Bagé (1ª e 2ª VT), Bento Gonçalves (1ª e 2ª VT), Cachoeira do Sul, 
Cachoeirinha (1ª e 2ª VT), Camaquã, Canoas (1ª a 3ª VT), Carazinho, Caxias do Sul (1ª a 4ª VT), Cruz Alta, Encantado, Erechim (1ª 
e 2ª VT), Estância Velha, Esteio, Estrela, Farroupilha, Frederico Westphalen, Gramado (1ª e 2ª VT), Gravataí (1ª e 2ª VT), Guaíba, 
Ijuí, Lagoa Vermelha, Lajeado, Montenegro, Novo Hamburgo (1ª a 5ª VT), Osório, Palmeira das Missões, Passo Fundo (1ª e 2ª 
VT), Pelotas (1ª a 4ª VT), Rio Grande (1ª e 2ª VT), Rosário do Sul, Santa Cruz do Sul (1ª a 3ª VT), Santa Maria (1ª e 2ª VT), Santa  
Rosa,  Santa  Vitória  do Palmar,  Santana  do Livramento,  Santiago,  Santo  Ângelo,  São Borja,  São Gabriel,  São Jerônimo,  São 
Leopoldo (1ª a 3ª VT), Sapiranga (1ª a 3ª VT), Sapucaia do Sul (1ª e 2ª VT), Soledade, Taquara (1ª a 3ª VT), Torres, Três Passos,  
Triunfo, Uruguaiana (1ª e 2ª VT), Vacaria e Viamão. A 2ª Vara do Trabalho de Bagé encontra-se atualmente vaga, com processos 
de remoção em andamento. Considerando a ordem decrescente do total de varas existentes por Regional, a 4ª Região, com 115 
(cento e quinze) Varas Trabalhistas, ocupa a 5ª posição no País. 5.2 - COMPOSIÇÃO: A 4ª Região conta com 230 (duzentos e 
trinta) cargos de Juiz do Trabalho, sendo 115 (cento e quinze) titulares, dos quais 01 (um) se encontra vago, e 115 (cento e quinze) 
substitutos. Em 2008, a proporção era de 01 (um) juiz para cada 47.197 (quarenta e sete mil, cento e noventa e sete) habitantes, a 4ª 
menor proporção no país, cuja média era de 01 (um) juiz para cada 66.930 (sessenta e seis mil, novecentos e trinta) habitantes. 6. 
ZONEAMENTO EM SUB-REGIÕES.  A jurisdição territorial  da 4ª  Região está  dividida  em 37 (trinta e  sete)  Circunscrições 
Judiciárias,  a  saber:  “1ª  Circunscrição – Varas do Trabalho de  PORTO ALEGRE (1ª  a  30ª)  – 30 (trinta)  Juízes  do Trabalho 
Substitutos  zoneados; 2ª Circunscrição – Varas do Trabalho de CANOAS (1ª a 3ª) – 05 (cinco) Juízes do Trabalho Substitutos 
zoneados;  3ª Circunscrição – Varas do Trabalho de SAPUCAIA DO SUL (1ª e 2ª) e ESTEIO – 03 (três) Juízes do Trabalho 
Substitutos  zoneados;  4ª  Circunscrição – Varas  do Trabalho de  SÃO LEOPOLDO (1ª  a  3ª)  -  04 (quatro)  Juízes do Trabalho 
Substitutos  zoneados; 5ª Circunscrição – Varas do Trabalho de NOVO HAMBURGO (1ª a 5ª) - 05 (cinco) Juízes do Trabalho 
Substitutos zoneados; 6ª Circunscrição – Vara do Trabalho de MONTENEGRO - 01 (um) Juiz do Trabalho Substituto zoneado; 7ª 
Circunscrição – Varas do Trabalho de TAQUARA (1ª a 3ª) - 02 (dois) Juízes do Trabalho Substitutos zoneados; 8ª Circunscrição – 
Varas do Trabalho de GRAMADO (1ª e 2ª) - 01 (um) Juiz do Trabalho Substituto zoneado; 9ª Circunscrição – Varas do Trabalho de 
SAPIRANGA (1ª a 3ª) e ESTÂNCIA VELHA - 03 (três) Juízes do Trabalho Substitutos zoneados; 10ª Circunscrição – Varas do 
Trabalho de GRAVATAÍ (1ª e 2ª) - 03 (três) Juízes do Trabalho Substitutos zoneados; 11ª Circunscrição – Varas do Trabalho de 
CACHOEIRINHA (1ª  e  2ª)  -  02  (dois)  Juízes  do Trabalho  Substitutos  zoneados;  12ª  Circunscrição  – Varas  do  Trabalho de 
VIAMÃO e ALVORADA - 02 (dois) Juízes do Trabalho Substitutos zoneados; 13ª Circunscrição – Varas do Trabalho de OSÓRIO 
e TORRES - 04 (quatro) Juízes do Trabalho Substitutos zoneados; 14ª Circunscrição – Vara do Trabalho de GUAÍBA – 02 (dois) 
Juízes do Trabalho Substitutos  zoneados;  15ª Circunscrição – Vara  do Trabalho de CAMAQUÃ – 01 (um) Juiz  do Trabalho 
Substituto zoneado;  16ª Circunscrição – Vara do Trabalho de CACHOEIRA DO SUL - 01 (um)  Juiz  do Trabalho Substituto 
zoneado; 17ª Circunscrição – Varas do Trabalho de SÃO JERÔNIMO e TRIUNFO - 01 (um) Juiz do Trabalho Substituto zoneado; 
18ª  Circunscrição  –  Varas  do  Trabalho  de  CAXIAS DO SUL (1ª  a  4ª)  e  FARROUPILHA  -  05  (cinco)  Juízes  do  Trabalho 
Substitutos zoneados; 19ª Circunscrição – Varas do Trabalho de BENTO GONÇALVES (1ª e 2ª) - 02 (dois) Juízes do Trabalho 
Substitutos zoneados; 20ª Circunscrição - Varas do Trabalho de VACARIA e LAGOA VERMELHA - 01 (um) Juiz do Trabalho 
Substituto zoneado;  21ª Circunscrição – Varas do Trabalho de LAJEADO, ESTRELA e ENCANTADO - 02 (dois)  Juízes do 
Trabalho Substitutos zoneados; 22ª Circunscrição – Varas do Trabalho de SANTA CRUZ DO SUL (1ª a 3ª) - 03 (três) Juízes do 
Trabalho Substitutos  zoneados,  sendo que há uma vaga  em função da promoção da Drª Rosane Marly Silveira  Assmann;  23ª 
Circunscrição  –  Varas  do  Trabalho  de  SANTA  MARIA  (1ª  e  2ª)  -  02  (dois)  Juízes  do  Trabalho  Substitutos  zoneados;  24ª 
Circunscrição  –  Varas  do  Trabalho  de  SANTIAGO  e  SÃO  BORJA  -  01  (um)  Juiz  do  Trabalho  Substituto  zoneado;  25ª 
Circunscrição  –  Varas  do  Trabalho  de  PASSO  FUNDO  (1ª  e  2ª)  -  03  (três)  Juízes  do  Trabalho  Substitutos  zoneados;  26ª 
Circunscrição  -  Varas  do  Trabalho  de  CARAZINHO  e  SOLEDADE  -  01  (um)  Juiz  do  Trabalho  Substituto  zoneado;  27ª 
Circunscrição – Varas do Trabalho de ERECHIM (1ª e 2ª) - 01 (um) Juiz do Trabalho Substituto zoneado; 28ª Circunscrição - Varas 
do  Trabalho de  PALMEIRA DAS MISSÕES,  FREDERICO  WESTPHALEN e  TRÊS PASSOS – 01  (um)  Juiz  do  Trabalho 
Substituto zoneado; 29ª Circunscrição – Vara do Trabalho de SANTO ÂNGELO - 01 (um) Juiz do Trabalho Substituto zoneado; 30ª 
Circunscrição – Vara do Trabalho de SANTA ROSA - 01 (um) Juiz do Trabalho Substituto zoneado; 31ª Circunscrição – Varas do 
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Trabalho de CRUZ ALTA e IJUÍ - 01 (um) Juiz do Trabalho Substituto zoneado;  32ª Circunscrição – Varas  do Trabalho de 
URUGUAIANA (1ª e 2ª) - 02 (dois) Juízes do Trabalho Substitutos zoneados; 33ª Circunscrição – Varas do Trabalho de SÃO 
GABRIEL,  ROSÁRIO DO SUL e ALEGRETE - 01 (um) Juiz do Trabalho Substituto zoneado; 34ª Circunscrição – Varas do 
Trabalho de  BAGÉ (1ª  e  2ª)  -  02 (dois)  Juízes  do Trabalho Substitutos  zoneados;  35ª  Circunscrição – Vara  do Trabalho de 
SANT’ANA DO LIVRAMENTO - 01 (um)  Juiz  do Trabalho Substituto  zoneado;  36ª  Circunscrição -  Varas  do Trabalho de 
PELOTAS (1ª a 4ª) e ARROIO GRANDE - 04 (quatro) Juízes do Trabalho Substitutos zoneados; 37ª Circunscrição – Varas do 
Trabalho de RIO GRANDE (1ª e 2ª) e SANTA VITÓRIA DO PALMAR - 03 (três) Juízes do Trabalho Substitutos zoneados na 
Circunscrição.” Os 08 (oito) Juízes do Trabalho Substitutos não zoneados ficam à disposição da Corregedoria- Regional, a fim de 
atender, a critério da Administração, às necessidades dos serviços nos casos de urgência, força maior e sobrecarga de serviço. 7. 
PROPOSTA DE CRIAÇÃO  DE VARAS DO TRABALHO E CARGOS NA 4ª  REGIÃO.  Foi  aprovada,  parcialmente,  pelo 
Conselho Nacional de Justiça, proposta de Anteprojeto de Lei nº 2009.10.00.001648-0, visando à criação de 12 (doze) Cargos de 
Juiz de Tribunal; 27 (vinte e sete) – CJ 03; 72 (setenta e duas) – FC 05; 03 (três) – FC 04; 03 (três) – FC – 02, atendendo em parte o  
pedido constante do anteprojeto de lei aprovado pelo Órgão Especial do Tribunal Superior do Trabalho. 8. CONCURSO PÚBLICO 
PARA PROVIMENTO DE CARGO DE JUIZ DO TRABALHO SUBSTITUTO. Em 28.08.2007, foi homologado o resultado do 
concurso para preenchimento de cargo de Juiz do Trabalho Substituto do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, com validade 
até 27.08.2009, que foi prorrogado por decisão do Órgão Especial do dia 27.03.2009, por mais dois anos. Foram aprovados 27 (vinte 
e sete) candidatos, tendo sido nomeados e empossados até 27.05.2009, 22 (vinte e dois) candidatos. 9. VITALICIAMENTO DOS 
JUÍZES  DO  TRABALHO  SUBSTITUTOS.  O  Corregedor  Regional  realiza  o  acompanhamento  dos  juízes  vitaliciandos  em 
conformidade com a Resolução Administrativa nº 25/2008 e com o Provimento Conjunto nº 01/2009, da Corregedoria-Regional e 
da Escola do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região. Os relatórios de acompanhamento dos juízes para fins de vitaliciamento 
são compostos pela análise de vários itens, além da qualidade do trabalho realizado, a saber: aproveitamento (analisados aspectos 
gerais das  sentenças:  relatório – se há síntese do pedido e da resposta  do réu, além do registro  das principais  ocorrências do 
processo;  fundamentação – se são apreciadas todas as preliminares  e o mérito,  de forma clara e objetiva;  se é  determinada  a 
intimação/notificação do INSS quando for o caso; extinção do processo com/sem resolução do mérito; condenação ao pagamento de 
indenização equivalente aos valestransporte sem ressalvar que é devida apenas ao que exceder 6% do salário básico; distinção entre 
‘justiça gratuita’ e ‘assistência judiciária gratuita’; dispositivo – além de todos os aspectos legais, verifica-se se todas as questões 
submetidas  pelas  partes  foram resolvidas  e  se  as  preliminares  constaram da  decisão;  português  –  em todos  os  atos  judiciais 
praticados,  sempre  é analisado o correto uso da  gramática,  além de erros  de  digitação;  média  diária  de audiências  realizadas; 
processos  pendentes  para  sentença;  média  de  processos  solucionados  por  sessão;  processos  de  execução  e  total  de  sentenças 
proferidas. Os dados analisados são expostos também sob a forma de Gráficos com os números de: audiências presididas pelo 
vitaliciando; sessões por ele realizadas; sentenças de cognição proferidas; acordos entabulados; processos solucionados; processos 
pendentes de sentença; processos julgados na fase de execução; número de sentenças proferidas. O Órgão Especial poderá, ainda, 
decidir  pela instauração do procedimento de não-vitaliciamento,  que tramitará de acordo com normas previstas  em Regimento 
Interno. Desde a edição da Emenda Constitucional nº 45/2004, o artigo 93, inciso IV, da Constituição Federal/88, contém previsão 
de cursos oficiais de preparação, aperfeiçoamento e promoção de magistrados, os quais, em nível regional, vêm sendo promovidos 
pela Escola Judicial. Atualmente, dos juízes substitutos da Região, 21 (vinte um) ainda aguardam vitaliciamento. Todos os 21 (vinte 
e um) Juízes do Trabalho Substitutos participaram da etapa nacional do curso de formação de Juízes. Dos 21 (vinte um) Juízes, 19 
(dezenove) já participaram da etapa regional de formação. Os Juízes Osvaldo Antônio da Silva Stcher e Patrícia Juliana Marchi 
Pereira participarão da  etapa  regional  do curso de  formação de juízes  no periodo de  1º  de junho a 03 de julho de 2009. 10. 
CONVOCAÇÃO DE MAGISTRADO PARA ATUAÇÃO EM 2º GRAU. A convocação de juízes de primeiro grau para atuarem 
em segundo grau de jurisdição encontra-se disciplinada no âmbito da Corte por intermédio da Resolução Administrativa nº09/2006, 
que prevê: “Art. 1º - Na hipótese de substituição de membros do Tribunal, deverão ser usados os seguintes critérios: I – em caso de 
vaga a ser provida pelo critério de antiguidade, deverá ser convocado o juiz mais antigo; II – em caso de vaga a ser provida por 
merecimento, ou afastamento superior a 30 dias, deverá ser empregado o mesmo critério utilizado para a aferição de merecimento 
para a promoção de magistrado na Região; Art. 2º - Não poderão ser convocados juízes punidos com as penas previstas no art. 42, I,  
II, III e IV, observado o prazo do parágrafo único do art. 44, nem os que estejam respondendo ao procedimento previsto no art. 27, 
todos  da  LC 35/79.  Art.  3º  -  Caberá  ao Órgão  Especial  deliberar,  por  maioria  absoluta,  sobre  as  convocações”.  Atualmente, 
encontram-se convocados 06 (seis) juízes titulares de Vara para atuarem em segundo grau de jurisdição: Juíza Vânia Maria Cunha 
Mattos, Titular da 13ª Vara do Trabalho de Porto Alegre, convocada para a cadeira da Juíza Eurídice Josefina Bazo Tôrres, vaga em 
decorrência de aposentadoria, conforme inciso I, do art. 1º, da Resolução Administrativa nº 09/2006, a contar de 10.02.2009); Juíza 
Denise Pacheco (Titular da 15ª Vara do Trabalho de Porto Alegre, convocada para a cadeira da Juíza Denise Maria de Barros, vaga 
em decorrência de aposentadoria, conforme inciso II do art. 1º da Resolução Administrativa nº 09/2006, a contar de 10.02.2009); 
Juiz Marçal Henri dos Santos Figueiredo (Titular da 29ª Vara do Trabalho de Porto Alegre, convocado para a cadeira do Juiz Vice- 
Presidente do Tribunal, conforme Resolução Administrativa nº 15/2008, no período de 19.01 a 30.06.2009); Juíza Maria da Graça 
Ribeiro Centeno (Titular da 14ª Vara do Trabalho de Porto Alegre, convocada para a cadeira da Juíza Corregedora do Tribunal, 
conforme Resolução Administrativa nº 15/2008, no período de 19.01 a 30.06.2009); Juíza Rejane Souza Pedra (Titular da 4ª Vara 
do  Trabalho  de  Novo  Hamburgo,  convocada  para  a  cadeira  do  Juiz  Vice-Corregedor  do  Tribunal,  conforme  Resolução 
Administrativa nº 15/2008, no período de 19.01 a 30.06.2009); Juiz Francisco Rossal de Araújo (Titular da 16ª Vara do Trabalho de 
Porto Alegre, convocado para a cadeira do Juiz Presidente do Tribunal, conforme Resolução Administrativa nº 15/2008, no período 
de 19.01 a 30.06.2009). 11 - PRESIDENTE DA AMATRA IV. O Exmº. Juiz Dr. Luiz Antônio Colussi, Juiz Titular da 2ª Vara do 
Trabalho de Canoas, não se encontra afastado das funções jurisdicionais para exercer mandato de Presidente da Associação dos 
Magistrados Trabalhistas da 4ª REGIÃO – AMATRA IV. 12. JUIZ TITULAR DE VARA DO TRABALHO – RESIDÊNCIA 
FORA DA SEDE DA JURISDIÇÃO. Atualmente, 37 (trinta e sete) Juízes Titulares de Varas possuem autorização para residirem 
fora da sede da jurisdição. Os pedidos de autorização para residir fora da sede da jurisdição são apreciados individualmente, em 
processos administrativos, pelo Órgão Especial. A Resolução Administrativa nº 10/2007 regulamentou, no âmbito da 4ª Região, as 
hipóteses  de  autorização  aos  magistrados  da  Região  para  residirem  fora  das  respectivas  Comarcas.  A  aludida  Resolução 
Administrativa prescreve critérios objetivos de exigência mínima para a concessão de autorização do Tribunal, a saber: a distância 
entre a sede da Unidade Judiciária e a residência não ultrapassar cerca de cem quilômetros; prazos legais para prolação das decisões 
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não excedidos injustificadamente; inexistência de audiências adiadas por ausência injustificada do Juiz; ausência de reclamações 
e/ou incidentes correicionais julgados procedentes, com fundamento no atraso da audiência pelo não-comparecimento do Juiz na 
sede  da  Vara  do  Trabalho;  ausência  de  reclamações  e/ou  incidentes  correicionais  julgados  procedentes,  com fundamento  no 
nãocomparecimento do Juiz na sede da Vara do Trabalho, ou no plantão judicial; não ter o magistrado recebido ajuda-de-custo para 
deslocamento, em virtude de promoção, no período de 12 (doze) meses anteriores ao pedido. 13. CORREGEDORIA-REGIONAL. 
A 4ª Região conta com 115 (cento e quinze) Varas do Trabalho, sendo 30 (trinta) na Capital e 85 (oitenta e cinco) no interior, 20 
(vinte) Centrais de Mandados, 20 (vinte) Serviços de Distribuição dos Feitos e 07 (sete) Postos, totalizando 162 (cento e sessenta e 
duas) Unidades Judiciárias. O artigo 45 do Regimento Interno do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região prevê a realização de 
inspeções correicionais pelo menos uma vez por ano. No período de 1º de março até 19 de dezembro de 2008, foram realizadas 149 
(cento e quarenta e nove) inspeções correicionais em unidades da capital e do interior, sendo 75 (setenta e cinco) pela Corregedora 
Regional  e  74 (setenta  e  quatro)  pelo Vice-Corregedor  Regional,  totalizando mais  de  90% (noventa  por  cento)  das  unidades. 
Considerando o elevado número de Unidades Judiciárias que compõem a 4ª Região da Justiça do Trabalho, não houve Correição 
Ordinária em todas as Vara do Trabalho do TRT da 4ª Região. Não foram correicionadas 13 (treze) Unidades (Alegrete, Arroio 
Grande, Cruz Alta, Farroupilha, Gramado – 1ª VT, 2ª VT, SDF e CM –, Santa Vitória do Palmar, Santiago, São Borja, São Grabriel, 
Triunfo), por se encontrarem em situação perfeitamente regular no que respeita à tramitação processual e também em relação às 
rotinas  cartorárias.  Foram incluídas,  contudo,  em caráter  preferencial,  no  cronograma  de  correições  do  ano  de  2009.  13.1  - 
PROVIMENTOS EDITADOS. No ano de 2008, foram editados quatro provimentos, a saber: Provimento n° 01/2008 - Dispõe sobre 
a instituição de novo modelo de  ofício  precatório  no âmbito do TRT da 4ª  Região;  Provimento  nº  02/2008 -  Dispõe sobre  a 
instituição de modelo de requisição e procedimentos para pagamento de honorários  periciais no âmbito do TRT da 4ª Região; 
Provimento nº 03/2008 - Institui o Diário da Justiça Eletrônico no âmbito da Justiça do Trabalho da 4ª Região; Provimento nº 
04/2008 - Disciplina os procedimentos relativos aos débitos das Fazendas Públicas Federal, Estadual e Municipal, em virtude de 
sentença judicial transitada em julgado, sujeitos ao regime de Precatório ou de RPV. 13.2 – RECLAMAÇÕES CORREICIONAIS E 
PEDIDOS  DE  PROVIDÊNCIAS.  Em 2008,  foram autuadas  79  (setenta  e  nove)  reclamações  correicionais,  solucionadas  66 
(sessenta e seis); 111 (cento e onze) pedidos de providências e despachados 129 (cento e vinte e nove). Até abril de 2009 foram 
autuadas 57 (cinquenta e sete) reclamações correicionais e pedidos de providências e despachados 49 (quarenta e nove). 13.3 - 
RECLAMAÇÕES  VERBAIS  PROTOCOLADAS  NAS  VARAS  DO  TRABALHO.  Em  2008,  e  até  janeiro  de  2009,  foram 
protocoladas 99 (noventa e nove) reclamações trabalhistas verbais. 14. QUADRO DE SERVIDORES DA 4ª REGIÃO. A 4ª Região 
compõe-se de um quadro de 3.071 (três mil e setenta e um) servidores ativos, sendo 2.956 (dois mil, novecentos e cinquenta e seis) 
do quadro permanente, 04 (quatro) ocupantes exclusivamente de cargo em comissão e 03 (três) requisitados. Do total de servidores 
ativos, 1.079 (mil e setenta e nove) estão em atividade no TRT e 1.922 (mil, novecentos e vinte e dois) nas Varas. Desses, 1.050 
(mil  e  cinquenta)  exercentes  do cargo  de  Analista  Judiciário,  1.889 (mil  e  oitocentos  e  oitenta  e  nove)  do cargo de  Técnico 
Judiciário e 99 (noventa e nove) do cargo de Auxiliar Judiciário. Dos 1.079 (mil e setenta e nove) servidores lotados no Tribunal,  
633 (seiscentos e trinta e três) atuam em unidades da área judiciária e 425 (quatrocentos e vinte e cinco) na área administrativa. 08 
(oito) servidores encontram-se lotados provisoriamente no TRT e nas Varas do Trabalho. Existem, atualmente, 09 (nove) cargos de 
Analista Judiciário, 23 (vinte e três) de Técnico Judiciário e 01 (um) de Auxiliar Judiciário vagos. 06 (seis) servidores encontram-se 
licenciados, enquanto o número de inativos equivale a 879 (oitocentos e setenta e nove). 03 (três) servidores com lotação provisória 
em outros  órgãos.  06 (seis)  servidores  cedidos para outros  órgãos.  Existem,  atualmente,  465 (quatrocentos  e sessenta e cinto) 
terceirizados  na  Corte.  92 (noventa  e dois)  estagiários,  sendo 07 (sete)  na  área  administrativa  e 85 (oitenta  e  cinco)  na  área 
judiciária. Há, em média, 13,3 servidores por Vara. 15. FUNÇÕES COMISSIONADAS E CARGOS EM COMISSÃO. Existem 
1.556 (mil, quinhentos e cinquenta e seis) funções comissionadas, das quais 1.310 (mil, trezentos e dez) encontram-se atualmente 
providas  e  246  (duzentas  e  quarenta  e  seis)  encotram-se  vagas.  839  (oitocentos  e  trinta  e  nove)  funções  comissionadas  são 
desempenhadas por servidores de 2º grau e 717 (setecentos e dezessete) por servidores de 1º grau. Existem 265 (duzentos e sessenta 
e cinco) cargos em comissão na Região, desses, 01 (um) encontra-se vago, 260 (duzentos e sessenta) são exercidos por servidores do 
quadro  de  pessoal  do  Tribunal,  04  (quatro)  por  servidores  não  detentores  de  cargos  de  provimento  efetivo  e  02  (dois)  por 
requisitados ou com lotação provisória. Dos servidores do quadro de pessoal do Tribunal, ocupantes de cargo em comissão, 130 
(cento e trinta)  estão lotados  no segundo grau e 135 (cento e trinta e  cinco)  nas Varas do Trabalho.  16. MOVIMENTAÇÃO 
PROCESSUAL NO TRT EM 2007. O Tribunal recebeu, no ano de 2007, um total de 61.797 (sessenta e um mil,  setecentos e 
noventa  e sete)  processos e solucionou  57.988 (cinquenta e sete mil,  novecentos e oitenta e oito),  ocupando a 4ª posição dos 
Tribunais com maior movimentação processual. Havia resíduo de 15.179 (quinze mil,  cento e setenta e nove) processos.  Foram 
realizadas 362 (trezentos e sessenta e duas) sessões de julgamento, nas quais se julgou, em média, 152 (cento e cinquenta e dois) 
processos por sessão, considerando 32 (trinta e dois) juízes. O número de acórdãos publicados em Recurso Ordinário e em Agravo 
de Petição totalizou 57.988 (cinquenta e sete mil, novecentos e oitenta e oito). Foram distribuídos nesse período um total de 44.009 
(quarenta  e quatro mil  e  nove)  processos  e 11.361 (onze mil,  trezentos  e sessenta e um)  recursos  internos,  dos  quais  50.921 
(cinquenta mil,  novecentos e vinte e um) para relatores e 42.115 (quarenta e dois mil,  cento e quinze) para revisores.  A média 
mensal  total  de  processos  e  recursos  internos  distribuídos  por  juiz  foi  de  144  (cento  e  quarenta  e  quatro),  levando-se  em 
consideração 32 (trinta e dois) juízes. O quantitativo de processos distribuídos aumentou 40% em 2007 e 35% em 2008. A média 
mensal de processos julgados por juiz foi de 152 (cento e cinquenta e dois), levando-se em consideração 32 (trinta e dois) juízes. O 
prazo médio de julgamento foi de 03 (três) meses. 17. MOVIMENTAÇÃO PROCESSUAL NO TRT EM 2008. O Tribunal recebeu, 
no ano de 2008, um total de 78.604 (setenta e oito mil,  seiscentos e quatro) processos e solucionou 71.508 (setenta e um mil,  
quinhentos e oito), ocupando a 3ª posição dos Tribunais com maior movimentação processual. Houve aumento de 37% em 2007 do 
número de processos recebidos e recursos internos e 27% em 2008, tendo apresentado, no período entre 2006 e 2008, um aumento 
médio de 74% no quantitativo de processos recebidos. Havia resíduo de 21.686 (vinte um mil, seiscentos e oitenta e seis) processos. 
Foram realizadas 357 (trezentas e cinquenta e sete) sessões de julgamento, nas quais se decidiu, em média, 194 (cento e noventa e 
quatro) processos por sessão, número que corresponde ao 4º maior do país, cuja média foi de 130 (cento e trinta) processos julgados 
por sessão. O tempo médio entre a autuação e o julgamento do processo foi de 03 (três) meses. O número de acórdãos publicados 
em Recurso Ordinário e em Agravo de Petição totalizou 71.508 (setenta e um mil, quinhentos e oito). Foram distribuídos nesse 
período um total de 63.803 (sessenta e três mil, oitocentos e três) processos e 11.043 (onze mil e quarenta e três) recursos internos, 
dos quais 67.379 (sessenta e sete mil, trezentos e setenta e nove) para relatoria e 55.166 (cinquenta e cinco mil, cento e sessenta e 
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seis)  para  revisores.  A média  mensal  de  processos  distribuídos  por  juiz foi  de  195 (cento e noventa  e cinco),  levando-se  em 
consideração 32 (trinta dois) juízes; a média, no país, foi de 136 (cento e trinta e seis). A média mensal de processos julgados por  
juiz foi de 186 (cento e oitenta e seis), levando-se em consideração 32 (trinta e dois) juízes; a média nacional foi de 132 (cento e 
trinta e dois) processos. O prazo médio de julgamento foi de 03 (três) meses. 18. MOVIMENTAÇÃO PROCESSUAL NO TRT EM 
2009. Foram recebidos no TRT da 4ª Região 18.251 (dezoito mil, duzentos e cinqüenta e um) processos e 3.741 (três mil, setecentos 
e quarenta e um) recursos internos, até 30 de abril de 2009, sendo que foram autuados 17.350 (dezessete mil, trezentos e cinquenta), 
distribuídos 21.992 (vinte um mil, novecentos e noventa e dois) e julgados 21.030 (vinte um mil e trinta) processos. Há um resíduo 
de 22.009 (vinte e dois mil e nove) processos. 18.251 (dezoito mil, duzentos e cinquenta e um) processos encontram-se distribuídos 
para relatoria nos gabinetes dos Juízes e 3.741 (três mil, setecentos e quarenta e um) recursos internos. Foram julgados até 30 de 
abril de 2009, 17.421 (dezessete mil, quatrocentos e vinte um) processos e 3.609 (três mil, seiscentos e nove) recursos internos. Até 
31 de maio de 2009, encontravam-se no Ministério Público do Trabalho, 984 (novecentos e oitenta e quatro) processos para emissão 
de parecer. Em 31 de maio de 2009, havia 221 (duzentos e vinte um) processos que aguardavam autuação. Havia 515 (quinhentos e 
quinze) aguardando distribuição e 7.343 (sete mil, trezentos e quarenta e três) processos aguardando pauta. O prazo médio para 
julgamento  é  de  04  (quatro)  meses.  19.  RECURSO DE REVISTA. DESPACHO DE ADMISSIBILIDADE.  Em 2008,  foram 
interpostos 26.197 (vinte e seis mil, cento e noventa e sete) Recursos de Revista, tendo a Presidência despachado 25.359 (vinte e 
cinco mil, trezentos e cinquenta e nove), dos quais foram admitidos 5.221 (cinco mil, duzentos e vinte e um) e denegados 20.138 
(vinte mil, cento e trinta e oito). Até abril de 2009, foram interpostos 7.317 (sete mil, trezentos e dezessete) Recursos de Revista, 
despachados 6.936 (seis mil, novecentos e trinta e seis), dos quais 1.528 (mil, quinhentos e vinte e oito) foram admitidos e 5.408 
(cinco  mil,  quatrocentos  e  oito)  denegados.  Em média,  no  período  de  2006  a  2008,  a  cada  100  (cem)  Recursos  de  Revista 
despachados no âmbito do TRT da 4ª Região, apenas 23 (vinte e três) foram admitidos. 20. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM 
RECURSO DE REVISTA. Em 2007, foram interpostos 8.794 (oito mil, setecentos e noventa e quatro) Agravos de Instrumento em 
Recurso de Revista; Em 2008, L13.783 (treze mil, setecentos e oitenta e três) e, até abril de 2009, 4.921 (quatro mil, novecentos e 
vinte um) Agravos de Instrumento em Recurso de Revista foram encaminhados ao TST. 21. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 
Em 2007, foram autuados no Tribunal 9.938 (nove mil, novecentos e trinta e oito) Embargos de Declaração e julgados 9.698 (nove 
mil, seiscentos e noventa e oito).  Em 2008, foram interpostos 10.133 (dez mil,  cento e trinta e três) Embargos de Declaração e 
julgados 10.093 (dez mil e noventa e três). Até 30 de abril de 2009, já haviam sido autuados 3.604 (três mil, seiscentos e quatro) 
Embargos de Declaração. Em 31 de maio de 2009 permaneciam sem julgamento 417 (quatrocentos e dezessete) Embargos de 
Declaração,  sendo  que  311  (trezentos  e  onze)  nos  gabinetes  dos  juízes  e  106  (cento  e  seis)  aguardando  pauta.  22. 
MOVIMENTAÇÃO PROCESSUAL NAS VARAS DO TRABALHO – Em 2007, foram recebidas 151.417 (cento e cinquenta e um 
mil, quatrocentos e dezessete) reclamações trabalhistas, sendo que 28.579 (vinte e oito mil, quinhentos e setenta e nove) sob o rito 
sumaríssimo e 122.838 (cento e vinte e dois mil, oitocentos e trinta e oito) sob o rito ordinário. Em 2008, foram recebidas 155.359 
(cento  e  cinquenta  e  cinco  mil,  trezento  e  cinquenta  e  nove)  reclamações  trabalhistas,  sendo  que  25.939  (vinte  e  cinco  mil, 
novecentos e trinta e nove) sob o rito sumaríssimo e 129.420 (cento e vinte e nove mil, quatrocentos e vinte) sob o rito ordinário. 
Em dezembro de 2008, o resíduo era de 69.623 (sessenta e nove mil, seiscentos e vinte e três) processos. 7.767 (sete mil, setecentos 
e sessenta e sete) estavam conclusos para prolação de sentença, sendo 1.209 (mil, duzentos e nove) no prazo e 6.558 (seis mil, 
quinhentos e cinqüenta e oito) com prazo vencido. 33.166 (trinta e três mil, cento e sessenta e seis) processos adiados e 28.690 
(vinte e oito mil, seiscentos e noventa) processos em situações diversas. 22.1 - PRAZO MÉDIO PARA A REALIZAÇÃO DA 1ª 
AUDIÊNCIA – Em 2007, o prazo médio para a realização da 1ª audiência nos processos sob rito sumaríssimo foi de 36 (trinta e 
seis) dias e sob rito ordinário de 42 (quarenta e dois) dias. Em 2008, o prazo médio dos processos sujeitos ao rito sumaríssimo foi de  
34 (trinta  e  quatro)  dias  e  ao rito  ordinário  de  45 (quarenta  e  cinco)  dias.  22.2 – PRAZO MÉDIO PARA PROLAÇÃO DA 
SENTENÇA - Em 2007, o prazo médio para a prolação da sentença nos processos sob rito sumaríssimo foi de 36 (trinta e seis) dias 
e sob rito ordinário de 94 (noventa e quatro) dias. Em 2008, o prazo médio nos processos submetidos ao rito sumaríssimo foi de 32 
(trinta e dois) dias e sob rito ordinário de 91 (noventa e um) dias. 22.3 – PROCESSOS JULGADOS E CONCILIADOS – Em 2007, 
foram julgados e conciliados 87.514 (oitenta e sete mil, quinhentos e quatorze) processos. Em 2008, foram julgados e conciliados 
74.601 (setenta e quatro mil, seiscentos e um) processos. 22.4 – PROCESSOS NA FASE DE EXECUÇÃO – A 4ª Região iniciou o 
ano de 2008 com um saldo de 137.511 (cento e trinta e sete mil, quinhentos e onze) processos pendentes de execução, ao qual foram 
acrescidos 57.729 (cinquenta e sete mil, setecentos e vinte e nove) novos feitos, totalizando 195.240 (cento e noventa e cinco mil, 
duzentos e quarenta) processos a executar. Foram encerradas 68.643 (sessenta e oito mil, seiscentos e quarenta e três) execuções, 
51,52% a mais que no ano de 2007, e 16.168 (dezesseis mil, cento e sessenta e oito) execuções foram arquivadas provisoriamente. O 
resíduo para 2009 aumentou 6,8%, totalizando 146.927 (cento e quarenta e seis mil, novecentos e vinte e sete) processos. O saldo de 
processos arquivados provisoriamente sofreu aumento de 10,15%, passando de 110.180 (cento e dez mil, cento e oitenta) processos 
para 121.365 (cento e vinte e um mil, trezentos e sessenta e cinco) processos. 22.5 – PROCESSOS ENCAMINHADOS AO TRT – 
Em 2008,  foram encaminhados  ao TRT, 84.659 (oitenta  e  quatro mil,  seiscentos  e  cinquenta  e nove)  recursos,  sendo 61.098 
(sessenta e um mil, noventa e oito) Recursos Ordinários, 4.346 (quatro mil, trezentos e quarenta e seis) Recursos Ordinários em 
Procedimento Sumaríssimo, 5.143 (cinco mil, cento e quarenta e três) Recursos Adesivos, 109 (cento e nove) Remessas de Ofício, 
3.175 (três mil, cento e setenta e cinco) Agravos de Instrumento e 10.778 (dez mil, setecentos e setenta e oito) Agravos de Petição. 
22.6 – PROCESSOS VINDOS DA JUSTIÇA COMUM - Em 2008, a Justiça Comum encaminhou 791 (setecentos e noventa e um) 
processos, sendo 261 (duzentos e sessenta e um) oriundos da Justiça Federal e 530 (quinhentos e trinta) da Estadual. Houve uma 
diminuição  de  39,2%  em  relação  ao  ano  anterior,  em  que  foram  encaminhados  1.301  (mil,  trezentos  e  um)  processos.  23. 
EXECUÇÃO  CONTRA  A  FAZENDA  PÚBLICA.  23.1  -  JUÍZO  AUXILIAR  DE  CONCILIAÇÃO  DE  PRECATÓRIOS.  O 
Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região mantém o Juízo Auxiliar de Conciliação na Execução contra a Fazenda Pública. O TRT 
objetiva dinamizar o pagamento dos precatórios vencidos do poder público, promovendo a cooperação mútua com o ente público, 
que se compromete a repassar ao Tribunal valor certo. Em contrapartida, o Tribunal promove a quitação paulatina dos precatórios da 
pessoa jurídica executada, em estrita observância à ordem cronológica de apresentação dos ofícios requisitórios. O juízo conta com 
o apoio de uma Secretaria responsável pela atividade cartorária, encarregada, inclusive, do envio de todos os dados estatísticos 
resultantes de suas atividades, que ocorrem durante todo o ano, ao Conselho Nacional de Justiça. Todos os precatórios da União – 
Administração Direta, Autarquias e Fundações – requeridos até 2008 já foram pagos no presente exercício. Há precatórios da União 
pendentes de pagamento apenas em razão de decisão judicial (17 precatórios). No que diz respeito ao Estado do Rio Grande do Sul, 
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vale mencionar que a adesão ao Juízo de Conciliação na Execução contra a Fazenda Pública permitiu a quitação de todos os débitos 
caracterizados como obrigações de pequeno valor. Neste exercício, inclusive, houve incremento de repasses que permitirá a quitação 
dos precatórios vencidos em 1998. Na esfera municipal, entre os 495 (quatrocentos e noventa e cinco) municípios do Estado do Rio 
Grande do Sul, 105 (cento e cinco) entes da administração direta e indireta dos municípios acumulam grande número de precatórios 
vencidos  e  não  pagos,  não  obstante  76,22% dos  precatórios  em atraso  encontram-se  conciliados  no  Juízo  de  Conciliação  na 
Execução contra a Fazenda Pública. 23.2 - CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PECUNIÁRIAS DA UNIÃO, DO ESTADO E 
DOS MUNICÍPIOS,  DAS AUTARQUIAS E  FUNDAÇÕES.  A União  cumpre  rigorosamente  o  prazo  para  cumprimento  dos 
precatórios de sua responsabilidade. O Estado do Rio Grande do Sul tem precatórios pendentes de pagamento vencidos desde 1998, 
bem como algumas entidades municipais. As entidades estaduais possuem 3.078 (três mil e setenta e oito) precatórios pendentes de 
pagamento  vencidos,  totalizando  R$  596.268.930,57  (quinhentos  e  noventa  e  seis  milhões,  duzentos  e  sessenta  e  oito  mil, 
novecentos  e  trinta  reais  e  cinquenta  e  sete  centavos),  as  entidades  municipais  possuem  1.560  (mil,  quinhentos  e  sessenta) 
precatórios com prazo vencido, totalizando R$ 214.026.726,06 (duzentos e quatorze milhões, vinte e seis mil, setecentos e vinte e 
seis reais e seis centavos). 24. EXECUÇÃO DIRETA. A 4ª Região iniciou o ano de 2008 com um saldo de 137.511 (cento e trinta e 
sete mil, quinhentos e onze) processos pendentes de execução, ao qual foram acrescidos 57.729 (cinquenta e sete mil, setecentos e 
vinte e nove) novos feitos, totalizando 195.240 (cento e noventa e cinco mil, duzentos e quarenta) a executar. Foram encerradas 
68.643 (sessenta e oito mil, seiscentos e quarenta e três) execuções, 51,52% a mais que no ano anterior; 16.168 (dezesseis mil, cento 
e sessenta e oito) execuções foram arquivadas provisoriamente. O resíduo para 2009 aumentou 6,87%, totalizando 146.927 (cento e 
quarenta e seis mil, novecentos e vinte e sete) processos, e o saldo de feitos arquivados provisoriamente sofreu um aumento de 
10,15%, passando de 110.180 (cento e dez mil, cento e oitenta) para 121.365 (cento e vinte um mil, trezentos e sessenta e cinco) 
processos.  Em 2008,  o  quantitativo  de  incidentes  processuais  recebidos  na  fase  de  execução foi  de  10.116 (dez  mil,  cento  e 
dezesseis),  5,8% a mais  que o observado no ano anterior.  O quantitativo de incidentes julgados  aumentou  20,8% e o resíduo 
diminuiu 2,1%. Na fase de execução, a taxa de congestionamento foi de 56,2%, percentual inferior ao observado em 2007, que foi 
de 67,9%. 24.1 - SISTEMA BACEN-JUD. O Sistema BACEN-JUD é frequentemente utilizado por todos os Juízes e em todas as 
Varas e Postos da Justiça do Trabalho do TRT da 4ª Região. Segundo informações prestadas pela Corregedora-Regional, existem 
problemas no sistema que estão dificultando a sua utilização. Relata que os magistrados, quando emitem a ordem de liberação ou 
transferência de valores retidos mediante a utilização dos Sistemas BACEN JUD 1 ou BACEN JUD 2, bem como de desbloqueio, 
em caso  de  valor  irrisório  ou  insuficiente,  não  veem cumpridas  as  determinações  judiciais  pelas  instituições  bancárias.  Esta 
Corregedoria-Geral já está tomando providências no sentido de detectar as razões da inobservância da ordem judicial, visando, 
assim,  sanar tais irregularidades.  24.2 - CONVÊNIOS FIRMADOS. Foram firmados os  seguintes  convênios:  a) DETRAN – o 
convênio com o DETRAN/RS - possibilita a busca por veículos automotores por nome do proprietário, CPF ou placa do veículo, 
demonstrando todo o seu histórico, como a data de compra e venda (facilitando a verificação de fraude à execução) e o tipo de 
restrição que porventura determinado veículo pesquisado tenha (alienação fiduciária ou judicial); b) CEEE – o convênio com a 
Companhia Estadual de Energia Elétrica possibilita a busca por endereços; c) RENAJUD – o convênio RENAJUD utilizado pelo 
TRT da 4ª Região é o nacional, viabilizado pelo CNJ. Contribui para a execução, à medida que possibilita a imediata restrição do 
veículo pesquisado, impedindo a sua venda e/ou circulação; d) INFOJUD – o convênio INFOJUD utilizado na 4ª Região também é 
o nacional, viabilizado pelo CNJ, que disponibiliza aos magistrados dados das declarações de imposto de renda de pessoas físicas ou 
jurídicas, além da movimentação imobiliária de devedores. 24.3 - JUÍZO AUXILIAR DE EXECUÇÃO. Não há no TRT da 4ª 
Região  Juízo  Auxiliar  de  Execução.  24.4  -  CENTRAL  DE  MANDADOS.  ATUAÇÃO  DE  OFICIAIS  DE  JUSTIÇA  E 
ZONEAMENTO.  A  Central  de  Mandados,  normatizada  pelo  Provimento  nº  213/2001,  com  as  alterações  introduzidas  pelo 
Provimento nº 216/2003, da Corregedoria Regional, atua como auxiliar dos serviços judiciários e está subordinada à direção do Foro 
Trabalhista.  O território de jurisdição da Central  de Mandados é dividido em setores,  de acordo com o número de servidores 
responsáveis pela execução de mandado, que atua em regime de revezamento periódico, não excedente a 06 (seis) meses, para fins 
de distribuição e cumprimento. As 20 (vinte) Centrais de Execução de Mandados existentes estão localizadas nos Foros Trabalhistas 
das seguintes cidades: Porto Alegre, Bagé, Bento Gonçalves, Cachoeirinha, Canoas, Caxias do Sul, Erechim, Gramado, Gravataí, 
Novo Hamburgo, Passo Fundo, Pelotas, Rio Grande, Santa Maria, Santa Cruz do Sul, São Leopoldo, Sapiranga, Sapucaia do Sul, 
Taquara  e Uruguaiana. 24.5 -  SERVIÇO DE CÁLCULOS JUDICIAIS.  Não há  no TRT da  4ª  Região o Serviço de Cálculos 
Judiciais. 25. ADOÇÃO DO SISTEMA E-RECURSO E DA RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 874/2002 DO TST. O sistema 
E-RECURSO é utilizado pela Assessoria Judiciária do TRT da 4ª Região desde setembro de 2006, em substituição ao programa 
“Edição Dirigida de Despachos – Revista”. O sistema se encontra integrado a NovaJus4 (Sistema de Acompanhamento Processual 
do 2º Grau). Com relação à adoção da prática recomendada na Resolução Administrativa nº 874/2002, do TST, o Regional informou 
que com o sistema E- RECURSO, os Recursos de Revista admitidos e Agravos de Instrumento que abrangem teses jurídicas que se 
reiteram no  âmbito  do  Regional,  ainda  não  apreciadas  pelo  TST,  estão  identificados  dentro  do  próprio  sistema.  26.  JUÍZO 
CONCILIATÓRIO EM RECURSO DE REVISTA. O Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região realiza audiências de conciliação 
em processos em grau de Recurso de Revista, ainda não despachados, por meio do Juízo de Conciliação de 2º Grau, desde que não 
envolvam a Fazenda Pública.  As partes,  por  seus advogados,  são intimadas para  se manifestarem sobre  eventual interesse  na 
realização de audiência de conciliação do feito, no prazo de 15 dias. Ainda que o interesse seja apenas de um dos litigantes, os autos  
são remetidos para as providências cabíveis. Sendo infrutífera a conciliação, os autos são encaminhados à Assessoria Judiciária para 
análise da admissibilidade do Recurso de Revista interposto. Qualquer das partes poderá manifestar interesse na realização de uma 
audiência conciliatória, por meio de petição encaminhada ao protocolo do TRT, ou envio de mensagem para o endereço eletrônico 
conciliacao.revista@trt4.gov.br,  quando o processo estiver aguardando a análise  de admissibilidade do Recurso de Revista,  ou 
conciliacao@trt4.gov.br, nos demais casos. No ano de 2008, 1.896 (mil, oitocentos e noventa e seis) processos foram inseridos no 
Projeto Conciliação, entre os quais 856 (oitocentos e cinquenta e seis) foram incluídos em pauta e 613 (seiscentos e treze) foram 
conciliados, totalizando R$ 28.001.548,36 (vinte e oito milhões, um mil, quinhentos e quarenta e oito reais e trinta e seis centavos), 
o que corresponde a 71,61% dos processos incluídos em pauta. Destacou-se o mês de dezembro de 2008, quando o índice de 
processos conciliados chegou a 89,33%. Em julho de 2008, os valores acordados totalizaram R$ 4.919.769,71 (quatro milhões, 
novecentos e dezenove mil, setecentos e sessenta e nove reais e setenta e um centavos), o maior valor do ano. No mês de agosto foi 
atendido o maior número de litigantes, 165 (cento e sessenta e cinco), ocasião em que o percentual de acordos foi de 80%. 27. 
CONCILIAÇÃO.  Em  2007,  houve  conciliação  em  55.785  (cinquenta  e  cinco  mil,  setecentos  e  oitenta  e  cinco)  processos, 
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totalizando R$ 281.380.671,00 (duzentos e oitenta e um milhões, trezentos e oitenta mil, seiscentos e setenta e um reais). Em 2008, 
foram conciliados 58.486 (cinquenta e oito mil, quatrocentos e oitenta e seis) feitos, totalizando R$ 319.899.586,00 (trezentos e 
dezenove milhões, oitocentos e noventa e nove mil, quinhentos e oitenta e seis reais). 27.1 - RESULTADOS DA SEMANA DE 
CONCILIAÇÃO. Foram marcadas durante o ano de 2008, no total, 6.217 (seis mil, duzentos e dezessete) audiências de conciliação 
na sede do Tribunal e nas Varas do Trabalho; 6.339 (seis mil, trezentos e trinta e nove) foram efetivamente realizadas, resultando 
em 3.110 (três mil,  cento e dez) acordos.  Segundo informações da Secretaria- Geral da Presidência,  a  soma total  dos  valores 
homologados foi de R$ 32.096.635,71 (trinta e dois milhões, noventa e seis mil, seiscentos e trinta e cinco reais e setenta e um 
centavos). 28. ATIVIDADES ITINERANTES DAS VARAS DO TRABALHO – Em 2008, o TRT da 4ª Região realizou atividades 
itinerantes na Vara do Trabalho de Rosário do Sul, que se desloca para o Município de Cacequi, uma vez por mês, para realizar  
audiências. No período de janeiro de 2008 a abril de 2009, foram incluídos 133 (cento e trinta e três) processos na pauta, tendo 
ocorrido 31 (trinta e uma) conciliações, envolvendo um montante de R$ 116.210,80 (cento e dezesseis mil, duzentos e dez reais e 
oitenta  centavos).  29.  REMESSA  DOS  AUTOS AO  MINISTÉRIO  PÚBLICO  DO  TRABALHO.  Ao  Ministério  Público  do 
Trabalho  são  remetidos  apenas  aqueles  processos  cuja  remessa  é  obrigatória  ou,  facultativamente,  os  que  envolvem matérias 
consideradas relevantes pelos Relatores (arts. 81 e 84, do Regimento Interno do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região). 30. 
TAXAS  DE  CONGESTIONAMENTO  E  DE  RECORRIBILIDADE.  30.1  -  TAXA  DE  CONGESTIONAMENTO  NO 
TRIBUNAL. Em 2007, a taxa de congestionamento no TRT foi de 20%. Em 2008, foi de 24%, correspondendo a 5ª maior do país, 
cuja média foi de 19%. 30.2 - RECORRIBILIDADE EXTERNA NO TRIBUNAL. Em 2007, foram interpostos Recursos de Revista 
em 40% dos acórdãos publicados. Já em 2008, foram interpostos em 48% dos acórdãos publicados, o 3º maior percentual no país,  
cuja média foi de 39%. 30.3 - TAXA DE CONGESTIONAMENTO NA 4ª REGIÃO. Em 2008, a taxa de congestionamento na fase 
de conhecimento foi de 35,2% e de 37,2% na fase de execução. 30.4 - RECORRIBILIDADE EXTERNA NA 4ª REGIÃO. Em 
2007, o percentual de interposição de Recursos Ordinários em processos sujeitos ao rito sumaríssimo foi de 47,1% e, em 2008, de 
59%.  Já  sob  rito  ordinário,  o  percentual  foi  de  116,1%  em 2007  e  de  117,6%  em 2008.  Na  fase  de  execução,  a  taxa  de 
recorribilidade foi de 130,3% em 2007 e de 120,5% em 2008. 30.5 - RECORRIBILIDADE INTERNA NA 4ª REGIÃO. Em 2007, 
foram interpostos Embargos de Declaração em 44,8% dos acórdãos publicados, já em 2008, a taxa foi de 33,8%. 31. PRAZO 
MÉDIO NO TRIBUNAL, APURADO POR AMOSTRAGEM. Dos processos examinados, os de rito sumaríssimo tramitam, em 
média, por 48 (quarenta e oito) dias no Tribunal, desde a autuação até a publicação do acórdão, e os processos em rito ordinário, em 
média, 163 (cento e sessenta e três) dias. Nos processos sujeitos ao rito sumaríssimo, despende-se: 04 (quatro) dias para autuação e 
para distribuição; 05 (cinco) dias para exame do Relator; 09 (nove) dias para julgamento do recurso e redação do acórdão, e 13 
(treze) dias para sua publicação. Em processos sob rito ordinário,  despende-se: 01 (um) dia para autuação; 10 (dez) dias para 
distribuição; 75 (setenta e cinco) dias para exame do Relator; 05 (cinco) dias para inclusão em pauta, julgamento e redação do 
acórdão e 10 (dez) dias para sua publicação. O prazo médio de tramitação do processo, desde a autuação do Recurso Ordinário até a 
publicação do despacho de admissibilidade em Recurso de Revista, é de 311 (trezentos e onze) dias. É o que evidenciou o exame 
dos seguintes processos tomados aleatoriamente por amostragem: ROPS - 00800/2008-305-04-00-0; ROPS - 00158/2008-541-04-
00-0  ;  ROPS  -  01114/2008-012-04-00-0;  ROPS  -  00819/2008-512-04-00-1;  ROPS  -  00760/2008-026-04-00-3  ;  ROPS  - 
01114/2008-016-04-00-6; ROPS - 01111/2008-102-04-00-8; ROPS - 01179/2008-005-04-00-8; ROPS - 00884/2008-305-04-00-2; 
ROPS - 01278/2008-401-04-00-7; ROPS - 00339/2008-541-04-00-6; ROPS - 01094/2006-512-04-00-7; ROPS - 01184/2008-102-
04-00-0; ROPS - 01370/2008-251-04-00-7; RO - 00444-2008-104-04-00-2; RO - 01115-2007-009-04-00-1; RO - 00959-2005-662-
04-00-1; RO - 00075-2008-601-04-00-0; RO - 01753-2005-771-04-00-8. 32. OBSERVAÇÕES DECORRENTES DO EXAME DE 
PROCESSOS NO TRIBUNAL, POR AMOSTRAGEM. O exame de processos, por amostragem, demonstrou, em linhas gerais, que 
a 4ª Região preza pela simplificação das formas, visando à celeridade processual, sem comprometimento da qualidade da prestação 
jurisdicional.  Constatou-se,  no  entanto,  que:  na  admissibilidade  dos  Recursos  Ordinários,  os  juízes  de  primeiro  grau  apenas 
determinam a subida dos autos, sem o exame dos pressupostos extrínsecos (RO- 00403/2006-661-04-00-0, RO-00277/2007-332-04-
00-4 e RO- 00061/2008-291-04-00-9); nos processos da 7ª Turma, a inexistência de certidões noticiando a inclusão dos processos 
em  pauta  de  julgamento,  (RO-00403/2006-661-04-00-0,  RO-  00277/2007-332-04-00-4  e  RO-00061/2008-291-04-00-9);  a 
nãoprolação de sentenças líquidas (ROPS-00800/2008-305-04-00-0, ROPS-00158/2008-541-04-00-0, ROPS-00760/2008-026-04-
00-3); que não consta da capa o número total de volumes que possui o processo (RO-001261/2007-381-04-00-9, RO-01480/2006-
403-04- 00-0 e RO-422/1996-020-04-00-9); que não possui a certidão de recebimento do processo no setor de distribuição (RO-
00403/2006- 661-04-00-0, RO-00277/2007-332-04-00-4 e RO-00061/2008-291- 04-00-9); a ausência da data em que o Relator 
liberou o processo para a Secretaria da Turma para inclusão em pauta; e inúmeros julgamentos adiados sine die nas Varas do 
Trabalho; que constitui uma praxe na Região o adiamento das sentenças sem a definição da data em que serão proferidas (RO-
001261/2007-381-04-00-9, RO-00800/2008-305-04-00-0 e RO-01114/2008-012-04-00-0). 33. TRAMITAÇÃO PREFERENCIAL 
E RITO SUMARÍSSIMO. Os processos de tramitação preferencial e submetidos ao rito sumaríssimo ostentam em suas capas essa 
informação, seguindo determinação contida no artigo 19 da Consolidação dos Provimentos da Corregedoria-Geral da Justiça do 
Trabalho.  34.  ORÇAMENTO DE 2009.  A previsão  orçamentária  para  2009 foi  de  R$ 970.501.378,00  (novecentos  e  setenta 
milhões,  quinhentos e um mil,  trezentos e setenta e oito  reais). 35. ARRECADAÇÃO. 35.1 - ARRECADAÇÃO TOTAL DO 
TRIBUNAL EM 2007. O Tribunal arrecadou R$ 929.651,89 (novecentos e vinte e nove mil, seiscentos e cinquenta e um reais e 
oitenta e nove centavos) a título de custas e R$ 27.476,64 (vinte e sete mil, quatrocentos e setenta e seis reais e sessenta e quatro 
centavos) em emolumentos. 35.2 - ARRECADAÇÃO TOTAL DO TRIBUNAL EM 2008. O Tribunal arrecadou R$ 1.014.576,67 
(um milhão, quatorze mil, quinhentos e setenta e seis reais e sessenta e sete centavos) a título de custas; R$ 26.799,30 (vinte e seis 
mil, setecentos e noventa e nove reais e trinta centavos) em emolumentos.35.3 - ARRECADAÇÃO TOTAL DAS VARAS DO 
TRABALHO EM 2007. As Varas do Trabalho arrecadaram R$ 19.509.874,22 (dezenove milhões, quinhentos e nove mil, oitocentos 
e setenta e quatro reais e vinte e dois centavos) a título de custas; R$ 189.801,80 (cento e oitenta e nove mil, oitocentos e um reais e  
oitenta centavos) em emolumentos; R$ 148.682.978,00 (cento e quarenta e oito milhões, seiscentos e oitenta e dois mil, novecentos 
e setenta e oito reais) em créditos previdenciários; R$ 187.024.655,69 (cento e oitenta e sete milhões, vinte e quatro mil, seiscentos e 
cinquenta e cinco reais e sessenta e nove centavos) a título de imposto de renda e R$ 67.086,20(sessenta e sete mil, oitenta e seis  
reais e vinte centavos) a título de multas aplicadas pela DRT. 35.4 - ARRECADAÇÃO TOTAL DAS VARAS DO TRABALHO 
EM 2008. As Varas do Trabalho arrecadaram R$ 23.859.303,04 (vinte três milhões, oitocentos e cinquenta e nove mil, trezentos e 
três reais e quatro centavos centavos) em custas processuais; R$ 348.604,43 (trezentos e quarenta e oito mil, seiscentos e quatro 
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reais e quarenta e três centavos) em emolumentos; R$ 159.366.331,79 (cento e cinquenta e nove milhões, trezentos e sessenta e seis 
mil,  trezentos e trinta e um reais e setenta e nove centavos) em créditos previdenciários; R$ 1.152.354,86 (um milhão, cento e 
cinquenta  e  dois  mil,  trezentos  e  cinquenta  e  quatro  reais  e  oitenta  e  seis  centavos)  em multas  aplicadas  pela  DRT  e  R$ 
208.793.610,22 (duzentos e oito milhões, setecentos e noventa e três mil, seiscentos e dez reais e vinte e dois centavos) em imposto 
de renda. 36. PROGRAMA DE GESTÃO DOCUMENTAL. No âmbito do TRT da 4ª Região, a gestão documental é regida pela 
Resolução  Administrativa  nº  03/2003,  onde  foi  constituída  uma  Comissão  Permanente  de  Avaliação  de  Documentos,  sob  a 
supervisão do Juiz Vice-Presidente. Com o desenvolvimento das atividades da Comissão, foi substituida a eliminação de autos por 
preservação de documentos e reclamações, visando sempre o aspecto histórico, probatório e, principalmente, a atividade-fim do 
Tribunal. A partir de março de 2006, a pedido da Comissão do Memorial da Justiça do Trabalho, e com o objetivo de se preservar 
documentos e autos trabalhistas, não foi realizado nenhum descarte de processos ou documentos,  cujo prazo de guarda já havia 
prescrito. Desde essa data, nenhuma reclamação trabalhista foi eliminada e até o momento o Tribunal não possui uma política de 
eliminação de autos findos. Somente a partir de março de 2007, os pedidos de eliminação de documentos voltaram a ser autorizados 
ou  não,  conjuntamente  com  a  Comissão  do  Memorial.  De  acordo  com  informações  prestadas  pela  Diretora  do  Serviço  de 
Cadastramento Processual, responsável pela Seção de Triagem de Processos Arquivados, e pela Seção de Conservação e Consulta 
de Documentos Judiciais (Arquivo) não é possível quantificar o número de documentos administrativos e de processos judiciais 
arquivados no âmbito do TRT, assim como o número que aguardam eliminação e os que serão preservados de forma permanente. 
Isso decorre do fato de que, no Regional, os arquivos são setoriais, ficando sob gestão de cada Diretor, Secretário ou Chefe. Até 
maio de 2009, encontravam-se depositados no Arquivo de Porto Alegre 97.843 (noventa e sete mil, oitocentos e quarenta e três) 
processos,  e no Depósito Centralizado foram recolhidas 1.328.902 (um milhão,  trezentos  e vinte  e oito  mil,  noventos  e duas) 
reclamações trabalhistas. Informa, ainda, que, apesar da inclusão de arquivistas nos cargos efetivos dos Quadros de Pessoal da 
Justiça do Trabalho de Primeiro e Segundo Graus (Ato nº 193, de 9 de outubro de 2008 – Presidente do Conselho Superior da 
Justiça do Trabalho (publicação DOU 13.10.08), o Regional ainda não possui em seu quadro esse profissional. 37. PROGRAMA 
DE GESTÃO AMBIENTAL. O TRT da 4ª Região, à época da edição da Recomendação nº 11/2007, do CNJ, já adotava uma 
política ambiental promovendo as seguintes ações: a) as folhas impressas em um dos lados são reaproveitadas como rascunho, assim 
como confeccionados blocos de anotações pela gráfica do Tribunal;  b) coleta seletiva  de papel, o qual é permutado por papel 
higiênico e papel toalha; c) os cartuchos vazios de tinta/toner de impressoras são permutados por papel ou cartuchos novos junto a 
empresas que reciclam ou recarregam tais materiais, devidamente licenciadas pelo órgão ambiental competente; d) metais e baterias 
são objeto de permuta por materiais de consumo; e) com relação às latas de refrigerantes, desde o ano de 2003 o Tribunal tem 
parceria com o projeto “latinhas fazem andar”,  que tem por objetivo a troca de latas de alumínio por  cadeiras de rodas,  cuja 
coordenação é realizada pela Secretaria de Recursos Humanos; f) coleta seletiva de resíduos no âmbito da Secretaria de Apoio 
Administrativo,  com recipientes individuais  para plásticos e vidros;  g)  coleta de lâmpadas fluorescentes para descarte junto às 
empresas  MEGA  RECICLAGEM  DE  MATERIAIS  LTDA  e  BRASIL  RECICLE  LTDA  (especializadas  para  este  fim).  A 
Comissão de Gestão Ambiental reuniu-se em vinte e duas oportunidades, a partir de sua implementação, com o objetivo de analisar 
os principais pontos relacionados com a gestão ambiental e definir as metas a serem aplicadas. A princípio, a Comissão de Gestão 
Ambiental analisou as medidas até então adotadas neste Tribunal a respeito do meio ambiente e centrou sua atenção nos seguintes 
pontos:  a)  coleta  seletiva  dos  resíduos  sólidos  reaproveitáveis  ou  recicláveis  –  “lixo  seco”,  aquele  que  o TRT não  destina  à 
reciclagem por permuta, porém destina ao recolhimento pelo Departamento Municipal de Limpeza Urbana – DMLU; b) criação e 
lançamento no mês de junho do corrente ano de um portal de Gestão Ambiental na Intranet para fins de encaminhamento de 
sugestões e questionamentos,  bem como fomentar a conscientização ambiental entre os  magistrados e servidores;  c) impressão 
frente e verso dos documentos no âmbito do TRT; e, d) utilização do papel reciclado e ou não clorado, em substituição ao papel 
sulfite branqueado com utilização de clorofosfato, nos impressos de natureza administrativa ou processual. Com relação ao projeto 
de construção do novo prédio administrative, o Diretor do Serviço de Enegenharia e Arquitetura do TRT da 4ª Região informou que 
o prédio foi concebido para ser um prédio inteligente, ou seja, serão empregados recursos de inteligência predial, com a automação 
de diversos sistemas (iluminação, elevadores, segurança patrimonial, entre outros). Destacou que, com o emprego de luminárias 
com lâmpadas de alta tecnologia na área de escritórios, espera melhoras na eficiência luminosa e diminuição no consumo elétrico. 
Afirmou que as luminárias poderão ser programadas para ligarem somente nos horários de funcionamento das unidades, permitindo-
se ajustar a iluminação de setores específicos que venham a funcionar fora dos horários normais. Mencionou que serão adotados 
vidros especiais (com índices de transmitância térmica e luminosidade adequados) na pele-de-vidro das fachadas para impedir a 
difusão do calor para áreas internas, privilegiando o bom desempenho térmico. Asseverou que os sanitários do prédio terão, além 
das torneiras temporizadas, sensores de presença para o acionamento das luminárias. Já a climatização do prédio será feita por meio 
de aparelhos tipo VRV (Volume de Refrigerante Variável), cuja tecnologia permite otimizar a capacidade térmica do sistema em 
relação  ao  consumo  de  energia  elétrica,  constituindo-se  numa  alternativa  ao  sistema  de  ar-condicionado  central,  comumente 
utilizado em edificações desta natureza. Apontou, ainda, para o uso do concreto pré-fabricado da estrutura do prédio, cuja produção 
(em canteiro do próprio chão de fábrica do fornecedor) vem substituir o sistema tradicional de moldagem da estrutura no canteiro, o 
que exigiria escoramentos e formas de madeira. Por último, apontou que se encontra em estudo a viabilidade de instalação de portas 
internas,  fabricadas  com  madeira  oriunda  de  reflorestamento,  bem  como  outros  acabamentos  (rodapés,  por  exemplo).  38. 
PROGRAMAS DIRIGIDOS À SAÚDE E APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL DE SERVIDORES. O TRT da 4ª Região 
apresentou os seguintes programas e projetos dirigidos à saúde e aperfeiçoamento profissional de servidores: Acompanhamento 
Funcional de Servidores, Chefias e Grupos; RH + Vida Dá a Dica; Projeto Por Trás das Lentes; Programa de Preparação para a 
Aposentadoria; Programa de Qualidade de Vida; Ergonomia; Escola de Postura; Controle de Saúde dos Trabalhadores Expostos a 
Riscos  Ambientais;  Cadastro de Doadores de Sangue;  Semana de Preservação do Câncer Bucal;  Semana da Saúde; Grupo de 
Gestantes; Grupo de Prevenção de Cárie e Gengivite  para Crianças; Informativo Odontorienta e Campanhas de Vacinação. 39. 
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES. O TRT da 4ª Região possui vários programas dirigidos ao aperfeiçoamento profissional de 
servidores,  tais  como:  Ensino  à  Distância  (Curso  de  Cálculo  Trabalhista,  Programa  de  Reciclagem  Anual  para  Agentes  de 
Segurança, Comunidade de Prática – Renajud, Curso Broffice – Writer e 2009, Curso de Padrões para Perícia a Distância e Curso de 
Aperfeiçoamento Gerencial); Curso de Gerenciamento de Projetos; Curso de Escritório de Projetos; Gestão Documental e Pesquisa 
Histórica no Âmbito do Judiciário,  Curso de Atendimento ao Público;  Aprofundamento em Cálculo Trabalhista; Atualização e 
Amortização  de  Créditos  Trabalhistas;  Curso  de  Fundamentos  Básicos  de  Direito  Constitucional,  Administrativo,  Trabalho  e 
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Processo do Trabalho; Aprofundamento em Direito Administrativo;  Atualização em Língua Portuguesa e Reforma Ortográfica; 
Desenvolvimento de Habilidades de Negociação em Situação de Estresse; Utilizando Mala Direta; Utilizando Tabelas no Editor de 
Textos do Broffice; Pesquisando na Internet; Digitalização de Documentos; Curso de Aperfeiçoamento de Defesa Pessoal; Curso de 
Desenvolvimento Gerencial; Curso para Capacitação de Gestores do TRT da 4ª Região; 12º Encontro Anual de Chefias; Palestras 
Corregedoria – Encontro Tabelas Judiciais e Encontro Unificação Tabelas Judiciais; e Palestras Presidência – Encontro Tabelas 
Judiciais. 40. PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO. Por meio da Portaria nº 2.754, de 12 de junho de 2008, o Tribunal Regional do 
Trabalho da 4ª Região criou o Núcleo de Estatística, Gestão Estratégica e Apoio às Comissões Permanentes, vinculado ao Gabinete 
da Presidência, a fim de atender aos termos da Resolução n° 49, de 18/12/2007, do Conselho Nacional de Justiça, que determinou 
aos órgãos do Poder Judiciário a organização de unidade administrativa competente para elaboração de estatística e plano de gestão 
estratégica do Tribunal, bem como a necessidade de ser implementada unidade administrativa objetivando fornecer apoio à atuação 
das Comissões Permanentes de que cogita o § 1° do art. 211 do Regimento Interno do Tribunal. O TRT da 4ª Região desenvolve 
ações  através  do  Núcleo  de  Estatítica,  Gestão  Estratégica  e  Apoio  às  Comissões  Permanentes,  visando  à  instituição  de  um 
planejamento estratégico. Entre as ações desenvolvidas deve-se destacar as seguintes: Projeto de Ampliação do Tribunal (de 32 
juízes para 52 juízes); Projeto de Criação de Cargos de Juiz Substituto (criação de 50 cargos de Juiz Substituto); Criação da 9ª 
Turma (melhora significativa na distribuição dos processos por Turma). O número de processos julgados por mês nas Turmas 
aumentou de 4.799 (quatro mil, setecentos e noventa e nove) nos quatro primeiros meses de 2008, para 5.105 (cinco mil, cento e 
cinco) no mesmo período de 2009). Proposta de Alteração Regimental relativa à Figura do Revisor e Pesquisa de Satisfação dos 
Usuários da Justiça do Trabalho no Rio Grande do Sul. 41. REMESSA DE BOLETINS ESTATÍSTICOS DO TRT DA 4ª REGIÃO. 
A Coordenadoria de Estatística do Tribunal Superior do Trabalho noticia que, no ano de 2008, e até abril de 2009, os boletins 
estatísticos  enviados  pelo  TRT não  apresentaram erros  e  foram remetidos  dentro  do prazo estabelecido na  Consolidação dos 
Provimentos da Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho. 42. OUVIDORIA. A Ouvidoria do TRT da 4ª Região foi instituída pela 
Resolução Administrativa nº 21/2003, alterada pela Resolução Administrativa nº 20/2005 e incluída no Regimento Interno da 4ª 
Região pela Resolução A
dministrativa nº 16/2006. A Ouvidoria é desempenhada, atualmente, pela Exma. Juíza Cleusa Regina Halfen; a Vice-Ouvidoria, pela 
Exma. Juíza Ione Salin Gonçalves, que atua nos impedimentos da Ouvidora titular. Os trabalhos de secretaria são desenvolvidos por 
dois servidores (um secretário e um assistente), em local e com equipamentos especialmente destinados a essa atividade, que fazem 
a triagem das manifestações, respondendo-as "de ordem", quando se trata de objeto semelhante já examinado em outros expedientes, 
ou fazendo -as conclusas à Juíza-Ouvidora. O serviço conta com um sistema de banco de dados informatizado, desenvolvido pela 
Secretaria da Ouvidoria no exercício de 2006, que permite o cadastramento e acompanhamento das manifestações recebidas, bem 
como a geração de relatórios gerenciais, incluindo gráficos e "mapas" para identificação do local a que se referem as manifestações. 
Conta, também, com acesso a softwares de pesquisa a reclamações trabalhistas que não estão disponíveis aos usuários externos. Isso 
possibilita a identificação de focos críticos de problemas. A comunicação com a Ouvidoria pode-se dar de várias formas. A mais 
simples é preencher o formulário eletrônico que se encontra disponível no site da Justiça do Trabalho do Rio Grande do Sul, que é 
"www.trt4.jus.br".  Também é  possível  enviar  um e-mail  para  ouvidoria@trt4.jus.br  ou,  ainda,  retirar  o  formulário  impresso, 
disponível nas portarias do edifício-sede do Tribunal e das unidades judiciárias de primeiro grau e enviá-lo para a Ouvidoria da 
Justiça do Trabalho na 4ª Região - Av. Praia de Belas, 1.100 - CEP 90110- 903 - Porto Alegre/RS. No prédio-sede do TRT e no 
Foro  do  Trabalho  de  Porto  Alegre,  é  possível  depositar  manifestações  nas  urnas  instaladas  para  tanto.  Além disso,  pode-se 
comparecer pessoalmente à Ouvidoria (na sala 310 do prédio-sede do Tribunal), que atende de segunda a sexta-feira, das 10 às 18 
horas. A Ouvidoria presta esclarecimentos a todo o cidadão sobre os atos praticados ou de responsabilidade do Tribunal, recebendo 
reclamações,  denúncias,  críticas,  elogios,  sugestões  e  pedidos  de  informação  que  tenham  por  objeto  serviços  judiciários  e 
administrativos, com vistas a aperfeiçoar as atividades prestadas pela Justiça do Trabalho da Região (Resolução Administrativa nº 
21/2003, alterada pela de nº 20/2005). Todas as unidades da Justiça do Trabalho da Região devem, por norma regimental, e quando 
solicitadas, apoiar e colaborar com o desempenho das funções da Ouvidoria. Constitui moderno instrumento de diagnóstico sobre a 
qualidade e eficiência dos serviços prestados pelo Tribunal e pelas Varas do Trabalho, o que contribui para subsidiar a implantação 
de um planejamento estratégico da Justiça do Trabalho da 4ª Região. 43. PLANTÃO JUDICIAL. O Tribunal Regional do Trabalho 
da 4ª Região adota  plantão permanente  nas  Varas do Trabalho,  nos  períodos  em que  não há  expediente forense  normal,  para 
apreciação de medidas urgentes, nos termos do Provimento nº 227/2007, da Corregedoria-Regional. Cabe ao Juiz Titular ou ao Juiz 
Substituto no exercício da titularidade, organizar as escalas de plantão, que serão semestrais. As escalas ocorrem em sistema de 
rodízio semanal, por equipes compostas pelo Juiz do Trabalho Titular ou Juiz do Trabalho Substituto que esteja respondendo pela 
unidade judiciária, o Diretor de Secretaria ou seu substituto, e um Executante de Mandados. Onde há Direção do Foro, ao Juiz 
Diretor incumbe elaborar as escalas, de modo a viabilizar alternância do plantão entre as respectivas Varas do Trabalho. Os Juízes 
plantonistas não ficam vinculados aos processos nos quais tenham despachado, devendo os autos ou petições serem encaminhados, 
no primeiro dia útil subsequente ao plantão, ao Serviço de Cadastramento Processual, onde concentram-se os atos de autuação e 
distribuição dos feitos. 44. ÁREA DE INFORMÁTICA. O TRT implantou os seguintes programas de informática: AUD – Sala de 
Audiências,  E-JUS, E-DOC, Cálculo Rápido e Gabinete Virtual.  Encontram-se em fase de implementação os  sistemas:  Malote 
Digital, Tabelas Processuais Unificadas, Projeto de Governança de TI, Aprimoramento do Escritório de Projetos da Secretaria de 
Informática, Escritório de Segurança da Informação, Sistema de Processo Administrativo Eletrônico, Pré-cadastramento de Petições 
Iniciais, Projeto Piloto de Gravação e Transmissão das Sessões de Julgamento, Implementação de Quiosques Digitais, Assinatura 
Eletrônica de Sentenças, Consulta aos Documentos Assinados Eletronicamente e Vídeo Conferência. 45. RECOMENDAÇÕES DA 
ÚLTIMA  CORREIÇÃO.  45.1.  RECOMENDAÇÕES  AO  TRIBUNAL:  Recomendou:  1ª)  o  aprimoramento  da  Resolução  nº 
10/2007, que regulamenta, no âmbito da Quarta Região, os casos de autorização excepcional para o Juiz residir fora da respectiva 
comarca, de modo a que fosse igualmente considerado critério objetivo para tanto a prolação sistemática de sentença líquida em 
causas  submetidas  ao  rito  sumaríssimo,  bem assim  a  pontualidade  e  assiduidade  do  magistrado  na  Vara  do  Trabalho;  2ª)  o 
aperfeiçoamento do Capítulo IV, do Provimento nº 213/2001, da Corregedoria-Regional, sobre o vitaliciamento de Juiz do Trabalho 
Substituto, para que se contemplassem também os seguintes critérios objetivos de avaliação: a) exigência de exibição periódica das 
decisões  proferidas  em  fase  de  execução,  bem  como  um  acompanhamento  intenso  da  atuação  quantitativa  e  qualitativa  do 
magistrado também nessa fase; b) registro nos assentos funcionais de elogios recebidos ou das penalidades sofridas; c) para que se 
computassem todas as decisões de mérito proferidas pelo Juiz na fase de execução,  ou em processo de cognição incidental à 
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execução, mormente em: liquidação de sentença, embargos à execução, embargos de terceiro, embargos à arrematação e embargos à 
adjudicação;  d)  para  que  se  avaliasse  se  o  magistrado  vitaliciando  profere  sentenças  líquidas  em causas  submetidas  ao  rito 
sumaríssimo; e e) para que se tomasse em conta, no que tange à utilização do sistema BACEN JUD, se o magistrado absteve-se, 
injustificadamente,  de  ordenar  a  transferência  eletrônica  de  valores  bloqueados;  3ª)  na  área  de  informática,  recomendou  à 
administração da Corte que, após a instalação da nova rede de comunicação de dados, cuidasse de expandir a utilização do sistema 
de “carta precatória eletrônica —— CPE”, para todas as Varas do Trabalho da Região; 4ª) em face do disposto no artigo 118 da 
LOMAN e o Provimento nº 1/2008, da Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho, recomendou que o Tribunal revogasse o inciso 
VIII, do artigo 46, do Regimento Interno, no que permite ao Corregedor Regional propor ao Órgão Especial a convocação de Juízes 
auxiliares, dentre os titulares de Vara, para o exercício de funções auxiliares delegadas pelo Corregedor Regional; 5ª) ao Tribunal 
que, a partir de julho do 2008, determinasse a cessação do afastamento de Juiz da Corte para dirigir a Escola Judicial, devolvendo-o 
ao exercício da atividade jurisdicional, ainda que mediante redução da distribuição de processos em face de tal encargo, ordenando 
também a correlata cessação, então, da convocação de Juiz Titular de Vara para substituí-lo; 6ª) o aperfeiçoamento da Resolução 
Administrativa nº 04/2006, no tópico relativo ao desempenho, com relação aos seguintes itens: a) a prolação de sentenças líquidas 
em causas submetidas ao rito sumaríssimo; b) o acatamento às determinações da Corregedoria- Regional e da Corregedoria-Geral da 
Justiça do Trabalho, inclusive a observância dos respectivos provimentos; e c) se o magistrado absteve-se, injustificadamente, de 
ordenar a transferência eletrônica de valores bloqueados mediante a utilização do sistema BACEN JUD; 7ª) ao Tribunal que, nas 
causas  submetidas  ao rito  sumaríssimo,  em Recurso  Ordinário,  não  se  lavrasse  acórdão,  tampouco  se  emitisse  certidão  (com 
fundamentação); 8ª) que os Juízes do Tribunal passassem a proferir sistematicamente acórdãos condenatórios líquidos nas causas 
submetidas ao rito sumaríssimo; 9ª) aos Juízes do Tribunal que firmassem a data relativamente aos atos processuais que praticaram 
ou que serão praticados nos respectivos Gabinetes; 10ª) a imediata revisão do Regimento Interno de modo a excluir da composição 
da 1ª e da 2ª Seção de Dissídios Individuais, respectivamente, a Juíza Corregedora Regional e o Juiz Vice-Corregedor, a fim de 
possibilitar o cumprimento de seus encargos administrativos; 11ª) que o Tribunal e todos os seus Juízes, de Primeiro e Segundo 
Graus, sob a imprescindível liderança da Presidência, concentrassem o foco na impostergável necessidade de uma substancial e 
progressiva diminuição do elevado número de processos em execução na Região, sugeriu: a) a realização, no prazo de 90 (noventa) 
dias úteis,  de rigorosa e precisa contagem física dos autos  de todos os processos em execução na Região e o lançamento das 
respectivas informações no sistema, inclusive se já houve liquidação de sentença e a fase correta em que se encontram; b) que se 
determinasse igualmente que haja, no cumprimento do item anterior, distinção entre os casos de execução definitiva, de execução 
provisória e de execução fiscal,  registrando-se a informação no sistema;  c) que se determinasse também que fosse lançada no 
sistema, em igual prazo, a data de conclusão, ao Juiz, dos autos dos processos em execução, para sentença, bem assim de todos os 
atos  processuais relevantes doravante praticados na execução, sobretudo o imediato registro de baixa da execução em caso de 
extinção do processo em face de pagamento do débito; d) que todas as Varas do Trabalho da Região realizassem semanalmente 
audiências de conciliação em processos na fase de execução e computados tais atos no desempenho de cada Juiz, para todos os 
efeitos legais; e e) a revisão periódica dos feitos em execução que se encontrassem em arquivo provisório, a fim de examinarem a 
possibilidade de renovação de providências coercitivas, a exemplo de nova tentativa de bloqueio de numerário pelo sistema BACEN 
JUD, ou a utilização de novos aplicativos, como INFOJUD, de que ainda não se lançou mão; 12ª) no que tange ao Programa de 
Gestão  Documental  do  TRT, recomendou  que  o  Tribunal:  a)  determinasse  imediatamente  o  descarte  do  montante  de  57.766 
(cinquenta e sete mil, setecentos e sessenta e seis) autos de processos aptos à eliminação; b) promovesse a atualização da Tabela de 
Temporalidade e Destinação de Documentos relativamente aos processos judiciais, a fim de possibilitar a eliminação de processos, 
sem pendências, após 15 (quinze) anos, contados da data do arquivamento dos autos do processo; e c) lançasse mão da experiência 
pioneira  e  bemsucedida  da  12ª  Região  no tocante  à  digitalização de  peças dos  autos  de  processos  administrativos,  a  fim de 
racionalizar a produção, o fluxo e a guarda de documentos; e 13ª) que o Tribunal aprimorasse a atuação do Juízo de Conciliação de 
2º Grau para que o próprio Tribunal provoque e selecione, mediante triagem, os processos com real possibilidade de acordo, antes 
da prolação do despacho de que trata o artigo 896, § 1º, da CLT, para incluí-los em pauta para a tentativa de conciliação. 45.2. 
RECOMENDAÇÕES À PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL:  Recomendou:  1ª)  que  cessasse  de  imediato  a  utilização  do cartão 
corporativo para a quitação de despesas sob a modalidade de saque em dinheiro; 2a) corrigir as distorções apuradas em relação à 
lotação de servidores em algumas Varas do Trabalho na Região; 3a) na implementação dos cargos e funções criados pela Lei nº 
11.436/2006,  fossem priorizadas as  Varas  do Trabalho da  Região;  4ª)  a  lotação de um serventuário  treinado e capacitado em 
contadoria nas Varas do Trabalho, para auxiliar os magistrados na quantificação dos valores líquidos das sentenças nas causas 
submetidas ao rito sumaríssimo, bem assim que instituisse no Tribunal uma Contadoria, com igual finalidade, para assessorar os 
Juízes da Corte e os Juízes do Trabalho que atuam em Primeira Instância na capital; 5ª) que a Presidência agilizasse a distribuição 
dos certificados digitais aos Juízes de Primeiro Grau com o intuito de finalizar a implementação do sistema INFOJUD; e 6ª) que a 
administração do Tribunal promovesse a reavaliação do sistema de acesso ao banco de dados do DETRAN/RS, hoje utilizado pelo 
Tribunal, com o intuito de adquirir licenças de uso para todos os magistrados de Primeiro Grau da região e/ou providenciar termo 
aditivo  ao  convênio  para  consentir  o  acesso  direto,  sem  a  intermediação  de  programa  informatizado  da  Companhia  de 
Processamento de Dados do Rio Grande do Sul —— PROCERGS. 45.3. RECOMENDAÇÕES À CORREGEDORIA-REGIONAL: 
Recomendou:  1ª)  orientasse  aos  Magistrados  do Trabalho de  Primeiro Grau de  Jurisdição da  Região a  que  assegurassem aos 
Procuradores do Trabalho, na forma da lei, assento à direita, nas audiências, nas causas em que o Ministério Público do Trabalho 
atuar como parte; 2ª) no controle e fiscalização sobre as Varas do Trabalho no que concerne à regular utilização do sistema BACEN 
JUD, determinou que a Corregedoria- Regional: a) ao menos uma vez a cada mês, inicialmente, mediante a inestimável cooperação 
do “Master” da  Região,  emita  relatório  de fiscalização referente a cada uma das Varas do Trabalho da  Região para  apurar a 
regularidade  na  utilização do  sistema  BACEN JUD,  notadamente  para  apurar  virtual  pendência  de  valores  bloqueados  e  não 
transferidos, adotando, se for o caso, as providências que a situação exigir; e b) promovesse o registro nos assentos funcionais do 
magistrado, nos casos de bloqueios efetivados em que, injustificadamente, não haja sido emitida ordem eletrônica de transferência 
pelo  juiz,  em  tempo  razoável,  constatada  mediante  instrução  sumária,  assegurada  a  audiência  prévia  do  magistrado  para 
esclarecimentos; 3ª) determinasse a todos os Juízes do Trabalho da Região que cessassem a praxe de adiar sine die o julgamento dos 
processos,  designando-se  sempre  audiência de  julgamento;  4ª)  fossem imediatamente  orientados  os  Juízes  de Primeiro Grau a 
determinar a transferência, para uma conta judicial, dos valores bloqueados por meio da utilização dos Sistemas BACEN JUD 1, ou 
BACEN JUD 2, ou promovessem o imediato desbloqueio da importância apreendida, sob pena de responsabilidade e registro nos 
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assentos funcionais; 5ª) expedisse orientação aos Juízes das Varas do Trabalho para que proferissem sentenças líquidas nas causas 
submetidas ao rito sumaríssimo;  6ª)  que dê ciência a todos  os  Juízes e servidores  das respectivas  Varas do Trabalho,  para as 
providências necessárias à superação das irregularidades observadas nos autos analisados; 7ª) orientasse os Juízes e/ou servidores 
que atuam nas Varas do Trabalho para que: a) haja maior controle sobre o cumprimento dos prazos, referentes à prática de atos de 
ofício e ao cumprimento de despachos ordinatórios proferidos pelos juízes; b) revelem mais presteza no cumprimento dos despachos 
e  na  prática  de  atos  que  devem praticar  de  ofício;  e  c)  haja  lavratura  dos  termos  de  recebimento  e  remessa,  nos  casos  de 
movimentação externa dos autos; 8ª) expedisse orientação aos Juízes de 1ª Instância sobre a imprescindível necessidade de emissão 
explícita de pronunciamento sobre a admissibilidade dos Recursos Ordinários e Agravos de Petição interpostos; 9ª) orientasse os 
Juízes de 1ª Instância no sentido de que: a) não determinem o arquivamento definitivo dos autos sem antes assegurarem-se de que 
não há depósito recursal cuja liberação impõe-se à parte; b) após a liquidação da sentença transitada em julgado, em que se apure 
crédito  de  valor  inequivocamente  superior  ao  do  depósito  recursal,  houvesse  imediata  liberação  deste  em  favor  do  credor, 
determinada de ofício ou a requerimento do interessado, condicionada à comprovação do valor efetivamente recebido, em prazo 
assinado, ordenando-se a seguir o prosseguimento da execução apenas pela diferença; c) por intermédio da nova versão do Sistema 
BACEN JUD,  promovam  consulta  sobre  o  atual  endereço  do  devedor  antes  do  envio  dos  autos  ao arquivo  provisório;  e  d) 
esgotassem, de ofício,  todas as medidas necessárias à satisfação do crédito exequendo,  renovando-se a ordem de bloqueio por 
intermédio do BACEN JUD, quando frustrada a primeira tentativa; 10ª) que nas correições ordinárias realizadas junto às Varas do 
Trabalho da Região concentrasse o foco no exame, por amostragem, dos autos dos processos em fase de execução, especialmente no 
tocante: a) à averiguação do exaurimento das iniciativas do Juiz objetivando tornar frutífera a execução; b) ao registro no sistema de 
todos  os  atos  processuais  relevantes  praticados,  mormente  liquidação  de  sentença,  quitação,  oposição  de  embargos  e  data  de 
conclusão ao Juiz para sentença em processos incidentais; e c) fiscalização do uso regular do sistema BACEN JUD e dos demais 
convênios subscritos pelo Tribunal; 11ª) realizasse correição ordinária em cada uma das Varas do Trabalho da Região, ao menos 
uma vez a cada ano; 12ª) que a Corregedoria-Regional apurasse a baixíssima produtividade apresentada por alguns Juízes no mês de 
janeiro de 2008; e 13ª) que fosse informada a Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho, em 30 de junho e em 30 de setembro 
próximos,  sobre os  resultados obtidos com a adoção do regime de Juiz Auxiliar,  notadamente quanto ao número de sentenças 
pendentes  de  julgamento  na  Região  e  o  total  de  processos  em  fase  de  execução.  46.  RELATÓRIO  DE  PROVIDÊNCIAS 
ADOTADAS PELO TRIBUNAL EM DECORRÊNCIA DAS RECOMENDAÇÕES EMANADAS DA ÚLTIMA CORREIÇÃO. 
46.1 – RECOMENDAÇÕES AO TRIBUNAL : Das 13 (treze) recomendações, somente 06 (seis) foram devidamente cumpridas, 
não tendo o Tribunal noticiado acerca de eventual cumprimento das outras seis recomendações. Em relação à 1ª recomendação, não 
foi integralmente cumprida, em razão de o Conselho Superior da Justiça do Trabalho haver editado Resolução (Resolução CSJT nº 
49)  disciplinando  o  uso  do  cartão  corporativo  no  âmbito  da  Justiça  do  Trabalho  de  primeiro  e  segundo  graus.  46.2  – 
RECOMENDAÇÕES AO PRESIDENTE DO TRIBUNAL: A 1ª recomendação foi suspensa pelo Corregedor-Geral da Justiça do 
Trabalho,  por  meio  do  Ofício  nº  20.  As  demais,  foram  todas  devidamente  cumpridas.  46.3  –  RECOMENDAÇÕES  À 
CORREGEDORIA-REGIONAL: Com relação à 1ª recomendação, foi expedido ofício a todos os Juízes de Primeiro Grau para que 
fosse observado o disposto no art. 22, da Consolidação dos Provimentos da Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho. Com relação 
as demais recomendações, segundo as informações prestadas pelo Tribunal Regional do Trabalho, para atendimento de todas as 
recomendações contidas na ata de 07 de março de 2008, da Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho, a Corregedora- Regional 
convocou todos os juízes para uma reunião, realizada no dia 11 de abril de 2008, em que foram tratadas todas as recomendações, 
bem como repassadas todas as orientações pertinentes. 47. INICIATIVAS RELEVANTES. O Ministro Corregedor -Geral anota e 
enaltece as seguintes iniciativas e projetos empreendidos pelo TRT da 4ª Região: é elogiada a adoção de postura criteriosa quanto ao 
vitaliciamento dos magistrados, com a observância dos requisitos constantes da Consolidação dos Provimentos da Corregedoria-
Geral da Justiça do Trabalho (artigo 7º) e a elaboração de parecer circunstanciado relativo ao desempenho do magistrado no estágio 
probatório, antes da deliberação do Pleno; a observância dos prazos para encaminhamento dos dados necessários à elaboração do 
boletim estatístico pela Coordenadoria competente no âmbito do TST, além de facilitar o trabalho desenvolvido pelas áreas técnicas 
do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, quando do exame de processos envolvendo pedidos de criação de cargos, demonstra o 
respeito  às  normas  fixadas  pela  Corregedoria-Geral  da  Justiça  do  Trabalho  e  o  elevado  grau  de  zelo  e  responsabilidade  dos 
servidores que atuam nesta área na Corte; a preocupação com o meio ambiente e a qualidade de vida dos servidores e magistrados, 
com a adoção de medidas voltadas à preservação da saúde física e emocional, à preservação ambiental e a economia dos gastos 
públicos também enseja realce e divulgação, por corroborar a excelência da gestão pública pela Presidência e demais Membros da 
Corte; o elevado número de processos julgados pelas 3ª, 5ª e 7ª Turmas do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região; a prática 
relacionada à tentativa de conciliação dos processos aguardando admissibilidade de Recurso de Revista no TRT, conquanto não 
rotineira,  deve  ser  estimulada  por  contribuir  para  a  célere  solução  dos  litígios,  a  redução  de  demandas  e  o  consequente 
desafogamento  da  máquina  judiciária;  a  exímia  qualidade  dos  despachos  de  admissibilidade  dos  Recursos  de  Revista,  com a 
utilização do sistema e-recurso, é outro aspecto digno de enaltecimento na Corte, eis que obstaculiza, de maneira técnica, a remessa 
de recursos que não satisfazem os pressupostos  recursais;a  prudente e criteriosa política de gestão documental,  mormente  pela 
digitalização e guarda de documentos administrativos e judiciais resultantes de autos findos e eliminados; os convênios firmados 
pelo Tribunal com diversas entidades certamente serão divulgados  em outras Regiões da Justiça do Trabalho, por imprimirem 
efetividade à jurisdição, facilitando a localização de bens e valores dos devedores trabalhistas; o excelente trabalho realizado pela 
Ouvidoria,  que  tem aproximado  a  sociedade  do  Tribunal,  abrindo  as  portas  ao  usuário  como  cidadão;  a  instituição  do  juízo 
trabalhista itinerante, que possibilita  maior acesso do cidadão aos serviços jurisdicionais oferecidos pela Justiça do Trabalho da 
Região; os bons resultados alcançados pela Corte, com a realização da Semana de Conciliação, que implicou considerável número 
de acordos em Reclamações Trabalhistas; a importância dos eventos voltados ao aprimoramento, capacitação e atualização jurídica 
dos  magistrados  e  dos  servidores  da  atividade  fim  da  Região,  realizados  pela  Escola  Judicial  do  TRT,  por  exercer  papel 
preponderante  e  essencial  à  boa  qualidade  dos  serviços  jurisdicionais;  os  esforços  desenvolvidos  pela  Escola  Judicial  para  a 
implantação  de  projetos  pedagógicos,  com  o  objetivo  de  implementar  metodologias  de  acompanhamento,  aprendizagem  e 
resultados;  a  implantação do Memorial  da  Justiça  do Trabalho no Rio  Grande do Sul,  bem como a  criação do selo “Acervo 
Histórico”, foram medidas altamente benéficas não apenas à preservação da memória  da Justiça do Trabalho,  como também à 
valorização da evolução do Direito  e do Processo do Trabalho;  o convênio firmado com a FENEIS – Federação Nacional  de 
Educação e Integração dos Surdos para a utilização de sua mão de obra na execução dos serviços de digitalização dos processos. 48. 

27



                        PODER JUDICIÁRIO FEDERAL

                        TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO

RECOMENDAÇÕES. Em virtude do que se constatou ao longo da correição, recomendase à Presidência e/ou Tribunal que: - 
eventual regulamentação da convocação de magistrados de Primeiro Grau para atuarem em Segundo Grau de Jurisdição observe o 
disposto no artigo 5º, da Resolução nº 72/2009, do Conselho Nacional de Justiça, que atribui caráter excepcional à medida, bem 
como determina que a situação deva perdurar apenas enquanto o acúmulo de serviços assim o exigir e exclusivamente para auxiliar 
os juízes da Corte; - proceda à uniformização da jurisprudência da Corte, tal como previsto no artigo 896, §3º, da CLT, implicando,  
ainda,  maior  segurança  aos jurisdicionados;  -  proceda  à  adequação da  Resolução  Administrativa  nº  116/2008,  ao disposto  na 
Resolução nº 73/2009, do Conselho Nacional de Justiça e ao Ato nº 107/2009, do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, que 
dispõe sobre  o pagamento de diárias a  servidores  e magistrados;  -  o Tribunal e  seus Juízes de Primeira e Segunda Instâncias 
concentrem esforços na diminuição do elevado número de processos em execução na Região; - o Tribunal zele pela observância da 
Resolução nº 53/2008, do Conselho Superior da Justiça do Trabalho (artigo 7º), com a adequação ao percentual de no máximo 20% 
de servidores atuando na área administrativa; - os Juízes de Segundo Grau concentrem esforços na diminuição do elevado número 
de processos já distribuídos e pendentes de exame na Corte; - aos Juízes do Tribunal que firmem a data relativamente aos atos 
processuais que praticarem ou que sejam praticados nos respectivos Gabinetes; - conste da capa do processo o número de volume 
dos autos; - passe a certificar a data do recebimento do processo na distribuição; - determine às Secretarias dos órgãos judicantes 
que certifiquem nos autos  a inclusão dos processos em pauta de julgamento;  - em virtude  do número expressivo de processos 
pendentes de exame, recomenda-se que os juízes de Segundo Grau, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, liberem os processos de 
2008, na maior brevidade possível,  para a imediata inclusão em pauta; - para que os juízes do Tribunal, em 90 (noventa) dias, 
adotem procedimentos no sentido de que o resíduo de processos pendentes de exame não seja superior a 250 (duzentos e cinquenta) 
feitos;  -  que sempre  que  haja entendimento contrário  à Súmula  do TST, sejam analisados  os  fundamentos  dos  precedentes.  - 
RECOMENDA,  ainda,  ao  Corregedor  Regional  que  determine/recomende  aos  juízes  de  Primeiro  Grau  que:  -  quando  do 
recebimento  dos  Recursos  Ordinários  ou  Agravos  de  Petição,  haja  pronunciamento  expresso  sobre  os  pressupostos  de 
admissibilidade recursal; - na hipótese de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, sejam intimados os 
sócios  para  que  respondam  pelo  débito,  consoante  estabelecem  os  artigos  79  e  80,  da  Consolidação  dos  Provimentos  da 
Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho; - haja a pronta liberação do depósito recursal em favor do Reclamante, até de ofício, 
após o trânsito em julgado da reclamação trabalhista, desde que o valor do crédito seja indiscutivelmente inferior ao do depósito; - 
seja determinada a realização de audiências semanais em processos em fase de execução, nos termos do artigo 77, inciso II, da 
Consolidação  dos  Provimentos  da  Corregedoria-Geral  da  Justiça  do  Trabalho,  bem como  a  tentativa  de  conciliação;  -  sejam 
adotados  procedimentos  que  viabilizem a  prolação  de  sentenças  líquidas,  a  partir  da  adoção,  no provimento  jurisdicional,  de 
parâmetros precisos para a elaboração dos cálculos; - determine a todos os Juízes do Trabalho da Região, quando da prolação da 
sentence  condenatória  em valor  e  pagamento  de  quantia,  que  sejam colocados  parâmetros  para  a  apuração  dos  valores  em 
liquidação; - fossem imediatamente orientados os Juízes de Primeiro Grau a determinar a transferência, para uma conta judicial, dos 
valores bloqueados mediante a utilização dos Sistemas BACEN JUD 1, ou BACEN JUD 2, bem como o desbloqueio da importância 
apreendida,  mesmo  quando  o  valor  for  irrisório  ou  insuficiente;  -  observou-se  que  houve  expressiva  redução  no  número  de 
processos pendentes de sentença, contudo, recomenda-se aos juízes de Primeiro Grau que se encontrem com sentenças atrasadas que 
coloquem em dia o seu ofício jurisdicional, na maior brevidade possível, noticiando a Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho 
sobre os avanços e eventuais dificuldades encontradas; - a presença do Juiz Auxiliar na Vara do Trabalho importe em acréscimo 
quantitativo em relação aos processos instruídos e julgados pelo Titular da Vara. 49. COMUNICAÇÃO À CGJT. A Presidência do 
Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região deve informar à Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho, no prazo de 45 (quarenta e 
cinco)  dias,  a  contar  da  publicação  da  presente  Ata,  as  providências  adotadas  acerca  das  recomendações.  50.  REGISTROS. 
Inicialmente, destaca o Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho os encontros, distintos, com os magistrados de primeiro grau e, 
posteriormente,  com os juízes de segundo grau, em que foram discutidas questões envolvendo o elevado número de processos 
pendentes de execução nas diversas Regiões da Justiça do Trabalho, além de outros pontos essenciais à obtenção de uma prestação 
jurisdicional mais celére e efetiva nesta esfera do Poder Judiciário. Durante o período da Correição, estiveram, ainda, com o Exmo. 
Ministro Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho o Exmo. Sr. Juiz Presidente do TRT da 4ª Região, Dr. João Ghisleni Filho; a 
Exma. Srª. Juíza Dra. Beatriz Zoratto Sanvicente, Corregedora-Regional do TRT da 4ª Região; o Exmo. Srº Juiz Dr. Juraci Galvão 
Júnior, Vice- Corregedor Regional do TRT da 4ª Região; o Exmo. Srº Juiz Dr. Flávio Portinho Sirangelo; as Juízas aposentadas do 
TRT da 4ª Região, Dras. Magda Barros Biavaschi, Presidente do Fórum Nacional em Defesa da Mamória da Justiça do Trabalho e 
Coordenadora  do  Memorial  da  Justiça  do  Trabalho  do  Rio  Grande  do  Sul  e  Maria  Guilhermina  Miranda,  Coordenadora  do 
Memorial da Justiça do Trabalho do Rio Grande do Sul. Estiveram também com o Ministro Corregedor-Geral a Procuradora-Chefe 
do Ministério Público do Trabalho do Rio Grande do Sul, Dra. Silvana Ribeiro Martins; os Diretores da Associação Gaúcha dos 
Advogados Trabalhistas – AGETRA, Drs. Antônio Escosteguy Castro, Afonso Celso Bandeira Martha, João Paulo Lucena e Dra. 
Maria Cristina Carrion Vidal de Oliveira, o ilustre Advogado Dr. Antônio Luiz Fetter, representante da OAB/RS, além dos Drs. 
Sérgio Peres e Onivaldo Giácomo,  Procuradores do Banco Bradesco.  51. AGRADECIMENTOS. O Ministro Corregedor-Geral 
agradeceu  ao  Tribunal,  na  pessoa  do  Exmº  Juiz  João  Ghisleni  Filho,  Presidente  da  Corte,  a  excepcional  presteza,  atenção  e 
amabilidade  que  lhe  foram dispensadas,  bem como  à  sua  equipe,  por  ocasião  das  atividades  da  Correição.  Estende-se  esse 
agradecimento  aos  numerosos  servidores  e  diretores  da  Corte,  que  também  prestaram  valiosíssima  colaboração.  52. 
ENCERRAMENTO. A Correição Geral Ordinária foi encerrada em sessão plenária realizada às 10:30 horas do dia 19 (dezenove) 
de junho de 2009, na Sala de Sessões do TRT, com a presença dos Exmos. Srs. Juízes integrantes do TRT da 4ª Região. A ata vai  
assinada pelo Exmo. Sr. Ministro CARLOS ALBERTO REIS DE PAULA, Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, pelo Exmº Sr. 
Juiz JOÃO GHISLENI FILHO, Presidente do Tribunal Regional  do Trabalho da 4ª Região, e por mim, Cláudio de Guimarães 
Rocha, Assessor da Corregedoria-Geral, que a lavrei. CARLOS ALBERTO REIS DE PAULA 
Ministro Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho 
JOÃO GHISLENI FILHO
 Juiz Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região 
CLÁUDIO DE GUIMARÃES ROCHA 
Assessor da Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho 
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30)ATO.SEJUD.GP N.º 447/2009
O  PRESIDENTE  DO  TRIBUNAL  SUPERIOR  DO  TRABALHO,  no  uso  de  suas  atribuições  legais  e  regimentais, 
CONSIDERANDO o disposto no item VI da Instrução Normativa nº 3 desta Corte,
R E S O L V E:
Editar os novos valores alusivos aos limites de depósito recursal de que trata o artigo 899 da Consolidação das Leis do Trabalho, 
reajustados pela variação acumulada do INPC do IBGE, no período de julho de 2008 a junho de 2009, a saber:
R$ 5.621,90 (cinco mil, seiscentos e vinte e um reais e noventa centavos), no caso de interposição de Recurso Ordinário;
R$ 11.243,81 (onze mil, duzentos e quarenta e três reais e oitenta e um centavos), no caso de interposição de Recurso de Revista, 
Embargos e Recurso Extraordinário;
R$ 11.243,81 (onze mil, duzentos e quarenta e três reais e oitenta e um centavos), no caso de interposição de Recurso em Ação 
Rescisória.
Esses valores serão de observância obrigatória a partir de 1º de agosto de 2009.
Publique-se no B.I. e no D.E.J.T.
Brasília, 15 de julho de 2009.
MILTON DE MOURA FRANÇA, Ministro Presidente do TST

31)NOTIFICAÇÃO
O Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região informa que os processos com numeração no formato AA.0NNNNN-D (ano.número 
-dígito  verificador)  tiveram seus  registros  convertidos  para  o  padrão  NNNNN-AAAA-VVV-04-SS-D (número-ano-origem-04-
sequencialdígito  verificador),  a  fim de  atender  aos  critérios  admitidos  pelo Diário  Eletrônico da  Justiça  do Trabalho (DEJT), 
instituído pelo Ato Conjunto TST.CSJT.GP Nº 15/2008, órgão oficial de comunicação da matéria judiciária, desde o dia 01/7/2009. 
A  relação  dos  processos  em  tramitação  atingidos  pela  alteração  está  disponível  no  anexo  e  no  endereço 
www.trt4.jus.br/portal/portal/trt4/consultas/ProcessosConvertidos.
Anexo vide legislação.

32)INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 40, DE 17 DE JULHO DE 2009 
Altera a Instrução Normativa nº 20/INSS/PRES, de 10 de outubro de 2007. 
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: 
Lei Complementar nº 128, de 19/12/2008; 
Lei nº 11.718, de 20/6/2008; 
Decreto nº 6.722, de 30/12/2008; 
e Parecer CONJUR/MPS Nº 57, de 5/2/2009. 
O PRESIDENTE SUBSTITUTO DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, no uso da competência que lhe 
confere o Decreto nº 5.870, de 8 de agosto de 2006, 
Considerando o disposto nas Leis nºs 8.212 e 8.213, ambas de 24 de julho de 1991; 
Considerando o estabelecido no Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto nº 3.048, de 6 de maio de 1999; e 
Considerando  a  necessidade  de  estabelecer  rotinas  para  agilizar  e  uniformizar  a  análise  dos  processos  de  reconhecimento, 
manutenção e revisão de direitos dos beneficiários da Previdência Social, para a melhor aplicação das normas jurídicas pertinentes, 
com observância dos princípios estabelecidos no art. 37 da Constituição Federal, resolve: 
Art. 1º A Instrução Normativa nº 20 INSS/PRES, de 10 de outubro de 2007, passa a vigorar com as seguintes alterações: 
"Art.  3º  São  segurados  na  categoria  de  empregado,  conforme  o  inciso  I  do  art.  9º  do  RPS,  aprovado  pelo  Decreto  nº  
3.048/1999: ......................................................................  
XIII  -  o  bolsista  e  o  estagiário  que  prestam serviços  a  empresa,  em desacordo  com a  Lei  nº  11.788,  de  25  de  setembro  de 
2008; ...................................................................... 
XVIII  - o brasileiro civil  que presta serviços  à União no exterior,  em repartições governamentais  brasileiras,  lá  domiciliado e 
contratado, inclusive o auxiliar local de que tratam os arts. 56 e 57 da Lei nº 11.440, de 29 de novembro de 2006, este desde que, em 
razão de proibição legal, não possa filiar-se ao sistema previdenciário local; 
XIX - o trabalhador rural contratado por produtor rural pessoa física, na forma do art. 14-A da Lei nº 5.889, de 8 de junho de 1973, 
para  o  exercício  de  atividades  de  natureza  temporária  por  prazo  não  superior  a  dois  meses  dentro  do  período  de  um 
ano. ......................................................................"
"Art.  5º É segurado na categoria de contribuinte individual,  conforme o inciso V do art. 9º do RPS, aprovado pelo Decreto nº 
3.048/1999: 
I - a pessoa física, proprietária ou não, que explora atividade agropecuária (agrícola, pastoril ou hortifrutigranjeira) a qualquer título, 
em caráter permanente ou temporário, nas seguintes condições: a) para períodos de trabalho até 22 de junho de 2008, véspera da 
publicação da Lei nº 11.718, diretamente ou por intermédio de terceiro e com o auxílio de empregado utilizado a qualquer título, 
ainda que de forma não contínua, a partir de 1º de janeiro de 1976, data em que a Lei nº 6.260 entrou em vigor"; 
b) para períodos de trabalho a partir de 23 de junho de 2008, inclusive em área, contínua ou descontínua, superior a quatro módulos 
fiscais; 
...................................................................... 
III - a pessoa física, proprietária ou não, que explora atividade agropecuária (agrícola, pastoril ou hortifrutigranjeira) a qualquer 
título, em área igual ou inferior a quatro módulos fiscais, com auxílio de empregados ou por intermédio de prepostos, ou ainda nas 
hipóteses dos §§ 4º e 15; 
....................................................................... 
XIII - a pessoa física, proprietária ou não, que explora a atividade pesqueira ou extrativista, com auxílio de empregados ou por 
intermédio de prepostos; 
....................................................................... 
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XXXII - o Micro Empreendedor Individual - MEI, de que tratam os arts. 18-A e 18-C da Lei Complementar nº 123, de 14 de 
dezembro de 2006, que opte pelo recolhimento dos impostos e contribuições abrangidos pelo Simples Nacional em valores fixos 
mensais; 
........................................................................"
"Art.  7º  É  segurado  na  categoria  de  segurado  especial,  conforme  o  inciso  VII  do art.  9º  do RPS,  aprovado  pelo  Decreto nº 
3.048/1999, a pessoa física residente no imóvel  rural ou em aglomerado urbano ou rural próximo que, individualmente ou em 
regime de economia familiar, ainda que com o auxílio eventual de terceiros, na condição de: 
I  -  produtor,  seja  proprietário,  usufrutuário,  possuidor,  assentado,  parceiro ou  meeiro outorgados,  comodatário  ou  arrendatário 
rurais, que explore atividade: a) agropecuária em área contínua ou não de até quatro módulos fiscais, observado o disposto no § 19; 
ou b) de seringueiro ou extrativista vegetal na coleta e extração, de modo sustentável, de recursos naturais renováveis, e faça dessas 
atividades o principal meio de vida;
 II - pescador artesanal ou a este assemelhado, que faça da pesca profissão habitual ou principal meio de vida; 
III - cônjuge ou companheiro, bem como filho maior de dezesseis anos de idade ou a este equiparado do segurado de que tratam os 
incisos I e II deste artigo que, comprovadamente, tenham participação ativa nas atividades rurais do grupo familiar; 
IV - Entende-se como regime de economia familiar a atividade em que o trabalho dos membros da família é indispensável à própria 
subsistência  e  ao  desenvolvimento  socioeconômico  do  núcleo  familiar  e  é  exercido  em condições  de  mútua  dependência  e 
colaboração, sem a utilização de empregados permanentes,  independentemente do valor auferido pelo segurado especial com a 
comercialização da sua produção, quando houver. 
...................................................................... 
§ 4º Não é segurado especial o membro de grupo familiar (somente ele) que possuir outra fonte de rendimento, exceto se decorrente 
de: 
I - benefício de pensão por morte, auxílio-acidente ou auxílio- reclusão, cujo valor não supere o do menor benefício de prestação 
continuada da Previdência Social; 
II - benefício previdenciário pela participação em plano de previdência complementar, instituído nos termos do inciso III do § 10 
deste artigo; 
III - exercício de atividade remunerada (urbana ou rural) em período de entressafra ou do defeso, não superior a 120 dias, corridos 
ou intercalados, no ano civil, observado o disposto no § 14 deste artigo; 
IV - exercício de mandato eletivo de dirigente sindical de organização da categoria de trabalhadores rurais; 
V  -  exercício de  mandato  de  vereador  do  município  onde  desenvolve  a  atividade  rural,  ou  de  dirigente  de  cooperativa  rural 
constituída exclusivamente por segurados especiais, observado o disposto no § 14 deste artigo; 
VI - parceria ou meação outorgada na forma e condições estabelecidas no inciso I do § 10 deste artigo; 
VII - atividade artesanal desenvolvida com matéria-prima produzida pelo respectivo grupo familiar, independentemente da renda 
mensal obtida nessa atividade; 
VIII  -  atividade  artesanal desenvolvida  com matéria-prima  de  outra  origem,  desde  que,  nesse  caso,  a  renda mensal  obtida  na 
atividade não exceda o valor de um salário mínimo; e 
IX - atividade artística, desde que em valor mensal inferior ao menor benefício de prestação continuada da Previdência Social; 
X- rendimentos provenientes de aplicações financeiras. 
§ 5º Não se considera segurado especial: 
I - a pessoa física, proprietária ou não, que explora a atividade agropecuária ou pesqueira, com o auxílio de empregados ou por 
intermédio de prepostos; 
II - os filhos menores de 21 anos, cujo pai e mãe perderam a condição de segurados especiais, por motivo do exercício de outra 
atividade remunerada, salvo se comprovarem o exercício da atividade rural individualmente; e 
III - o arrendador de imóvel rural. 
...................................................................... 
§ 10 Não descaracteriza a condição de segurado especial: 
I - a outorga, por meio de contrato escrito de parceria, meação ou comodato, de até 50% (cinquenta por cento) de imóvel rural cuja 
área total,  contínua ou descontínua, não seja superior a quatro módulos fiscais,  desde que outorgante e outorgado continuem a 
exercer a respectiva atividade, individualmente ou em regime de economia familiar; 
II - a exploração da atividade turística da propriedade rural, inclusive com hospedagem, por não mais de 120 dias ao ano; 
III  - a participação em plano de previdência complementar instituído por entidade classista  a que seja associado,  em razão da 
condição de trabalhador rural ou de produtor rural em regime de economia familiar; 
IV - a participação como beneficiário ou integrante de grupo familiar que tem algum componente que seja beneficiário de programa 
assistencial oficial de governo; 
V - a utilização pelo próprio grupo familiar de processo de beneficiamento ou industrialização artesanal, na exploração da atividade, 
de acordo com o disposto no § 17; e VI - a associação a cooperativa agropecuária. 
§ 11 Para fins do disposto no caput, considera-se que o segurado especial reside em aglomerado urbano ou rural próximo ao imóvel 
rural onde desenvolve a atividade quando resida no mesmo município de situação do imóvel onde desenvolve a atividade rural, ou 
em município contíguo ao em que desenvolve a atividade rural. 
§ 12 O grupo familiar poderá utilizar-se de empregado, inclusive daquele referido no inciso XIX do art. 3º, ou de trabalhador de que 
trata o inciso XXV do art. 5º em épocas de safra, à razão de no máximo 120 pessoas/dia dentro do ano civil, em períodos corridos ou 
intercalados ou, ainda, por tempo equivalente em horas de trabalho, à razão de oito horas/dia e 44 horas/semana. 
§ 13 Entende-se por época de safra, para fins do § 12, o período compreendido entre o preparo do solo e a colheita. 
§ 14 O disposto nos incisos III e V do § 4º deste artigo não dispensam o recolhimento da contribuição devida em relação ao 
exercício das atividades de que tratam os referidos incisos. 
§ 15 O segurado especial fica excluído dessa categoria: 
I - a contar do primeiro dia do mês em que: 

a) deixar de satisfazer as condições estabelecidas caput do art. 7º, sem prejuízo do disposto no art. 11, ou exceder qualquer 
dos limites estabelecidos no inciso I do § 10 deste artigo; 
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b) enquadrar-se em qualquer outra  categoria  de segurado obrigatório  do Regime Geral de Previdência Social  -  RGPS, 
ressalvado o disposto nos incisos III, V, VIII e IX do § 4º deste artigo, sem prejuízo do disposto no art. 11; c) tornar-se  
segurado obrigatório de outro regime previdenciário; II - a contar do primeiro dia do mês subseqüente ao da ocorrência, 
quando o grupo familiar a que pertence exceder o limite de: a) utilização de trabalhadores nos termos do § 12 deste 
artigo; b) dias em atividade remunerada, individualmente, estabelecidos no inciso III do § 4º deste artigo; e 

c) dias de hospedagem a que se refere o inciso II do § 10 deste artigo. 
§ 16 Aplica-se o disposto nos incisos I, III e XIII do art. 5º ao cônjuge ou companheiro do produtor que participe da atividade rural  
por este explorada. 
§ 17 Considera-se processo de beneficiamento ou industrialização artesanal aquele realizado diretamente pelo próprio produtor rural 
pessoa física, observado o disposto no § 5º do art. 200 do RPS, desde que não esteja sujeito à incidência do Imposto Sobre Produtos 
Industrializados -IPI. 
§ 18 Aplicam-se os entendimentos acima para todos os processos requeridos a partir de 23 de junho de 2008, data da publicação da 
Lei nº 11.718, bem como para os processos requeridos anteriormente a essa data, não despachados, bem como para os processos 
requeridos  anteriormente  a  essa  data,  que  se  encontram  pendentes  de  decisão,  com  a  reafirmação  da  Data  da  Entrada  do 
Requerimento - DER, para 23 de junho de 2008. 
§ 19 A limitação de área constante na alínea "a" do inciso I do caput, aplica-se somente para períodos de trabalho a partir de 23 de  
junho de 2008." 
"Art. 10 ....................................................... ...................................................................... 
IV  -  o  bolsista  e  o  estagiário  que  prestam  serviços  a  empresa,  de  acordo  com  a  Lei  nº  11.788,  de  25  de  setembro  de 
2008; ......................................................................"
"Art. 18 Para os requerimentos protocolados a partir da Medida Provisória nº 83/2002 e da Lei nº 10.666/2003, a perda da qualidade 
de segurado não será considerada para a concessão das aposentadorias por tempo de contribuição, inclusive de Professor, Especial e 
por Idade, observando: 
...................................................................... 
§1º................................................................ 
IV - para segurados oriundos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS, a Certidão de Tempo de Contribuição - CTC, na 
forma da contagem recíproca, somente poderá ser considerada para fins de carência caso haja ingresso ou reingresso ao RGPS e 
desde que a CTC tenha sido emitida a ex-servidor, observado o número de contribuições exigidas a que se referem os incisos I e II 
deste parágrafo. 
.................................................................... 
§ 6º Tratando-se de aposentadoria por idade, o tempo de contribuição a ser exigido para efeito de carência é o do ano de aquisição 
das condições, conforme a tabela do art. 142 da Lei nº 8.213/91, em respeito ao direito adquirido. Nessa situação não se obrigará 
que a carência seja  o  tempo de contribuição exigido na  data  do requerimento do benefício,  salvo se  coincidir  com a data  da 
implementação das condições. 
....................................................................."   
"Art. 19 A perda da qualidade de segurado ocorre a partir dos prazos previstos na tabela a seguir, observado o disposto no art. 18 
desta Instrução Normativa: 

Situação Período  de 
Graça

Até  24/7/1991 
Decreto  nº 
83.080, de

de  25/7/1991  a 
20/7/1992 Lei nº 
8.213, de

21/7/1992 a 
4/1/1993 Lei nº
8.444,  de 
20/7/1992  e 
Decreto

5/1/1993 a 
31/3/1993 Lei nº
8.444, de 1992 e 
Decreto nº
612, de

1/4/1993 a 
14/9/1994 Lei nº
8.620, de 
5/1/1993 e 
Decreto
nº

15/9/1994 a 
5/3/1997 Med.
Prov.  nº 598, de 
31/08/1994 e

A partir de 
6/3/1997
Decreto  nº 
2.172, de

24/1/1979 1991 nº  612,  de 
21/7/1992

1992 738,  de 
28/1/1993

Reedições, 
Convertida na 
Lei
nº  9.063,  de 
14/6/1995

6/3/1997
(***)

Até  120 
contribuições

12  meses  após 
encerramento  a 
atividade

1º  dia  do  15º 
mês

6º dia útil do 14º 
mês

Empregado: 6º 
dia útil do 14º
mês

Empregado: 9º 
dia útil do 14º
mês

Empregado:  dia 
9 do 14º mês

Empregado:  dia 
3 do 14º mês

Dia  16  do  14º 
mês.

Contrib. Indiv. e 
Domést.: 16º
dia  útil  do  14º 
mês

Contrib. Indiv. e 
Domést.: 16º
dia  útil  do  14º 
mês

Contrib. Indiv. e 
Domést.: dia
16 do 14º mês

Contrib. Indiv. e 
Domést.: dia
16  do  14º  mês 
(***)

Mais  de  120 
contribuições

24 meses após 
encerramento
da atividade

1º  dia  do  27º 
mês

6º dia útil do 26º 
mês

Empregado: 6º 
dia útil do 26º
mês
Contrib. Indiv. e

Empregado: 9º 
dia útil do 26º
mês
Contrib. Indiv. e

Empregado: dia 
9 do 26º mês
Contrib. Indiv. e

Empregado: dia 
3 do 26º mês
Contrib. Indiv. e

Dia  16  do  26º 
mês.

Domést.: 16º dia 
útil do 26º
mês

Domést.: 16º dia 
útil do 26º
mês

Domést.:  dia  16 
do 26º mês

Domést.: 16º dia 
do 26º mês
(***)

Em  gozo  de 
benefício

12 ou 24 meses* 
após a
cessação  do 
Benefício

1º dia do 15º ou 
27º mês

6º dia útil do 14º 
ou 26º
mês

Empregado: 6º 
dia útil do 14º
ou 26º mês

Empregado: 9º 
útil do 14º ou
26º mês

Empregado: dia 
9 do 14º ou 26º
mês

Empregado: dia 
3 do 14º ou 26º
mês

Dia 16 do 14º ou 
26º
mês.

Contrib. Indiv. e 
Domést.: 16º
dia  útil  do  14º 
ou 26º mês

Contrib. Indiv. e 
Domést.: 16º
dia  útil  do  14º 
ou 26º mês

Contrib. Indiv. e 
Domést.: dia
16 do 14º ou 26º 
mês

Contrib. Indiv. e 
Domést.: dia
16 do 14º ou 26º 
mês (***)

Recluso 12 meses após o 
livramento

1º  dia  do  15º 
mês

6º dia útil do 14º 
mês

Empregado: 6º 
dia útil do 14º
mês Contrib. 
Indiv. e 
Domést.:
16º  dia  útil  do 
14º mês

Empregado: 9º 
dia útil do 14º
mês Contrib. 
Indiv. e 
Domést.:
16º  dia  útil  do 
14º mês

Empregado: dia 
9 do 14º mês
Contrib. Indiv. e 
Domést.:  dia  16 
do 14º mês

Empregado: dia 
3 do 14º mês
Contrib. Indiv. e 
Domést.: dia
16  do  14º  mês 
(***)

Dia  16  do  14º 
mês.
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Contribuinte  em 
dobro

12 meses após a 
interrupção
das 
contribuições

1º  dia  do  13º 
mês

_______ ________ _______ _______ _______ _______

Facultativo(a 
partir  da  lei  nº 
8213/91)

6 meses após a 
interrupção
das 
contribuições

_________ 6º dia útil  do 8º 
mês

16º dia útil do 8º 
mês

16º dia útil do 8º 
mês

Dia  16  do  8º 
mês

Dia  16  do  8º 
mês

Dia 16 do 8º mês

Segurado 
Especial

12 meses após o 
encerramento
da atividade **

_________ 6º dia útil do 14º 
mês

16º  dia  útil  do 
14º mês

16º  dia  útil  do 
14º mês

Dia  16  do  14º 
mês

Dia  16  do  14º 
mês

Dia  16  do  14º 
mês

Serviço Militar 3  meses  após  o 
licenciamento

1º dia útil  do 5º 
mês

1º dia útil  do 4º 
mês

1º dia útil  do 4º 
mês

1º dia útil  do 4º 
mês

1º dia do 4º mês 1º dia do 4º mês Dia 16 do 5º mês

 
*Contando o segurado com mais de 120 contribuições. 
** Ou 24 meses, contando o segurado com mais de 120 meses de atividade rural. 
***O dia 16 corresponde à data da perda da qualidade de segurado." 

"Art.  20  A perda  da  qualidade  de  segurado  ocorrerá  no  dia  seguinte  ao  do  término  do  prazo  fixado  para  recolhimento  da 
contribuição referente ao mês imediatamente posterior ao final do prazo previsto, devendo ser observada para a manutenção dessa 
qualidade  o  constante  da  tabela  de  que  trata  o  art.  19  desta  Instrução  Normativa,  da  seguinte 
forma: ........................................................................" 
"Art. 31. ......................................................... 
§ 1º A filiação à Previdência Social decorre automaticamente do exercício de atividade remunerada para os segurados obrigatórios, 
observado o disposto no § 2º, e da inscrição formalizada com o pagamento da primeira contribuição para o segurado facultativo. 
§ 2º A filiação do trabalhador rural contratado por produtor rural pessoa física, por prazo de até dois meses dentro do período de um 
ano, para o exercício de atividades de natureza temporária, decorre, automaticamente, de sua inclusão na Guia de Recolhimento do 
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP, mediante identificação específica". 
"Art. 41. ........................................................ ....................................................................... 
§ 1º A inscrição do segurado especial, observado o art. 48, será feita de forma a vinculá-lo ao seu respectivo grupo familiar e 
conterá, além das informações pessoais, a identificação da forma do exercício da atividade, se individual ou em regime de economia 
familiar; da condição no grupo familiar, se titular ou componente; do tipo de ocupação do titular de acordo com tabela do Código 
Brasileiro de Ocupações - CBO; da forma de ocupação do titular, vinculando- o à propriedade ou embarcação em que trabalha, da 
propriedade em que desenvolve  a atividade, se nela reside ou o município onde reside e, quando for o caso, a identificação e 
inscrição da pessoa responsável pelo grupo familiar. 
§ 2º O segurado especial integrante de grupo familiar que não seja proprietário do imóvel rural ou embarcação em que desenvolve 
sua atividade deve informar, no ato da inscrição, conforme o caso, o nome e o CPF do parceiro ou meeiro outorgante, arrendador, 
comodante ou assemelhado". 
"Art. 43. ....................................................... ..................................................................... 
§ 2º Para promover  alterações,  inclusões,  exclusões dos dados cadastrais,  vínculos,  remunerações ou contribuições,  deverá ser 
solicitado pelo segurado ou seu representante legal, a realização da atualização das informações perante a Agência da Previdência 
Social  -  APS,  mediante  apresentação  de  documentos  comprobatórios  na  forma  do  art.  393,  a  qual  adotará  os  procedimentos 
necessários por meio de sistemas específicos, conforme o caso. 
§ 3º O empregador doméstico pode recolher a contribuição do segurado empregado a seu serviço e a parcela a seu cargo relativa à 
competência novembro até o dia 20 de dezembro, juntamente com a contribuição referente à gratificação natalina - décimo terceiro 
salário - utilizando-se de um único documento de arrecadação". 
"Art. 44 A inscrição formalizada por segurado, em categoria diferente daquela em que a inscrição deveria ocorrer, deve ser alterada 
para  a  categoria  correta,  mediante  apresentação  de  documentos  comprobatórios,  na  forma  do  art.  393,  convalidando-se  as 
contribuições já pagas". 
"Art. 46 Para as inscrições feitas a partir de 25 de julho de 1991, por quem não preenche as condições de filiação obrigatória, caberá 
convalidação  para  a  categoria  de  facultativo  no  período  correspondente  ao  da  inscrição  indevida,  estando  condicionada  tal 
convalidação à tempestividade dos recolhimentos e à concordância expressa do segurado, em razão do disposto no § 3º do art. 11 do 
RPS aprovado pelo Decreto nº 3.048/1999, observado o disposto no § 2º do art. 54". 
"Art.  47 Se a primeira contribuição do segurado facultativo for recolhida fora do prazo, observado o disposto no art. 43 desta 
Instrução Normativa, será convalidada para a competência relativa ao mês da efetivação do pagamento, observado o disposto no § 
2º do art. 54". 
"Art. 48 ....................................................... 
Parágrafo único. As informações sobre o segurado especial constituirão o Cadastro do Segurado Especial, observado o disposto nos 
§§ 1º e 2º do art. 41, podendo o INSS firmar convênio com órgãos federais, estaduais ou do Distrito Federal e dos municípios, bem 
como com entidades de classe, em especial as respectivas confederações ou federações, observando que: 
I - as informações contidas no cadastro de que trata o caput deste parágrafo não dispensam a apresentação dos documentos previstos 
no inciso II, alínea "a"do § 2º do art. 62 do RPS, aprovado pelo Decreto nº 3.048/99, exceto as que forem obtidas e acolhidas pela 
Previdência Social diretamente de banco de dados disponibilizados por órgãos do poder público; 
II  - a aplicação do disposto neste parágrafo não poderá resultar nenhum ônus para os segurados, sejam eles filiados ou não às 
entidades conveniadas; 
III - as informações obtidas e acolhidas pelo INSS, diretamente de bancos de dados disponibilizados por órgãos do poder público, 
serão utilizadas para validar ou invalidar informação para o cadastramento do segurado especial, bem como quando for o caso, para 
deixar de reconhecer no segurado essa condição." 
"Art. 51 No caso de segurado contribuinte individual, a baixa da inscrição deverá ser formalizada imediatamente após a cessação da 
atividade, inclusive mediante declaração. 
...................................................................... 

32



                        PODER JUDICIÁRIO FEDERAL

                        TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO

§ 6º Observado o disposto no art. 395, quando se fizer necessária a comprovação da baixa da inscrição, deverá apresentar por 
ocasião do requerimento de beneficio:
 I - declaração do próprio segurado, ainda que extemporânea, ou procuração particular para tal finalidade, valendo para isso a 
assinatura em documento próprio (documento de encerramento emitido pelo sistema), se enquadrado nas alíneas "j" e "l" do inciso 
V do art. 9º do RPS, aprovado pelo Decreto nº 3.048/1999; II - distrato social, alteração contratual ou documento equivalente, 
emitido por Junta Comercial, Secretaria Municipal, Estadual ou Federal da Fazenda ou por outros órgãos oficiais, se enquadrado nas 
alíneas "e", "f", "g" e "h" do inciso V do art. 9º do RPS, aprovado pelo Decreto nº 3.048/1999". 
"Art. 54 O período de carência será computado de acordo com a filiação, a inscrição ou o recolhimento efetuado pelo segurado da 
Previdência Social, observando especialmente o § 3º, os critérios e o quadro a seguir: 
...................................................................... 
§ 3º As contribuições previdenciárias efetuadas pelos contribuintes individuais, contribuintes em dobro, facultativos, equiparados a 
autônomos, empresários e empregados domésticos, relativas ao período compreendido entre abril de 1973 a fevereiro de 1994, cujas 
datas de pagamento não constam do sistema de cadastro do INSS serão consideradas quitadas em tempo hábil e computadas para 
fins de carência." 
"Art. 58 O trabalhador rural empregado, na forma da alínea "a" do inciso I do caput do art. 9º do RPS, aprovado pelo Decreto nº 
3.048/99, ou o trabalhador rural contribuinte individual, conforme a alínea "j" do inciso V do caput do art. 9º do RPS, pode requerer 
aposentadoria por idade, no valor de um salário mínimo, até 31 de dezembro de 2010, desde que comprove o exercício de atividade 
rural, ainda que de forma descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do benefício ou, conforme o caso, ao mês 
em que cumpriu o requisito etário, em número de meses idêntico à carência do referido benefício, observado que: 
I - O trabalhador rural empregado e contribuinte individual podem requerer a aposentadoria por idade, no valor de um salário 
mínimo,  até 31 de dezembro de 2010, desde que comprove o exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua, no 
período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, em número de meses idêntico à carência do referido benefício; 
II  - o trabalhador rural e seus dependentes, enquadrados como segurado especial,  tem garantida a concessão das prestações de 
aposentadoria por idade, aposentadoria por invalidez, auxílio-doença, auxílio-acidente, pensão por morte, auxílio-reclusão e salário-
maternidade, sem limite de data;
III - na concessão de aposentadoria por idade do empregado rural, em valor equivalente ao salário mínimo, serão contados para 
efeito de carência: 

a) até 31 de dezembro de 2010, o período de atividade comprovado na forma do inciso II, letra "a" do § 2º do art. 62 do 
RPS, observado o disposto no inciso I do art. 58 desta Instrução Normativa; 

b) de janeiro de 2011 a dezembro de 2015, cada mês comprovado de emprego, multiplicado por três, limitado a doze meses 
dentro do respectivo ano civil; 

c) de janeiro de 2016 a dezembro de 2020, cada mês comprovado de emprego, multiplicado por dois, limitado a doze meses 
dentro do respectivo ano civil; IV - aos incisos I e II será aplicado o número de meses igual ao período de carência, na 
forma constante da tabela do art. 142 da Lei nº 8.213/1991, desde que o mesmo comprove que esteve vinculado ao 
Regime de Previdência Rural - RPR, ou RGPS, anteriormente a 24 de julho de 1991, computando-se, exclusivamente, o 
período comprovado na atividade de natureza rurícola. 

§ 1º................................................................. 
§ 2º Para fins de aposentadoria dos segurados empregados, contribuintes individuais e especiais, referidos na alínea "a" do inciso I, 
na alínea "g" do inciso V e no inciso VII do art. 11 da Lei nº 8.213/91, prevista no inciso I do art. 39 e 143 do mesmo diploma legal, 
não será considerada para a perda da qualidade de segurado os intervalos entre as atividades rurícolas, devendo, entretanto, estar o 
segurado exercendo a atividade rural ou em "período de graça", conforme o art. 15 da Lei nº 8.213/91, na DER ou na data em que 
implementou todas as condições exigidas para o benefício. 
§ 3º Na hipótese do parágrafo anterior, será devido o benefício ao segurado empregado, contribuinte individual e segurado especial, 
ainda que a atividade exercida na DER seja de natureza urbana, desde que o segurado tenha preenchido todos os requisitos para a 
concessão do benefício  rural  previsto  no inciso I  do art.  39 e  no art.  143 da  Lei  nº  8.213/91  até  a  expiração do prazo para  
manutenção da qualidade na atividade rural, prevista no art. 15 do mesmo diploma legal e não tenha adquirido a carência necessária 
na atividade urbana. 
§ 4º o segurado empregado rural, definido na alínea "a", inciso I, art. 11 da Lei nº 8.213/91, teve direito à aposentadoria por idade, 
considerando a publicação da Medida Provisória nº 312, de 19 de julho de 2006, convertida na Lei nº 11.368, de 9 de novembro de 
2006, até 24 de julho de 2008, no valor de um salário mínimo, desde que comprovasse o exercício de atividade rural, ainda que de 
forma descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, em número de meses idêntico à carência do 
referido benefício; 
§  5º  O  trabalhador  rural  contribuinte  individual,  definido  na  alínea  "g",  inciso  V,  art.  11  da  Lei  nº  8.213/91,  teve  direito  à 
aposentadoria por idade, conforme art. 143 da referida Lei, com redação da Lei n° 9.063, de 14 de junho de 1995, e o Decreto nº  
3.265, de 29 de novembro de 1999, no valor de um salário mínimo, desde que comprovasse o exercício de atividade rural, ainda que 
de forma descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento, em número de meses idêntico à carência do referido 
benefício, devendo    comprovar a implementação de todas as condições até 24 de julho de 2008 (comprovação da carência e idade), 
observado o disposto no art. 143 desta Instrução Normativa, bem como o § 6º deste artigo. 
§ 6º O trabalhador rural, enquadrado na categoria de contribuinte individual, retornou à regra de transição prevista no art. 143 da Lei 
8.213/91, a partir de 23 de agosto de 2007, data da publicação da Medida Provisória nº 385/2007; dessa forma, poderia requerer os 
benefícios  ali  especificados  apenas  comprovando  o  exercício  da  atividade  rural,  independentemente  de  comprovação  do 
recolhimento das contribuições previdenciárias. 

a) O disposto na citada Medida Provisória aplicou-se a todos os pedidos de benefícios pendentes de concessão na data de 
sua publicação. 

b) Os beneficiários que, no período de 25 de julho de 2006 (data de expiração do prazo previsto no art. 143 da Lei nº 
8.213/91) a 22 de agosto de 2007 (data da publicação da MP nº 385), tiveram seus benefícios indeferidos porque não 
comprovaram o recolhimento das contribuições, caso queiram, poderão requerê-los novamente, bastando comprovar o 
exercício da atividade rural, valendo-se das provas já apresentadas anteriormente. 
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c) Os atos praticados no período compreendido entre 25 de julho de 2006 (data de expiração do prazo previsto no art. 143 
da Lei nº 8.213/91) a 26 de agosto de 2007 (data da publicação da MP nº 385) deverão permanecer inalterados. 

§ 7º Para fazer jus às demais prestações que exijam o cumprimento de carência, o trabalhador rural, enquadrado como contribuinte 
individual e seus dependentes, deverão comprovar o recolhimento das contribuições, inclusive no período básico de cálculo. 
§ 8º Para o trabalhador rural (empregado, contribuinte individual e segurado especial que esteja contribuindo facultativamente), 
inclusive  com contribuições  posteriores  a  novembro/91,  não  se  aplica  o  disposto  na  MP nº  83/2002,  convertida  pela  Lei  nº 
10.666/2003, entretanto, não será considerada a perda da qualidade de segurado os intervalos entre as atividades rurícolas para fins 
de concessão de aposentadoria por idade, desde que o segurado esteja exercendo atividade rural ou em período de manutenção da 
qualidade de segurado na DER ou na data em que implementou todas as condições exigidas para o benefício." 
"Art. 61 Considera-se para efeito de carência: 
I - o tempo de contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor Público anterior à Lei nº 8.647, de 13 de abril de 1993,  
efetuado pelo servidor público ocupante de cargo em comissão sem vínculo efetivo com a União, autarquias, ainda que em regime 
especial, e fundações públicas federais; 
...................................................................... 
IV - as contribuições vertidas para o RPPS, certificadas na forma da contagem recíproca, desde que o segurado não tenha utilizado o 
período naquele regime e que esteja inscrito no RGPS, desde que nao continue filiado ao regime de origem, na forma do § 4º do art. 
13 do RPS, aprovado pelo Decreto nº 3.048/99, observadas as situações a seguir: 
...................................................................... 
VII - a partir da data da publicação da Lei nº 11.282, de 23 de fevereiro de 2006, o período compreendido entre 4 de março de 1997 
a 23 de março de 1998, que concede anistia aos trabalhadores da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT, que sofreram 
punições, dispensas e alterações unilaterais contratuais em razão da participação em movimento reivindicatório; 
VIII - as contribuições vertidas na forma do § 3º do art. 54." 
"Art. 75. ........................................................ ................................................................ 
§ 2º ................................................................ 

a) para o segurado empregado, trabalhador avulso ou doméstico nos meses correspondentes ao período básico de cálculo 
em que existir  vínculo e não existir  remuneração, será considerado o valor  do salário mínimo,  podendo o segurado 
solicitar revisão do valor do seu benefício, com comprovação do valor das remunerações faltantes, observado o prazo 
decadencial; 

b) para os demais segurados, os salários-de-contribuição referentes aos meses de contribuições efetivamente recolhidas." 
"Art. 82. ........................................................ 
....................................................................... 
§ 4º O salário-de-benefício do segurado especial consiste no valor equivalente ao salário mínimo, ressalvado o disposto no inciso II 
do § 2º do art. 39 do RPS." 
"Art. 104. ...................................................... 
§ 1º Para os efeitos do disposto no caput, o trabalhador rural deve comprovar o efetivo exercício de atividade rural, ainda que de 
forma descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, observado o art. 58 ou conforme o caso, ao 
mês em que cumpriu o requisito etário, por tempo igual ao número de meses de contribuição correspondente à carência do benefício 
pretendido, computado o período a que se referem os incisos III a IX do § 4º do art. 7º desta Instrução Normativa. 
§ 2º Os trabalhadores rurais de que trata o caput que não atendam ao disposto no § 1º, mas que satisfaçam essa condição (carência),  
se forem considerados períodos de contribuição sob outras categorias do segurado, inclusive urbanas, farão jus ao benefício ao 
completarem 65 anos de idade, se homem, e sessenta anos, se mulher. 
§  3º  Para efeito  do § 2º,  o  cálculo da renda  mensal  do benefício será apurado na forma do disposto no inciso II  do art.  82, 
considerando-se  como  salário-de-contribuição  mensal  do  período  como  segurado  especial  o  limite  mínimo  do  salário-de-
contribuição da Previdência Social, sem que seja necessária a indenização desse período caso a última categoria seja de trabalhador 
rural. 
§ 4º A comprovação da idade do segurado será feita por um dos seguintes documentos: 

a) pelo Título Declaratório de Nacionalidade Brasileira, se segurado naturalizado; 
b) Carteira de Identidade, Carteira de trabalho e Previdência Social, Carteira de Trabalho, Carteira ou Cédula de Identidade 

Policial ou qualquer outro documento oficial de identidade com foto; ou 
c) Certidão de Nascimento ou Casamento. 

§5º Os documentos expedidos em idioma estrangeiro devem ser acompanhados da respectiva tradução, efetuada por tradutor público 
juramentado. 
§ 6º As certidões de nascimento, devidamente expedidas por órgão competente e dentro dos requisitos legais,  não poderão ser 
questionadas, sendo documentos dotados de fé pública, conforme o contido nos arts. 217 e 1.604 do Código Civil, cabendo ao INSS 
vindicar estado contrário ao que resulta do registro de nascimento, se comprovada a existência de erro ou falsidade do registro." 
"Art. 106 Permitida a transformação de aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença em aposentadoria por idade, conforme o 
disposto no art. 55 do RPS, aprovado pelo Decreto nº 3.048/1999, para requerimentos efetivados até 30 de dezembro de 2008, 
véspera da publicação do Decreto 6.722/08." 
"Art. 119 Observado o disposto nos arts. 393 a 395, desta Instrução Normativa, em se tratando de segurado trabalhador avulso, a 
comprovação do tempo de contribuição far-se-á por meio do certificado do sindicato ou órgão gestor de mão-de-obra competente, 
acompanhado de documentos contemporâneos nos quais conste a duração do trabalho e a condição em que foi prestado, referentes 
ao período certificado. 
......................................................................" 
"Art. 120 A comprovação do exercício de atividade na condição de auxiliar local, observado o disposto nos arts. 393 a 395, farse- á 
por Declaração de Tempo de Contribuição emitida pelo órgão contratante, conforme o Anexo IX desta Instrução Normativa." 
"Art. 121 A comprovação do tempo de serviço do servidor da União, dos estados, do Distrito Federal ou dos municípios, inclusive 
suas autarquias e fundações, ocupante, exclusivamente, de cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração, 
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observado o disposto nos arts. 393 a 395, a partir de 17 de dezembro de 1998, dar-se-á pela apresentação de declaração, fornecida 
pelo órgão ou entidade, conforme o Anexo VIII desta Instrução Normativa." 
"Art. 123 Os períodos de contribuição em dobro e como facultativo serão comprovados: 
I - se contribuinte em dobro até outubro de 1991, mediante prova de vínculo ou atividade anterior, inscrição perante a Previdência 
Social e contribuições constantes do Cadastro Nacional de Informações Sociais - CNIS, observado o disposto no § 3º do art. 54; e 
II - se facultativo, mediante inscrição perante a Previdência Social e contribuições constantes do CNIS, observado o disposto no § 3º 
do art. 54. Parágrafo único. Para o segurado contribuinte em dobro e facultativo, a comprovação dar-se-á por meio do sistema 
próprio da Previdência Social, por meio do CNIS, observado o disposto no § 3º do art. 54." 
"Art. 125 Para fins de comprovação do período de frequência em curso por aluno aprendiz, a que se refere o art. 113 desta Instrução 
Normativa, observar: 
I- os períodos de frequência às aulas dos aprendizes matriculados em escolas profissionais mantidas por empresas ferroviárias será 
comprovado por meio de certidão emitida empresa; 
II- os períodos de frequência às aulas em escolas técnicas, constante do inciso II do art.133, será efetuada por certidão escolar, da 
qual conste que o estabelecimento frequentado era reconhecido e mantido por empresa de iniciativa privada ou que o curso foi 
efetivado sob seu patrocínio ou, ainda, que o curso de aprendizagem nos estabelecimentos oficiais ou em outros congêneres foi 
ministrado mediante entendimentos com as entidades interessadas; 
III-  os  períodos de frequência em escolas industriais ou técnicas da rede federal de ensino, bem como em escolas equiparadas 
citadas no inciso III do art. 133 e em tratando-se de escola técnica federal ou de instituição estadual, distrital e municipal cujo ente 
federativo tenha RPPS instituído, o tempo deverá ser certificado por meio de CTC; 
IV- na situação do inciso anterior,  tratando-se de ente federativo sem RPPS instituído,  o tempo de aluno aprendiz poderá ser 
certificado por meio de certidão emitida pela instituição onde o ensino foi ministrado, devendo conter informação sobre: 

a) a norma que autorizou o funcionamento da instituição e o curso frequentado; 
b) a data precisa (dia, mês e ano) do início e do fim do vínculo de aluno aprendiz; 
c) a forma de remuneração (ainda que indireta); 

V- para que seja possível a contagem do tempo de aluno aprendiz em escolas técnicas estaduais, distritais e municipais, observado o 
disposto no art. 60 do Decreto-Lei nº 4.073/42, deverá restar comprovado que o funcionamento da instituição foi autorizado pelo 
Governo Federal (por meio de Decreto ou Portaria)." 
"Art. 126 Para comprovação de período de atividade ou período de contribuição do segurado empregado doméstico, será necessária 
a apresentação de registro contemporâneo com as anotações regulares em CP ou em CTPS e a comprovação de recolhimento em 
época própria, pelo menos da primeira contribuição, observado o disposto no § 3º do art. 54 e nos arts. 55, 56 e 393 a 395 desta 
Instrução Normativa. 
......................................................................." 
"Art.  133  A comprovação  do  exercício de  atividade  rural  do segurado  especial,  bem como de  seu respectivo  grupo  familiar 
(cônjuge, companheiro ou companheira e filhos, inclusive os a estes equiparados), observada a idade mínima constitucionalmente 
estabelecida para o trabalho, desde que devidamente comprovado o vínculo familiar, será feita mediante a apresentação de um dos 
seguintes documentos: 
I - contrato de arrendamento, parceria ou comodato rural; 
II - declaração fundamentada de sindicato que represente o trabalhador rural ou, quando for o caso, de sindicato ou colônia de 
pescadores, desde que homologada pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS; 
III - comprovante de cadastro do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA; 
IV - bloco de notas do produtor rural; 
V - notas fiscais de entrada de mercadorias, de que trata o § 24 do art. 225 do RPS, emitidas pela empresa adquirente da produção, 
com indicação do nome do segurado como vendedor; 
VI - documentos fiscais relativos à entrega de produção rural a cooperativa agrícola, entreposto de pescado ou outros, com indicação 
do segurado como vendedor ou consignante; 
VII - comprovantes de recolhimento de contribuição à Previdência Social, decorrentes da comercialização da produção; 
VIII - cópia da declaração de imposto de renda, com indicação de renda proveniente da comercialização de produção rural; 
IX - licença de ocupação ou permissão outorgada pelo INCRA; ou 
X -  certidão  fornecida  pela  Fundação Nacional  do  Índio  -  FUNAI,  certificando a  condição do índio  como  trabalhador  rural, 
observado o § 2º do art. 138 desta Instrução Normativa. 
§ 1º Os documentos de que tratam os incisos I, III a VI, VIII e IX deste artigo, devem ser considerados para todos os membros do 
grupo familiar, para concessão dos benefícios previstos no inciso I e Parágrafo único do art. 39 da Lei nº 8.213/1991, para o período 
que se quer comprovar,  mesmo que de forma descontínua, quando corroborados com outros que confirmem o vínculo familiar, 
sendo indispensável a entrevista e, se houver dúvidas, deverá ser realizada a entrevista com parceiros, confrontantes, empregados, 
vizinhos e outros, conforme o caso. 
...................................................................... 
§ 4º Os documentos referidos nos incisos III  e IX deste artigo,  ainda que estando em nome do esposo, e este tendo perdido a 
condição de  segurado especial,  poderão ser  aceitos  para  os  demais  membros  do grupo familiar,  desde  que  corroborados  pela 
declaração do sindicato que represente o trabalhador rural e confirmado o exercício da atividade rural e condição sob a qual foi 
desenvolvida,  por  meio  de  entrevista  com  o  requerente,  e  se  for  o  caso,  com  testemunhas  (vizinhos,  confrontantes,  entre 
outros). ..................................................................... 
§  9º  A  comprovação  do  exercício  de  atividade  rural,  para  os  filhos  casados  que  permanecerem no  exercício  desta  atividade 
juntamente com seus pais,  deverá ser feita por contrato de parceria, meação,  comodato ou assemelhado,  para regularização da 
situação daqueles e dos demais membros do novo grupo familiar,  assegurandose a condição de segurados especiais deste novo 
grupo. 
§ 10 A simples inscrição do segurado especial no CNPJ não é suficiente para descaracterização da qualidade de segurado especial, 
se comprovado o exercício da atividade rural na forma do art. 12, inciso VII da Lei nº 8.212/91, com as alterações da Lei nº 11.718/ 
08." 
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"Art. 136. ..................................................... 
§ 1º Para subsidiar o fornecimento da declaração por  parte dos sindicatos  de que trata o inciso II  do art.  133 desta Instrução 
Normativa, poderão ser aceitos, entre outros, os seguintes documentos, desde que neles conste a profissão ou qualquer outro dado 
que evidencie o exercício da atividade rurícola e seja contemporâneo ao fato nele declarado, sem exigir que se refira ao período a ser 
comprovado, observado o disposto no art. 138 desta Instrução Normativa: 
....................................................................... 
§ 2º A declaração fornecida não pode conter informação referente a período anterior ao início das atividades da entidade declarante, 
salvo se baseada em documento que constitua prova material do exercício da atividade, na forma do inciso IV do § 8º do art. 62 do 
RPS, aprovado pelo Decreto nº 3.048/99 com a redação dada pelo Decreto 6.722/08. 
§ 3º Sempre que a categoria de produtor declarada for de parceiro,  meeiro, arrendatário,  comodatário,  ou outra modalidade de 
outorgado, deverá ser indicado o nome do outorgante, seu número do CPF ou da matrícula CEI ou do CNPJ e o respectivo endereço, 
na forma do § 9º do art. 62 do RPS, com a redação dada pelo Decreto nº 6.722/08. 
§  4º  A segunda via  da  declaração deverá  ser mantida  na própria  entidade,  com numeração sequencial  em ordem crescente,  à 
disposição do INSS e demais órgãos de fiscalização e controle, na forma do § 10 do art. 62 do RPS, aprovado pelo Decreto nº 
3.048/99, com a redação dada pelo Decreto nº 6.722/08. 
..................................................................... 
§ 6º Para ser considerada fundamentada, a declaração mencionada no inciso II  do art. 133, deverá consignar os  documentos e 
informações que serviram de base para a sua emissão, bem como, se for o caso, a origem dos dados extraídos de registros existentes 
na  própria  entidade  declarante  ou  em  outro  órgão,  entidade  ou  empresa,  desde  que  idôneos  e  acessíveis  à  Previdência 
Social. ....................................................................."    
"Art. 137 A declaração fornecida por entidade mencionada no inciso II do art. 133, por autoridades referidas no § 1º do art. 139, 
bem como por sindicatos patronais, no caso previsto no § 4º do art. 139, não constitui prova plena do exercício de atividade rural e 
será submetida à homologação do INSS. 
....................................................................." 
"Art. 139 Onde não houver Sindicato que represente os trabalhadores rurais, Sindicato de Pescadores ou Colônia de Pescadores, a 
declaração de que trata o inciso II do art. 133 desta Instrução Normativa,  poderá ser suprida mediante a apresentação de duas 
declarações  firmadas  por  autoridades  administrativas  ou  judiciárias  locais,  conforme  o  modelo  Anexo  XVI  desta  Instrução 
Normativa. 
§ 1º As autoridades de que trata o caput são os juízes federais e estaduais ou do Distrito Federal, os promotores de justiça, os 
delegados de polícia, os comandantes de unidades militares do Exército, Marinha, Aeronáutica e forças auxiliares, os titulares de 
representação local do Ministério do Trabalho e Emprego e, ainda, os diretores titulares de estabelecimentos públicos de ensino 
fundamental e médio. 
...................................................................... 
§ 3º A declaração de que trata este artigo e a que se refere o inciso II do art. 133 deverá obedecer, no que couber, o disposto no art.  
136 desta Instrução Normativa. 
§ 4º Poderá ser aceito como comprovante de tempo de atividade rural do segurado especial o certificado do INCRA, no qual o 
proprietário  esteja  enquadrado como empregador  "2-B" ou  "2-C",  sem assalariado,  desde  que  o processo de  requerimento  de 
benefício seja instruído com a declaração de que trata o inciso II do art. 133 ou com outro documento que confirme o trabalho em 
regime de economia familiar, sem utilização de empregados e, ainda, ser corroborado por meio de verificação junto ao CNIS. 
§ 5º A declaração mencionada no inciso II do art. 133 e § 4º deste, deverá ser considerada para fins de comprovação do exercício da 
atividade  rural,  em relação ao período  em que  o segurado exerceu ou  exerce  atividade  na  respectiva  jurisdição do sindicato, 
observando que: 
......................................................................" 
"Art. 140 A comprovação do exercício da atividade do segurado empregado, inclusive os denominados safrista, volante, eventual, 
ou  temporário,  caracterizados  como  empregados,  observado  o  disposto  nos  arts.  393  e  395,  far-se-á  por  um  dos  seguintes 
documentos: 
...................................................................... 
§ 1º A comprovação do exercício da atividade do empregado rural será feita com base nos dados constantes do CNIS, observados os 
critérios definidos pelo INSS, na forma dos arts. 393 a 395 desta Instrução Normativa. 
...................................................................... 
§ 4º A comprovação da atividade rural para os segurados empregados, para fins de aposentadoria por idade até 31 de dezembro de 
2010, poderá ser feita por meio de declaração fundamentada de sindicato que represente os trabalhadores rurais, na forma do inciso 
II do art. 133 ou de duas declarações de autoridades, na forma do art. 139, homologada pelo INSS, observado o disposto no § 5º a 
seguir: 
......................................................................" 
"Art. 144 A comprovação do exercício de atividade rural do segurado ex-empregador rural, atual contribuinte individual, observado 
o  disposto  no  art.  393  a  395  desta  Instrução  Normativa,  será  feita  por  um  dos  seguintes 
documentos: ....................................................................." 
"Art. 170....................................................... ...................................................................... 
VI - agropecuária: 

a) o período de atividade rural do trabalhador rural amparado pela Lei nº 11/71 (FUNRURAL) exercido até 24 de julho de 
1991, não será computado como especial,  por inexistência de recolhimentos previdenciários  e consequente fonte de 
custeio à Previdência Social; 

b) somente a atividade desempenhada na agropecuária (prática de agricultura e da pecuária nas suas relações mútuas), 
exercida por trabalhadores amparados pela Previdência Social Urbana, ou pelo RGPS, permite o enquadramento no item 
2.2.1 do Anexo ao Decreto nº 53.831/1964, não se enquadrando como tal a exercida apenas na lavoura; 
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c) observar a habitualidade e permanência na atividade agropecuária, bem como a limitação da conversão que se dá para 
períodos  de  trabalho  até  28  de  abril  de  1995,  dia  anterior  à  vigência  da  Lei  nº 
9.032/95. ................................................................." 

"Art. 232 ...................................................... 
§1º ................................................................ 

PERIODO                                                        LIMITE DO SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO 
De 16/12/1998 a 31/5/1999                                              R$ 360,00 
De 1º/6/1999 a 31/5/2000                                                 R$376,60 
De 1º/6/2000 a 31/5/2001                                                 R$ 398,48 
De 1º/6/2001 a 31/5/2002                                                 R$ 429,00 
De 1º/6/2002 a 31/5/2003                                                 R$ 468,47 
De 1º/6/2003 a 30/4/2004                                                 R$ 560,81 
De 1º/5/2004 a 30/4/2005                                                 R$ 390,00, para cota no valor de R$ 20,00 
                                                                                                       Superior a R$ 390,00 até R$ 586,19, para cota no valor de R$ 14,09 
De 1º/5/2005 a 31/3/2006                                                 R$ 414,78, para cota no valor de R$ 21,27 
                                                                                                       Superior a R$ 414,78 até R$ 623,44, para cota no valor de R$ 14,99 
De 1º/4/2006 a 31/3/2007                                                 R$ 435,52, para cota no valor de R$ 22,33 
                                                                                                       Superior a R$ 435,52 até R$ 654,61, para cota no valor de R$ 15,74 
De 1º/4/2007 a 28/2/2008                                                 R$ 449,93 para cota no valor de R$ 23,08 
                                                                                                       Superior a R$ 449,93 até R$ 676,27, para cota no valor de R$ 16,26 
A partir de 1º/3/2008 até 31/1/2009                                  R$ 472,43 para cota no valor de R$ 24,23 
                                                                                                       Superior a R$ 472,43 até R$ 710,08, para cota no valor de R$ 17,07 
A partir de 1º/2/2009                                                         R$ 500,40 para cota no valor de R$ 25,66 
                                                                                                       Superior a R$ 500,40 até R$ 752,12 para cota no valor de R$ 18,08 
....................................................................." 

"Art. 255 ................................................... .................................................................... 
§ 1º A partir de 31 de dezembro de 2008, data da publicação do Decreto nº 6.722/08, cabe a concessão de auxílio-acidente oriundo 
de acidente de qualquer natureza ocorrido durante o período de manutenção da qualidade de segurado, desde que atendidas as 
condições inerentes à espécie. 
§ 2º O auxílio-acidente também será devido ao segurado que, indevidamente, foi demitido pela empresa no período em que estava 
recebendo auxílio-doença decorrente de acidente de qualquer natureza, e que as seqüelas definitivas resultantes estejam conforme 
discriminadas nos incisos deste artigo. 
§ 3º Não caberá a concessão de auxílio-acidente de qualquer natureza ao segurado: 
I - ao segurado empregado doméstico, contribuinte individual e facultativo; 
II - que na data do acidente não detinha mais a qualidade de segurado; 
III - que apresente danos funcionais ou redução da capacidade funcional sem repercussão na capacidade laborativa; e IV - quando 
ocorrer mudança de função, mediante readaptação profissional promovida pela empresa, como medida preventiva, em decorrência 
de inadequação do local de trabalho. 
§ 4º Para fins do disposto no caput considerar-se-á a atividade exercida na data do acidente. 
§  5º Para requerimentos  efetivados  até 30 de  dezembro de  2008, tratando-se de reabertura  de  auxílio-doença  por  acidente  do 
trabalho na condição de desempregado,  e após sua cessação, ocorrer indicação pela perícia médica de recebimento de auxílio-
acidente, deverá ser verificado para direito ao benefício, se a Data de Início da Incapacidade - DII, do auxílio-doença foi fixada até o 
último dia de trabalho do vínculo onde ocorreu o acidente, observando que somente têm direito ao auxílio-acidente, o segurado 
empregado, exceto o doméstico, o trabalhador avulso e o segurado especial. 
§ 6º Observado o disposto no art. 104 do RPS, aprovado pelo Decreto nº 3.048/1999, com a nova redação dada pelo Decreto nº 
4.729, de 9 de junho de 2003, o médico residente fará jus ao beneficio de que trata este artigo, quando o acidente tiver ocorrido em 
data anterior a 9 de junho de 2003." 
"Art. 265 ................................................. 
................................................................. 
II - para óbitos ocorridos a partir de 11 de novembro de 1997, vigência da Medida Provisória nº 1.596-14, convertida na Lei nº 
9.528, de 1997, a contar da data: 

a) do óbito, quando requerida: 1. pelo dependente maior de dezesseis anos de idade, até trinta dias da data do óbito; 2. pelo 
dependente menor  até  dezesseis anos,  até  trinta dias após completar  essa idade, devendo ser  verificado se  houve a 
ocorrência da emancipação, conforme disciplinado no art. 275 desta Instrução Normativa; 

b) do requerimento do benefício protocolizado após o prazo de trinta dias, ressalvada a habilitação para menor de dezesseis 
anos e trinta dias, relativamente à cota parte; 

c) da decisão judicial, no caso de morte presumida; 
d) da data da ocorrência, no caso de catástrofe, acidente ou desastre, se requerida até trinta dias desta. Parágrafo único. Na 

contagem dos trinta dias de prazo para o requerimento previsto no inciso II,  não é computado o dia do óbito ou da 
ocorrência, conforme o caso." 

"Art. 266 ..................................................... ....................................................................... 
II - para óbitos ocorridos a partir de 11 de novembro de 1997, vigência da Medida Provisória nº 1.596-14, convertida na Lei nº 
9.528, de 1997: 

a) se não cessada a pensão precedente, deve ser observado o disposto no art. 76 da Lei nº 8.213/91, fixando-se os efeitos 
financeiros a partir da DER, qualquer que seja o dependente; 
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b) se já cessada a pensão precedente, a Data do Início do Pagamento - DIP, será fixada no dia seguinte à Data da Cessação 
do Benefício - DCB, desde que requerido até trinta dias do óbito. Se requerido após trinta dias do óbito, a DIP será na 
DER, ressalvada a existência de menor de dezesseis anos e trinta dias ou incapaz ou ausente, em que a DIP será no dia 
seguinte à DCB, relativamente à cota parte."

"Art. 276 Independentemente da data do óbito do instituidor, tendo em vista o disposto no art. 79 e Paragrafo único do art 103 da 
Lei 8.213/91, combinado com o inciso I do art. 198 do Código Civil Brasileiro, para o menor absolutamente incapaz, o termo inicial 
da prescrição, previsto nos incisos I e II do art. 74 da mesma Lei, é o dia seguinte àquele em que tenha alcançado dezesseis anos de 
idade ou àquele em que tenha se emancipado, o que ocorrer primeiro, somente se consumando a prescrição após o transcurso do 
prazo legalmente previsto." 
"Art. 291 Quando o efetivo recolhimento à prisão tiver ocorrido a partir de 16 de dezembro de 1998, data da publicação da Emenda 
Constitucional nº 20, o benefício de auxílio-reclusão será devido desde que o último salário-de-contribuição do segurado, tomado no 
seu valor mensal, seja igual ou inferior a R$ 465,00 (quatrocentos e sessenta e cinco reais), atualizado por Portaria Ministerial, 
conforme tabela abaixo: 
PERÍODO                                           VALOR DO SALARIO-DE-CONTRIBUIÇÃO TOMADO EM SEU VALOR MENSAL 
De 16/12/1998 a 31/5/1999                          R$ 360,00 
De 1º/6/1999 a 31/5/2000                             R$ 376,60 
De 1º/6/2000 a 31/5/2001                             R$ 398,48 
De 1º/6/2001 a 31/5/2002                             R$ 429,00 
De 1º/6/2002 a 31/5/2003                             R$ 468,47 
De 1º/6/2003 a 31/5/2004                             R$ 560,81 
De 1º/6/2004 a 30/4/2005                             R$ 586,19 
De 1º/5/2005 a 31/3/2006                             R$ 623,44 
De 1º/4/2006 a 31/3/2007                             R$ 654,61 
De 1º/4/2007 a 28/2/2008                             R$ 676,27 
De 1º/3/2008 a 31/1/2009                             R$ 710,08 
A partir de 1/2/2009                                     R$ 752,12 
......................................................................" 
"Art. 326 O tempo de contribuição para RPPS ou para RGPS deve ser provado com certidão fornecida: 
I - pela unidade gestora do regime próprio de previdência social ou pelo setor competente da administração federal, estadual, do 
Distrito Federal e municipal,  suas autarquias e fundações, desde que devidamente homologada pela unidade gestora do regime 
próprio, relativamente ao tempo de contribuição para o respectivo regime próprio de previdência social; ou 
II - pelo setor competente do INSS, relativamente ao tempo de contribuição para o RGPS. 
§ 1º O setor competente previsto no inciso I e II deve emitir a CTC, sem rasuras, constando, obrigatoriamente: 
I - órgão expedidor; 
II - nome do servidor, seu número de matrícula, RG, CPF, sexo, data de nascimento, filiação, número do PIS ou PASEP, e, quando 
for o caso, cargo efetivo, lotação, data de admissão e data de exoneração ou demissão; 
III - período de contribuição, de data a data, compreendido na certidão; 
IV - fonte de informação; 
V - discriminação da frequência durante o período abrangido pela certidão, indicadas as várias alterações, tais como faltas, licenças, 
suspensões e outras ocorrências; 
VI - soma do tempo líquido; 
VII - declaração expressa do servidor responsável pela certidão, indicando o tempo líquido de efetiva contribuição em dias, ou anos, 
meses e dias; 
VIII  - assinatura do responsável  pela certidão e do dirigente do órgão expedidor  e,  no caso de ser emitida por  outro setor da 
administração do ente federativo, homologação da unidade gestora do regime próprio de previdência social; 
IX - indicação da lei que assegure, aos servidores do estado, do Distrito Federal ou do município, aposentadorias por invalidez, 
idade, tempo de  contribuição e compulsória,  e  pensão por  morte,  com aproveitamento de tempo de  contribuição prestado em 
atividade vinculada ao RGPS. 
§ 2º É vedada a contagem de tempo de contribuição de atividade privada com a do serviço público ou de mais de uma atividade no 
serviço  público,  quando  concomitantes,  ressalvados  os  casos  de  acumulação  de  cargos  ou  empregos  públicos  admitidos  pela 
Constituição Federal, previsto nas alíneas "a" a "c"do inciso XVI do art. 37 e no inciso III do art. 38 desta Instrução Normativa. 
§ 3º A certidão de que trata o caput deverá vir acompanhada de relação dos valores das remunerações a partir da competência julho/
94, por competência, que serão utilizados para fins de cálculo dos proventos da aposentadoria.    
§ 4º O tempo de serviço considerado para efeito de aposentadoria por lei e cumprido até 15 de dezembro de 1998 será contado como 
tempo de contribuição. 
§ 5º Será permitida  a emissão de CTC pelo INSS,  a segurado que acumula  cargos públicos na administração pública federal, 
estadual, distrital ou municipal, conforme previsto nas alíneas "a" a "c" do inciso XVI do art. 37 da CF, observado o § 6º, com 
destinação do tempo de contribuição para, no máximo, dois órgãos distintos. 
§ 6º A CTC emitida pelo INSS será única, devendo constar o período integral de contribuição ao RGPS e consignar os órgãos de 
lotação a que se destinam, bem como os respectivos períodos a serem alocados a cada um, segundo a indicação do requerente. 
§ 7º Na situação do parágrafo anterior, serão informados no campo: "observações" da CTC, os períodos a serem aproveitados em 
cada órgão."
"Art.  395  O  reconhecimento  do  direito  aos  benefícios  deverá  basear-se  no  princípio  de  que  as  informações  válidas  são  as 
provenientes do CNIS, que valem como prova de: 
I - filiação à Previdência Social; 
II - tempo de serviço ou de contribuição; e 
III - salário-de-contribuição. 
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§ 1º Não constando do CNIS informações sobre contribuições ou remunerações, ou havendo dúvida sobre a regularidade do vínculo, 
motivada por divergências ou insuficiências de dados relativos ao empregador, ao segurado, à natureza do vínculo, ou à procedência 
da  informação,  esse  vínculo  ou  o  período  respectivo  somente  será  confirmado  mediante  a  apresentação  pelo  segurado  da 
documentação comprobatória solicitada pelo INSS. 
§  2º  Informações  inseridas  extemporaneamente  no  CNIS,  independentemente  de  serem  inéditas  ou  retificadoras  de  dados 
anteriormente informados, somente serão aceitas se corroboradas por documentos que comprovem a sua regularidade. 
§ 3º Respeitadas as definições vigentes sobre a procedência e origem das informações, considera- se extemporânea a inserção de 
dados: 
I - relativos à data de início de vínculo, sempre que decorrentes de documento apresentado após o transcurso de sessenta dias do 
prazo estabelecido pela legislação; 
II - relativos a remunerações, sempre que decorrentes de documento apresentado: 

a) após o último dia do quinto mês subsequente ao mês da data de prestação de serviço pelo segurado, quando se tratar de  
dados informados por meio da GFIP; e 

b) após o último dia do exercício seguinte ao que se referem as informações, quando se tratar de dados informados por meio 
da Relação Anual de Informações Sociais - RAIS; 

III - relativos a contribuições, sempre que o recolhimento tiver sido feito sem observância do estabelecido em lei. 
§ 4º A extemporaneidade de que trata o inciso I do § 3º será relevada após um ano da data do documento que tiver gerado a 
informação, desde que, cumulativamente: 
I - o atraso na apresentação do documento não tenha excedido o prazo de que trata a alínea "a" do inciso II do § 3º; 
II - tenham sido recolhidas, quando for o caso, as contribuições correspondentes ao período retroagido; e 
III - o segurado não tenha se valido da alteração para obter benefício cuja carência mínima seja de até doze contribuições mensais. 
§ 5º O disposto nos parágrafos 3º e 4º será implantado pela Diretoria de Benefícios do INSS até o mês de junho de 2010. 
§ 6º Independentemente de requerimento de benefício, o segurado poderá solicitar, a qualquer momento, a inclusão, exclusão ou 
retificação  das  informações  constantes  do  CNIS,  com a  apresentação  de  documentos  comprobatórios  dos  dados  divergentes, 
conforme critérios estabelecidos no art. 393 desta Instrução Normativa. 
§ 7º As orientações constantes deste artigo aplicam-se a todos os requerimentos de benefícios, recursos e revisões apresentados a 
partir de 31 de dezembro de 2008, assim como aos requeridos antes desta data, que se encontram pendentes de decisão. 
§ 8º O cidadão poderá ter acesso às informações referente aos dados cadastrais, vínculos e remunerações, constantes do CNIS, por 
meio do sítio www.previdenciasocial .gov.br. 
§ 9º Para obtenção das informações a que se refere o parágrafo anterior, quando do acesso ao sistema será exigida a informação do 
Número de Inscrição do Trabalhador - NIT, e senha. A senha será cadastrada na APS." 
"Art. 413 ..................................................... 
...................................................................... 
§ 4º Será dada prioridade de atendimento a segurados em benefício por incapacidade temporária e de atenção especial a aposentados 
e pensionistas. 
§  5º  Para assegurar  o  efetivo  atendimento  aos  beneficiários,  poderão ser  utilizados  mecanismos  de  intervenção técnica,  ajuda 
material,  recursos  sociais,  intercâmbio  com  empresas,  inclusive  mediante  celebração  de  convênios,  acordos  ou  contratos,  ou 
pesquisa social. 
§ 6º O Serviço Social terá como diretriz a participação do beneficiário na implementação e fortalecimento da política previdenciária, 
em articulação com associações e entidades de classes. 
§ 7º O Serviço Social prestará assessoramento técnico aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios na elaboração de suas 
respectivas propostas de trabalho, relacionadas com a Previdência Social." 
"Art. 414 ....................................................... 
§ 1º O pagamento dos benefícios obedecerá aos seguintes critérios: 
I - com renda mensal superior a um salário mínimo do primeiro ao quinto dia útil do mês subseqüente ao de sua competência, 
observada a distribuição proporcional do número de beneficiários por dia de pagamento.
II - com renda mensal no valor de até um salário mínimo serão pagos no período compreendido entre o quinto dia útil que anteceder 
o final do mês de sua competência e o quinto dia útil do mês subseqüente, observada a distribuição proporcional dos beneficiários 
por dia de pagamento. 
...................................................................... 
§ 6º Para os efeitos do § 1º, considera-se dia útil aquele de expediente bancário com horário normal de atendimento." 
"Seção V - Da Atualização Monetária do Primeiro Pagamento da Renda Mensal de Benefícios e Limite de Alçada 
Art. 424 Para processos despachados, revistos ou reativados a partir de 31 de dezembro 2008, data da publicação do Decreto nº 
6.722, observar: 
I - o pagamento de parcelas relativas a benefícios concedidos com atraso, independente da ocorrência de mora e de quem lhe deu 
causa, deverá ser corrigido monetariamente desde a DIP, ainda que esta data seja anterior ao requerimento do benefício, pelo mesmo 
índice utilizado para correção dos salários-de-contribuição do RGPS, apurado no período compreendido entre o mês que deveria ter 
sido pago e o mês do efetivo pagamento; 
II  - nos casos de revisão sem apresentação de novos elementos,  a correção monetária incidirá sobre as parcelas em atraso não 
prescritas, desde a DIP; 
III - nas revisões com apresentação de novos elementos, a correção monetária incidirá sobre as diferenças apuradas a partir da Data 
do Pedido da Revisão - DPR, data a partir da qual são devidas as diferenças decorrentes da revisão; 
IV - para os casos de reativação, incidirá atualização monetária, competência por competência, levando em consideração a data em 
que o crédito deveria ter sido pago, pelos mesmos índices do inciso I; 
V - para os casos em que houver emissão de pagamento de competências não recebidas no prazo de validade, o pagamento deverá 
ser emitido com atualização monetária. A atualização monetária será a partir da data em que o crédito deveria ter sido pago, pelos 
mesmos índices do inciso I. 
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§ 1º Deverá ser registrado no processo, para fins do disposto no inciso II do art. 390, a data da apresentação da documentação 
necessária à concessão do benefício,  observando que para a determinação da Data da Regularização dos Documentos - DRD, o 
servidor deverá registrar a data em que o segurado ou o representante legal recebeu a carta de exigência e a data de respectivos 
cumprimento, conclusão de diligência ou homologação da Justificação Administrativa - JA, em cujo cálculo deverão ser acrescidos, 
à DER, os períodos de tempo decorrido entre os seguintes intervalos: 

a) do recebimento da carta de exigência até o seu cumprimento; 
b) da emissão de Solicitação de Pesquisa Externa até a sua conclusão; 
c) da autorização ou do encaminhamento do processo para JA até a sua homologação; d) da emissão de ofícios  ou de 

comunicações a terceiros até a data de suas respostas. 
§ 2º O primeiro pagamento do benefício será efetuado até 45 dias após a data da apresentação, pelo segurado, da documentação 
necessária à sua concessão." 
Art. 425 Nos casos de benefícios concedidos, revistos ou reativados em razão de decisões recursais favoráveis aos segurados ou aos 
beneficiários, deve-se obedecer aos mesmos critérios estabelecidos nos incisos I a V do artigo anterior, salvo se outro critério for 
estabelecido pela instância recursal. 
§ 1º Para fixação da DRD, nos casos de benefícios concedidos em razão de decisões recursais, favoráveis aos segurados ou aos 
beneficiários, deve-se obedecer aos seguintes critérios: 
I - quando o órgão julgador revir o ato administrativo, em virtude de erro de procedimento inicial da concessão, a DRD será fixada 
nos termos do § 1º do artigo anterior, conforme o caso; 
II - quando o órgão julgador solicitar documentos com o fim de complementar julgamento ou solicitar diligências para saneamento 
de dúvidas constantes dos autos, a DRD a ser considerada será afixada na data do cumprimento da exigência, exceto se houver  
indicação da DRD, pela instância recursal; 
III - na fase recursal, quando forem apresentados, pelo interessado, novos elementos que venham ser considerados, por si só, como 
essenciais à concessão do benefício, a DRD será a mesma data de apresentação desses novos elementos. 
§ 2º Caso haja necessidade de complementação da documentação apresentada de que trata o inciso III, a DRD deverá ser fixada 
como sendo a de juntada dos respectivos documentos." 
"Art. 458 ...................................................... 
§ 1º Quando for identificada a existência de beneficio indeferido da mesma espécie, e quando necessário,  solicitar informações 
acerca dos elementos nele constante e as razões do seu indeferimento, suprindo-se estas pela apresentação de cópia integral, a qual 
deverá ser juntada ao novo pedido." 
"Art. 470 ..................................................... ...................................................................... 
II - o afastamento da atividade do segurado: 

a) empregado, inclusive o doméstico, pela anotação da saída feita pelo empregador constante no CNIS, ou na CP/CTPS, ou 
em documento equivalente; 

b) contribuinte individual, pela baixa da inscrição no INSS ou qualquer documento que comprove a cessação da atividade, 
tais como: alteração do contrato social, ou extinção da empresa, ou carta de demissão do cargo, ou ata de assembléia, 
conforme o caso; 

c) trabalhador avulso, por declaração firmada pelo respectivo sindicato de classe ou pelo órgão gestor de mão-de-obra; III - 
as contribuições: a) segurado empregado e trabalhador avulso, pelas informações constantes do CNIS ou por Relação de 
Salário-de-Contribuição  -  RSC,  formulário  DIRBEN-8001,  ou  os  impressos  elaborados  por  meio  de  sistema 
informatizado, desde que constem todas as informações necessárias, preenchidas e assinadas pela empresa; b) segurado 
contribuinte  individual  e  empregado  doméstico,  pelas  informações  constantes  do  CNIS  ou  por  antigas  Guias  de 
Recolhimento - GR, e pelos carnês de contribuição." 

"Art. 472 Para fins de concessão do pecúlio, a APS emitirá Pesquisa Externa - PE, quando as informações contidas na RSC não 
constarem no CNIS. ........................................................................" 
Art. 2º Revoga-se a Instrução Normativa nº 36/INSS/PRES, de 2 de janeiro de 2009; o inciso IX do § 3º do art. 7º , o inciso II 
do art. 8º, os §§ 2º, 3º e 4º do art. 18 , o inciso V do art. 61 e o parágrafo único do art. 276 da Instrução Normativa nº  
20/INSS/PRES, de 10 de outubro de 2007. 
Art. 3º Ficam alterados os Anexos I, XII e XIII da Instrução Normativa nº 20/INSS/PRES, de 10 de outubro de 2007, que se 
encontram no sítio http://www.previdencia.gov. b r " . 
Art. 4º Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação. 
BENEDITO ADALBERTO BRUNCA 
Presidente Substituto
Anexos I, XII e XIII, ver legislação.
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