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não tiverem interesse na referida promoção.....................................................70 

EDITAL GP Nº 15/2015 (DEJT de 23/11/2015). FAZ SABER que se encontra 
vaga, para preenchimento através de promoção pelo critério do merecimento, a 
titularidade da Vara do Trabalho de Frederico Westphalen, ficando aberto o 
prazo de 05 (cinco) dias, a partir da publicação do presente edital no Diário 
Eletrônico da Justiça do Trabalho, para a manifestação dos magistrados que 
não tiverem interesse na referida promoção.....................................................70 

LEIS 

LEI Nº 13.183, DE 4 DE NOVEMBRO DE 2015 (DOU de 05/11/2015). Altera 
as Leis nºs 8.212, de 24 de julho de 1991, e 8.213, de 24 de julho de 1991, 
para tratar da associação do segurado especial em cooperativa de crédito rural 
e, ainda essa última, para atualizar o rol de dependentes, estabelecer regra de 
não incidência do fator previdenciário, regras de pensão por morte e de 
empréstimo consignado, a Lei nº 10.779, de 25 de novembro de 2003, para 
assegurar pagamento do seguro-defeso para familiar que exerça atividade de 
apoio à pesca, a Lei nº 12.618, de 30 de abril de 2012, para estabelecer regra 
de inscrição no regime de previdência complementar dos servidores públicos 
federais titulares de cargo efetivo, a Lei nº 10.820, de 17 de dezembro de 2003, 
para dispor sobre o pagamento de empréstimos realizados por participantes e 
assistidos com entidades fechadas e abertas de previdência complementar e a 
Lei nº 7.998, de 11 de janeiro de 1990; e dá outras providências. 
A   P R E S I D E N T A  D A  R E P Ú B L I C A 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 
Art. 1º O art. 12 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, passa a vigorar com 
as seguintes alterações: 
"Art. 12. .................................................................................. 
............................................................................................... 
§ 9º ......................................................................................... 
................................................................................................ 
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VI - a associação em cooperativa agropecuária ou de crédito rural; e 
................................................................................................ 
§ 10. ........................................................................................ 
................................................................................................. 
V - (VETADO); 
............................................................................................." (NR) 
Art. 2º A Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, passa a vigorar com as 
seguintes alterações: 
"Art. 11. .................................................................................. 
......................................................................................................... 
§ 8º .......................................................................................... 
......................................................................................................... 
VI - a associação em cooperativa agropecuária ou de crédito rural; e 
.......................................................................................................... 
§ 9º .......................................................................................... 
.......................................................................................................... 
V - (VETADO); 
.............................................................................................." (NR) 
"Art. 16. (VETADO)." (NR) 
"Art. 29-C. O segurado que preencher o requisito para a aposentadoria por 
tempo de contribuição poderá optar pela não incidência do fator previdenciário 
no cálculo de sua aposentadoria, quando o total resultante da soma de sua 
idade e de seu tempo de contribuição, incluídas as frações, na data de 
requerimento da aposentadoria, for: 
I - igual ou superior a noventa e cinco pontos, se homem, observando o tempo 
mínimo de contribuição de trinta e cinco anos; ou 
II - igual ou superior a oitenta e cinco pontos, se mulher, observado o tempo 
mínimo de contribuição de trinta anos.  
§ 1º Para os fins do disposto no caput, serão somadas as frações em meses 
completos de tempo de contribuição e idade. 
§ 2º As somas de idade e de tempo de contribuição previstas no caput serão 
majoradas em um ponto em: 
I - 31 de dezembro de 2018; 
II - 31 de dezembro de 2020; 
III - 31 de dezembro de 2022; 
IV - 31 de dezembro de 2024; e 
V - 31 de dezembro de 2026. 
§ 3º Para efeito de aplicação do disposto no caput e no § 2º, o tempo mínimo 
de contribuição do professor e da professora que comprovarem exclusivamente 
tempo de efetivo exercício de magistério na educação infantil e no ensino 
fundamental e médio será de, respectivamente, trinta e vinte e cinco anos, e 
serão acrescidos cinco pontos à soma da idade com o tempo de contribuição.  
§ 4º Ao segurado que alcançar o requisito necessário ao exercício da opção de 
que trata o caput e deixar de requerer aposentadoria será assegurado o direito 
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à opção com a aplicação da pontuação exigida na data do cumprimento do 
requisito nos termos deste artigo. 
§ 5º (VETADO)." 
"Art. 29-D. (VETADO)." 
"Art. 74. .................................................................................. 
I - do óbito, quando requerida até noventa dias depois deste; 
..............................................................................................." (NR) 
"Art. 77. .................................................................................. 
......................................................................................................... 
§ 2º .......................................................................................... 
......................................................................................................... 
II - para o filho, a pessoa a ele equiparada ou o irmão, de ambos os sexos, ao 
completar vinte e um anos de idade, salvo se for inválido ou tiver deficiência 
intelectual ou mental ou deficiência grave; 
......................................................................................................... 
§ 6º O exercício de atividade remunerada, inclusive na condição de 
microempreendedor individual, não impede a concessão ou manutenção da 
parte individual da pensão do dependente com deficiência intelectual ou mental 
ou com deficiência grave." (NR) 
"Art. 115. ................................................................................. 
.......................................................................................................... 
VI - pagamento de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e 
operações de arrendamento mercantil concedidos por instituições financeiras e 
sociedades de arrendamento mercantil, ou por entidades fechadas ou abertas 
de previdência complementar, públicas e privadas, quando expressamente 
autorizado pelo beneficiário, até o limite de 35% (trinta e cinco por cento) do 
valor do benefício, sendo 5% (cinco por cento) destinados exclusivamente 
para: 
a) amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito; ou 
b) utilização com a finalidade de saque por meio do cartão de crédito. 
............................................................................................." (NR) 
Art. 3º (VETADO). 
Art. 4º O art. 1º da Lei nº 12.618, de 30 de abril de 2012, passa a vigorar 
acrescido dos seguintes parágrafos, renumerando-se o atual parágrafo único 
para § 1º: 
"Art. 1º .................................................................................... 
§ 1º .......................................................................................... 
§ 2º Os servidores e os membros referidos no caput deste artigo com 
remuneração superior ao limite máximo estabelecido para os benefícios do 
Regime Geral de Previdência Social, que venham a ingressar no serviço 
público a partir do início da vigência do regime de previdência complementar de 
que trata esta Lei, serão automaticamente inscritos no respectivo plano de 
previdência complementar desde a data de entrada em exercício. 
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§ 3º Fica assegurado ao participante o direito de requerer, a qualquer tempo, o 
cancelamento de sua inscrição, nos termos do regulamento do plano de 
benefícios. 
§ 4º Na hipótese do cancelamento ser requerido no prazo de até noventa dias 
da data da inscrição, fica assegurado o direito à restituição integral das 
contribuições vertidas, a ser paga em até sessenta dias do pedido de 
cancelamento, corrigidas monetariamente.  
§ 5º O cancelamento da inscrição previsto no § 4º não constitui resgate. 
§ 6º A contribuição aportada pelo patrocinador será devolvida à respectiva 
fonte pagadora no mesmo prazo da devolução da contribuição aportada pelo 
participante." (NR) 
Art. 5º A Lei nº 10.820, de 17 de dezembro de 2003, passa a vigorar acrescida 
do seguinte art. 6º-A: 
"Art. 6º-A Equiparam-se, para os fins do disposto nos arts. 1º e 6º, às 
operações neles referidas as que são realizadas com entidades abertas ou 
fechadas de previdência complementar pelos respectivos participantes ou 
assistidos." 
Art. 6º (VETADO). 
Art. 7º (VETADO). 
Art. 8º Esta Lei entra em vigor: 
I - em 3 de janeiro de 2016, quanto à redação do art. 16 e do inciso II do § 2º 
do art. 77 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991; 
II - em 1º de julho de 2016, quanto à redação do § 5º do art. 29-C da Lei nº 
8.213, de 24 de julho de 1991; 
III - na data de sua publicação, para os demais dispositivos. 
Brasília, 4 de novembro de 2015; 194o da Independência e 127º da República. 
DILMA ROUSSEFF 
Joaquim Vieira Ferreira Levy 
Nelson Barbosa 
Miguel Rossetto 

LEI Nº 13.185, DE 6 DE NOVEMBRO DE 2015 (DOU de 09/11/2015). Institui o 
Programa de Combate à Intimidação Sistemática (Bullying). 
A   P R E S I D E N T A   D A  R E P Ú B L I C A 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 
Art. 1º Fica instituído o Programa de Combate à Intimidação Sistemática 
(Bullying) em todo o território nacional. 
§ 1º No contexto e para os fins desta Lei, considera-se intimidação sistemática 
(bullying) todo ato de violência física ou psicológica, intencional e repetitivo que 
ocorre sem motivação evidente, praticado por indivíduo ou grupo, contra uma 
ou mais pessoas, com o objetivo de intimidá-la ou agredi-la, causando dor e 
angústia à vítima, em uma relação de desequilíbrio de poder entre as partes 
envolvidas. 
§ 2º O Programa instituído no caput poderá fundamentar as ações do Ministério 
da Educação e das Secretarias Estaduais e Municipais de Educação, bem 
como de outros órgãos, aos quais a matéria diz respeito. 
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Art. 2º Caracteriza-se a intimidação sistemática (bullying) quando há violência 
física ou psicológica em atos de intimidação, humilhação ou discriminação e, 
ainda: 
I - ataques físicos; 
II - insultos pessoais; 
III - comentários sistemáticos e apelidos pejorativos; 
IV - ameaças por quaisquer meios; 
V - grafites depreciativos; 
VI - expressões preconceituosas; 
VII - isolamento social consciente e premeditado; 
VIII - pilhérias. 
Parágrafo único. Há intimidação sistemática na rede mundial de computadores 
(cyberbullying), quando se usarem os instrumentos que lhe são próprios para 
depreciar, incitar a violência, adulterar fotos e dados pessoais com o intuito de 
criar meios de constrangimento psicossocial. 
Art. 3º A intimidação sistemática (bullying) pode ser classificada, conforme as 
ações praticadas, como:  
I - verbal: insultar, xingar e apelidar pejorativamente; 
II - moral: difamar, caluniar, disseminar rumores; 
III - sexual: assediar, induzir e/ou abusar; 
IV - social: ignorar, isolar e excluir; 
V - psicológica: perseguir, amedrontar, aterrorizar, intimidar, dominar, 
manipular, chantagear e infernizar; 
VI - físico: socar, chutar, bater; 
VII - material: furtar, roubar, destruir pertences de outrem; 
VIII - virtual: depreciar, enviar mensagens intrusivas da intimidade, enviar ou 
adulterar fotos e dados pessoais que resultem em sofrimento ou com intuito de 
criar meios de constrangimento psicológico e social. 
Art. 4º Constituem objetivos do Programa referido no caput do art. 1o: 
I - prevenir e combater a prática da intimidação sistemática (bullying) em toda a 
sociedade; 
II - capacitar docentes e equipes pedagógicas para a implementação das ações 
de discussão, prevenção, orientação e solução do problema; 
III - implementar e disseminar campanhas de educação, conscientização e 
informação; 
IV - instituir práticas de conduta e orientação de pais, familiares e responsáveis 
diante da identificação de vítimas e agressores; 
V - dar assistência psicológica, social e jurídica às vítimas e aos agressores; 
VI - integrar os meios de comunicação de massa com as escolas e a 
sociedade, como forma de identificação e conscientização do problema e forma 
de preveni-lo e combatê-lo; 
VII - promover a cidadania, a capacidade empática e o respeito a terceiros, nos 
marcos de uma cultura de paz e tolerância mútua; 
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VIII - evitar, tanto quanto possível, a punição dos agressores, privilegiando 
mecanismos e instrumentos alternativos que promovam a efetiva 
responsabilização e a mudança de comportamento hostil; 
IX - promover medidas de conscientização, prevenção e combate a todos os 
tipos de violência, com ênfase nas práticas recorrentes de intimidação 
sistemática (bullying), ou constrangimento físico e psicológico, cometidas por 
alunos, professores e outros profissionais integrantes de escola e de 
comunidade escolar. 
Art. 5º É dever do estabelecimento de ensino, dos clubes e das agremiações 
recreativas assegurar medidas de conscientização, prevenção, diagnose e 
combate à violência e à intimidação sistemática (bullying). 
Art. 6º Serão produzidos e publicados relatórios bimestrais das ocorrências de 
intimidação sistemática (bullying) nos Estados e Municípios para planejamento 
das ações. 
Art. 7º Os entes federados poderão firmar convênios e estabelecer parcerias 
para a implementação e a correta execução dos objetivos e diretrizes do 
Programa instituído por esta Lei.  
Art. 8º Esta Lei entra em vigor após decorridos 90 (noventa) dias da data de 
sua publicação oficial. 
Brasília, 6 de novembro de 2015; 194o da Independência e 127º da República. 
DILMA ROUSSEFF 
Luiz Cláudio Costa 
Nilma Lino Gomes 

LEI Nº 14.757, DE 16 DE NOVEMBRO DE 2015 (DOE de 17/11/2015). Dispõe 
acerca do procedimento para o pagamento das requisições de pequeno valor 
devidas pelo Estado do Rio Grande do Sul, suas Autarquias e Fundações e dá 
outras providências. 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. 
Faço saber, em cumprimento ao disposto no artigo 82, inciso IV, da 
Constituição do Estado, que a Assembleia Legislativa aprovou e eu sanciono e 
promulgo a Lei seguinte: 

Art. 1º Serão consideradas de pequeno valor, para os fins do disposto no § 3º 
do art. 100 da Constituição Federal, as obrigações que o Estado do Rio Grande 
do Sul, suas Autarquias e Fundações devam quitar em decorrência de decisão 
judicial transitada em julgado cujo valor, devidamente atualizado, não exceda a 
10 (dez) salários mínimos. 

Art. 2º O crédito de pequeno valor não estará sujeito ao regime de precatórios 
e deverá ser pago, mediante depósito judicial, no prazo de até 60 (sessenta) 
dias, contados da data em que for protocolada, perante o órgão competente, a 
requisição expedida pelo juízo da execução. 

Parágrafo único. Nas requisições de pequeno valor expedidas por meio 
eletrônico, o prazo será contado da data de expedição. 

Art. 3º São vedados o fracionamento, a repartição ou a quebra do valor da 
execução para que o pagamento se faça, em parte, na forma estabelecida no 
"caput" do art. 2º desta Lei e, em parte, com a expedição de precatório. 
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Art. 4º Se o valor da execução ultrapassar o montante estabelecido no art. 1º 
desta Lei, o pagamento far-se-á por meio de precatório, sendo facultada à 
parte exequente a renúncia ao crédito do valor excedente, para que possa 
optar pelo pagamento do saldo sem o precatório, na forma prevista no art. 2º 
desta Lei. 

Parágrafo único. A opção pelo recebimento do crédito na forma prevista nesta 
Lei implica a renúncia ao restante dos créditos porventura existentes oriundos 
do mesmo processo judicial. 

Art. 6º A requisição de pequeno valor expedida em meio físico será 
encaminhada diretamente pelo credor, ou seu representante, ao ente devedor 
responsável pelo pagamento da obrigação, e deverá ser instruída com os 
seguintes documentos e informações: 
I - indicação do número do processo judicial em que foi expedida a requisição; 
II - indicação da natureza da obrigação a que se refere o pagamento; 
III - comprovante de situação cadastral das partes e dos advogados no 
Cadastro de Pessoa Física - CPF - ou no Cadastro Nacional de Pessoa 
Jurídica - CNPJ - do Ministério da Fazenda; 
IV - cópia da memória completa do cálculo definitivo, ainda que objeto de 
renúncia ao valor estabelecido nesta Lei; 
V - indicação do período compreendido para efeito de cálculo do imposto de 
renda e das contribuições aos sistemas de previdência e saúde; e 
VI - cópia da manifestação da Procuradoria-Geral do Estado de concordância 
com o valor do débito. 

Parágrafo único. A requisição de pequeno valor que não preencher os 
requisitos do "caput" deste artigo não será recebida pela autoridade 
competente, ficando suspenso o prazo do seu pagamento até a apresentação 
pelo credor dos documentos ou informações faltantes. 

Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 8º Revoga-se a Lei nº 13.756, de 15 de julho de 2011. 

PALÁCIO PIRATINI, em Porto Alegre, 16 de novembro de 2015. 
JOSÉ IVO SARTORI, 
Governador do Estado. 
Registre-se e publique-se. 
MÁRCIO BIOLCHI, 
Secretário Chefe da Casa Civil. 
José Guilherme Kliemann, 
Secretário Chefe da Casa Civil Adjunto. 

LEI Nº 13.189, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2015 (DOU de 20/11/2015). Institui 

o Programa de Proteção ao Emprego - PPE. 

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional 
decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 
Art. 1º Fica instituído o Programa de Proteção ao Emprego - PPE, com os 
seguintes objetivos: 
I - possibilitar a preservação dos empregos em momentos de retração da 
atividade econômica; 



                    PODER JUDICIÁRIO FEDERAL 

                   TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO 
 
 
 
 

10 
 

II - favorecer a recuperação econômico - financeira das empresas; 
III - sustentar a demanda agregada durante momentos de adversidade, para 
facilitar a recuperação da economia; 
IV - estimular a produtividade do trabalho por meio do aumento da duração do 
vínculo empregatício; e 
V - fomentar a negociação coletiva e aperfeiçoar as relações de emprego. 
Parágrafo único. O PPE consiste em ação para auxiliar os trabalhadores na 
preservação do emprego, nos termos do inciso II do Art. 2o Podem aderir ao 
PPE as empresas de todos os setores em situação de dificuldade econômico-
financeira que celebrarem acordo coletivo de trabalho específico de redução de 
jornada e de salário. 
§ 1º A adesão ao PPE pode ser feita até 31 de dezembro de 2016, e o prazo 
máximo de permanência no programa é de vinte e quatro meses, respeitada a 
data de extinção do programa. 
§ 2º Tem prioridade de adesão a empresa que demonstre observar a cota de 
pessoas com deficiência. 
Art. 3o Poderão aderir ao PPE as empresas, independentemente do setor 
econômico, nas condições estabelecidas em ato do Poder Executivo e que 
cumprirem os seguintes requisitos: 
I - celebrar e apresentar acordo coletivo de trabalho específico, nos termos do 
art. 5º; 
II - apresentar solicitação de adesão ao PPE ao órgão definido pelo Poder 
Executivo; 
III - apresentar a relação dos empregados abrangidos, especificando o salário 
individual; 
IV - ter registro no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ há, no 
mínimo, dois anos; 
V - comprovar a regularidade fiscal, previdenciária e relativa ao Fundo de 
Garantia do Tempo de Serviço - FGTS; e 
VI - comprovar a situação de dificuldade econômico-financeira, fundamentada 
no Indicador Líquido de Empregos - ILE, considerando-se nesta situação a 
empresa cujo ILE for igual ou inferior a 1% (um por cento), apurado com base 
nas informações disponíveis no Cadastro Geral de Empregados e 
Desempregados - CAGED, sendo que o ILE consiste no percentual 
representado pela diferença entre admissões e demissões acumulada nos 
doze meses anteriores ao da solicitação de adesão ao PPE dividida pelo 
número de empregados no mês anterior ao início desse período. 

§ 1º Para fins do disposto no inciso IV do caput, em caso de solicitação de 
adesão por filial de empresa, pode ser considerado o tempo de registro no 
CNPJ da matriz. 

§ 2º A regularidade de que trata o inciso V do caput deve ser observada 
durante todo o período de adesão ao PPE, como condição para permanência 
no programa. 
Art. 4º Os empregados de empresas que aderirem ao PPE e que tiverem seu 
salário reduzido, nos termos do art. 5º, fazem jus a uma compensação 
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pecuniária equivalente a 50% (cinquenta por cento) do valor da redução salarial 
e limitada a 65% (sessenta e cinco por cento) do valor máximo da parcela do 
seguro-desemprego, enquanto perdurar o período de redução temporária da 
jornada de trabalho. 
§ 1º Ato do Poder Executivo federal deve dispor sobre a forma de pagamento 

da compensação pecuniária de que trata o caput, custeada pelo Fundo de 
Amparo ao Trabalhador - FAT. 
§ 2º O valor do salário pago pelo empregador, após a redução de que trata o 

caput do art. 5o, não pode ser inferior ao valor do salário mínimo. 
Art. 5º O acordo coletivo de trabalho específico para adesão ao PPE, celebrado 
entre a empresa e o sindicato de trabalhadores representativo da categoria da 
atividade econômica preponderante da empresa, pode reduzir em até 30% 
(trinta por cento) a jornada e o salário. 
§ 1º O acordo deve ser aprovado em assembleia dos trabalhadores abrangidos 
pelo programa e deve dispor sobre: 
I - número total de empregados abrangidos pela redução e sua identificação; 
II - estabelecimentos ou setores específicos da empresa abrangidos; 
III - percentual de redução da jornada e redução proporcional ou menor do 
salário; 
IV - período pretendido de adesão ao PPE e de redução temporária da jornada 
de trabalho, que deve ter duração de até seis meses, podendo ser prorrogado 
por períodos de seis meses, desde que o período total não ultrapasse vinte e 
quatro meses; 
V - período de garantia no emprego, que deve ser equivalente, no mínimo, ao 
período de redução de jornada acrescido de um terço; 
VI - constituição de comissão paritária, composta por representantes do 
empregador e dos empregados abrangidos pelo PPE, para acompanhar e 
fiscalizar o cumprimento do acordo e do programa, exceto nas microempresas 
e empresas de pequeno porte. 
§ 2º O acordo coletivo de trabalho específico de que trata este artigo não 
disporá sobre outras condições de trabalho. 
§ 3º A empresa deve demonstrar ao sindicato que foram esgotados os bancos 
de horas, além de fornecer as informações econômico-financeiras. 
§ 4º É facultada a celebração de acordo coletivo múltiplo de trabalho específico 
a grupo de microempresas e empresas de pequeno porte, do mesmo setor 
econômico, com o sindicato de trabalhadores representativo da categoria da 
atividade econômica preponderante. 
§ 5º Na hipótese do § 4º, a comissão paritária de que trata o inciso VI do § 1º 
será composta por representantes do empregador e do sindicato de 
trabalhadores que celebrar o acordo coletivo múltiplo de trabalho específico. 
§ 6º Para fins dos incisos I e II do § 1º, o acordo deve abranger todos os 
empregados da empresa ou, no mínimo, os empregados de setor ou 
estabelecimento específico. 
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§ 7º Para fins do disposto no § 4º, cada microempresa ou empresa de pequeno 
porte deverá demonstrar individualmente o cumprimento dos requisitos 
exigidos para adesão ao PPE. 

§ 8º A redução de que trata o caput está condicionada à celebração de acordo 
coletivo de trabalho específico com o sindicato de trabalhadores representativo 
da categoria, observado o disposto no art. 511 da Consolidação das Leis do 
Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943. 
Art. 6º A empresa que aderir ao PPE fica proibida de: 
I - dispensar arbitrariamente ou sem justa causa os empregados que tiverem 
sua jornada de trabalho temporariamente reduzida enquanto vigorar a adesão 
ao PPE e, após o seu término, durante o prazo equivalente a um terço do 
período de adesão; 
II - contratar empregado para executar, total ou parcialmente, as mesmas 
atividades exercidas por empregado abrangido pelo programa, exceto nas 
hipóteses de: 
a) reposição; 
b) aproveitamento de concluinte de curso de aprendizagem na empresa, nos 
termos do art. 429 da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo 
Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943. 
§ 1º Nas hipóteses de contratação previstas nas alíneas a e b do inciso II do 

caput, o empregado deve ser abrangido pelo acordo coletivo de trabalho 
específico. 
§ 2º Durante o período de adesão, é proibida a realização de horas 
extraordinárias pelos empregados abrangidos pelo programa. 
Art. 7º A empresa pode denunciar o PPE a qualquer momento desde que 
comunique o ato ao sindicato que celebrou o acordo coletivo de trabalho 
específico, aos seus trabalhadores e ao Poder Executivo, com antecedência 
mínima de trinta dias, demonstrando as razões e a superação da situação de 
dificuldade econômico-financeira. 
§ 1º Somente após o prazo de trinta dias, pode a empresa exigir o 
cumprimento da jornada integral de trabalho. 
§ 2º Deve ser mantida a garantia de emprego, nos termos da adesão original 
ao PPE e seus acréscimos. 
§ 3º Somente após seis meses da denúncia, pode a empresa aderir novamente 
ao PPE, caso demonstre que enfrenta nova situação de dificuldade econômico-
financeira. 
Art. 8º Fica excluída do PPE e impedida de aderir ao programa novamente a 
empresa que: 
I - descumprir os termos do acordo coletivo de trabalho específico relativo à 
redução temporária da jornada de trabalho ou qualquer outro dispositivo desta 
Lei ou de sua regulamentação; 
II - cometer fraude no âmbito do PPE; ou 
III - for condenada por decisão judicial transitada em julgado ou autuada 
administrativamente após decisão final no processo administrativo por prática 
de trabalho análogo ao de escravo, trabalho infantil ou degradante. 
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§ 1º A empresa que descumprir o acordo coletivo ou as normas relativas ao 
PPE fica obrigada a restituir ao FAT os recursos recebidos, devidamente 
corrigidos, e a pagar multa administrativa correspondente a 100% (cem por 
cento) desse valor, calculada em dobro no caso de fraude, a ser aplicada 
conforme o Título VII da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada 
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, e revertida ao FAT. 

§ 2º Para fins do disposto no inciso I do caput, a denúncia de que trata o art. 7º 
não é considerada descumprimento dos termos do acordo coletivo de trabalho 
específico. 
Art. 9º A compensação pecuniária integra as parcelas remuneratórias para 
efeito do disposto no inciso I do art. 22 e no § 8º do art. 28 da Lei no 8.212, de 
24 de julho de 1991, e do disposto no art. 15 da Lei no 8.036, de 11 de maio de 
1990. 
Art. 10. Permanecem regidas pela Medida Provisória no 680, de 6 de julho de 
2015, as adesões ao PPE já aprovadas, aplicando-se esta Lei às solicitações 
de adesão ou de prorrogação em tramitação na data de sua publicação ou 
protocoladas a partir dessa data, sendo facultadas às empresas a prorrogação 
dos prazos e a adoção das demais condições previstas nesta Lei mediante 
aditivo ao acordo coletivo de trabalho específico. 
Art. 11. O PPE extingue-se em 31 de dezembro de 2017. 
Art. 12. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, com exceção do 
disposto no art. 9º, quanto à Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, que entra em 
vigor no dia 1º de novembro de 2015. 
Brasília, 19 de novembro de 2015; 194º da Independência e 127º da República. 
DILMA ROUSSEFF 
Nelson Barbosa 
Miguel Rossetto 

R E S O L U Ç Õ E S 

RESOLUÇÃO Nº 200, DE 27 DE OUTUBRO DE 2015 (DEJT de 03, 

04/11/2015). Altera a redação da Súmula nº 392. Cancela as Orientações 
Jurisprudenciais nºs 315 e 419 da Subseção-I da Seção Especializada em 
Dissídios Individuais. 

O EGRÉGIO PLENO DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, em Sessão 
Extraordinária hoje realizada, sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor 
Ministro Antonio José de Barros Levenhagen, Presidente do Tribunal, 
presentes os Excelentíssimos Senhores Ministros Ives Gandra da Silva Martins 
Filho, Vice-Presidente do Tribunal, João Oreste Dalazen, Maria Cristina 
Irigoyen Peduzzi, Renato de Lacerda Paiva, Emmanoel Pereira, Aloysio Corrêa 
da Veiga, Luiz Philippe Vieira de Mello Filho, Alberto Luiz Bresciani de Fontan 
Pereira, Maria de Assis Calsing, Dora Maria da Costa, Guilherme Augusto 
Caputo Bastos, Márcio Eurico Vitral Amaro, Walmir Oliveira da Costa, Maurício 
Godinho Delgado, Kátia Magalhães Arruda, Augusto César Leite de Carvalho, 
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José Roberto Freire Pimenta, Delaíde Alves Miranda Arantes, Hugo Carlos 
Scheuermann, Alexandre de Souza Agra Belmonte, Cláudio Mascarenhas 
Brandão, Douglas Alencar Rodrigues, Maria Helena Mallmann e a 
Excelentíssima Subprocuradora-Geral do Trabalho, Dr.ª Maria Guiomar 
Sanches de Mendonça, 

RESOLVE 

Art. 1º Alterar a redação da Súmula no 392, nos seguintes termos: Nº 392 

DANO MORAL E MATERIAL. RELAÇÃO DE TRABALHO. COMPETÊNCIA 

DA JUSTIÇA DO TRABALHO (redação alterada na sessão do Tribunal 

Pleno realizada em 27.10.2015) Nos termos do art. 114, inc. VI, da 
Constituição da República, a Justiça do Trabalho é competente para processar 
e julgar ações de indenização por dano moral e material, decorrentes da 
relação de trabalho, inclusive as oriundas de acidente de trabalho e doenças a 
ele equiparadas, ainda que propostas pelos dependentes ou sucessores do 
trabalhador falecido. 

Precedentes 
EEDRR 241600-54.2001.5.05.0022 
Min. Renato de Lacerda Paiva 
DEJT 10.08.2012/J-02.08.2012 Decisão unânime 
ERR 169800-48.2005.5.03.0129 
Min. Rosa Maria Weber C. da Rosa  
DEJT 01.10.2010/J-23.09.2010 Decisão unânime 
ERR 7274300-32.2003.5.03.0900 
Min. João Batista Brito Pereira 
DEJT 12.03.2010/J-04.03.2010 Decisão unânime 
EEDRR 246900-58.2000.5.05.0013 
Min. Luiz Philippe Vieira de M. Filho 
DEJT 27.02.2009/J-12.02.2009 Decisão unânime 
EEDRR 104800-24.2001.5.03.0103 
Min. João Batista Brito Pereira 
DEJT 06.03.2009/J-26.02.2009 Decisão unânime 
ERR 91800-35.1999.5.05.0017 
Min. Guilherme Augusto C. Bastos 
DJ 26.09.2008/J-22.09.2008 Decisão unânime 
ERR 215900-81.1998.5.15.0029 
Min. Aloysio Corrêa da Veiga 
DJ 07.03.2008/J-03.03.2008 Decisão unânime 
ERR 809749-87.2001.5.03.5555  
Min. Lelio Bentes Corrêa 
DJ 23.03.2007/J-13.03.2007 Decisão unânime 
ERR 4582100-26.2002.5.03.0900 
Min. João Batista Brito Pereira 
DJ 30.06.2006/J-26.06.2006 Decisão unânime 
ERR 50200-91.2003.5.12.0019 
Min. José Luciano de Castilho Pereira 
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DJ 31.03.2006/J-20.03.2006 Decisão unânime 
ERR 1665400-34.2002.5.03.0900 
Min. João Oreste Dalazen 
DJ 22.10.2004/J-27.09.2004 Decisão por maioria 
ERR 60600-84.2000.5.12.0015 
Min. Maria Cristina Irigoyen Peduzzi 
DJ 01.10.2004/J-06.09.2004 Decisão unânime 
ERR 483206-28.1998.5.03.5555 
Min. Vantuil Abdala 
DJ 17.10.2003/J-29.05.2003 Decisão por maioria 
ERR 699490/2000 
Min. José Luciano de Castilho Pereira 
DJ 13.06.2003 Decisão unânime 
ERR 343114/1997 Min. 
Carlos Alberto Reis de Paula 
DJ 24.05.2001 Decisão por maioria 
EEDRR 9955100-27.2006.5.09.0015 Min. João Batista Brito Pereira 
DEJT 02.08.2013/J-20.06.2013 Decisão unânime 
ERR 74200-75.2005.5.12.0023 
Min. Delaíde Miranda Arantes 
DEJT 07.01.2013/J-06.12.2012 Decisão unânime 
ERR 900-35.2006.5.18.0102 
Min. Aloysio Corrêa da Veiga 
DEJT 25.09.2009/J-17.09.2009 Decisão unânime 

Art. 2º Cancelar as Orientações Jurisprudenciais n.os 315 e 419 da 
Subseção-I da Seção Especializada em Dissídios Individuais: 

OJ-SBDI-1 Nº 315. MOTORISTA. EMPRESA. ATIVIDADE 

PREDOMINANTEMENTE RURAL. ENQUADRAMENTO COMO 

TRABALHADOR RURAL. 
É considerado trabalhador rural o motorista que trabalha no âmbito de empresa 
cuja atividade é preponderantemente rural, considerando que, de modo geral, 
não enfrenta o trânsito das estradas e cidades. 

OJ-SBDI-1 Nº 419. ENQUADRAMENTO. EMPREGADO QUE EXERCE 

ATIVIDADE EM EMPRESA AGROINDUSTRIAL. DEFINIÇÃO PELA 

ATIVIDADE PREPONDERANTE DA EMPRESA. 
Considera-se rurícola empregado que, a despeito da atividade exercida, presta 
serviços a empregador agroindustrial (art. 3º, § 1º, da Lei nº 5.889, de 
08.06.1973), visto que, neste caso, é a atividade preponderante da empresa 
que determina o enquadramento. 
Publique-se. 

Ministro ANTONIO JOSÉ DE BARROS LEVENHAGEN 

Presidente do Tribunal Superior do Trabalho 

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 1784, DE 9 DE NOVEMBRO DE 2015 

(DEJT de 11/11/2015). Aprova o Regulamento Geral da Secretaria do Tribunal 
Superior do Trabalho. 
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O EGRÉGIO ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, 
em sessão ordinária hoje realizada, sob a Presidência do Excelentíssimo 
Senhor Ministro Antonio José de Barros Levenhagen, Presidente do Tribunal, 
presentes os Excelentíssimos Senhores Ministros Ives Gandra da Silva Martins 
Filho, Vice-Presidente do Tribunal, João Oreste Dalazen, Maria Cristina 
Irigoyen Peduzzi, Emmanoel Pereira, Guilherme Augusto Caputo Bastos, 
Walmir Oliveira da Costa, Maurício Godinho Delgado, Augusto César Leite de 
Carvalho, Delaíde Alves Miranda Arantes, Hugo Carlos Scheuermann e a 
Excelentíssima Vice-Procuradora-Geral do Trabalho, Dr.ª Cristina Aparecida 
Ribeiro Brasiliano,  
RESOLVE 
Aprovar o Regulamento Geral da Secretaria do Tribunal Superior do Trabalho, 
nos seguintes termos: 
REGULAMENTO GERAL DA SECRETARIA DO TRIBUNAL SUPERIOR DO 
TRABALHO 
TÍTULO I 
INTRODUÇÃO 
Art. 1º O Regulamento Geral da Secretaria do Tribunal Superior do Trabalho 
estabelece a estrutura e a organização dos seus serviços auxiliares, fixa a 
competência administrativa dos respectivos órgãos e dispõe sobre as 
atribuições dos cargos e das funções comissionadas do Quadro de Pessoal. 
Normatiza, também, os institutos da legislação de pessoal, a conduta dos 
servidores e a gestão estratégica. 
Art. 2º Além dos princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, 
da publicidade e da eficiência, os órgãos que compõem a estrutura 
administrativa do Tribunal Superior do Trabalho observarão as seguintes 
diretrizes: 
I – planejamento estratégico, coordenação, descentralização e controle de suas 
atividades, em todos os níveis hierárquicos; 
II – realização de serviços adequados, assim considerados os prestados com 
qualidade, regularidade, continuidade, economicidade, cortesia no atendimento 
e efetividade; 
III – gestão da qualidade, da informação, do conhecimento e das 
competências. 
TÍTULO II 
DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA 
Art. 3º O Tribunal Superior do Trabalho tem a seguinte estrutura administrativa 
básica: 
I – Tribunal Pleno; 
II – Órgão Especial; 
III – Presidência; 
IV – Vice-Presidência; 
V – Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho; 
VI – Gabinetes de Ministros; 
VII – Comissões Permanentes; 
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VIII – Secretaria-Geral da Presidência; 
IX – Secretaria-Geral Judiciária; 
X – Diretoria-Geral da Secretaria; e 
X – Secretaria de Controle Interno. 
TÍTULO III 
DAS COMPETÊNCIAS 
Art. 4º As competências do Presidente, do Vice-Presidente, do Corregedor-
Geral da Justiça do Trabalho, dos Ministros, do Tribunal Pleno, do Órgão 
Especial e das Comissões Permanentes de Ministros constam do Regimento 
Interno do Tribunal. 
CAPÍTULO I 
DA SECRETARIA-GERAL DA PRESIDÊNCIA 
Art. 5º A Secretaria-Geral da Presidência, unidade de assistência direta e 
imediata ao Presidente do Tribunal, é integrada pela Assessoria Especial, 
Assessoria Parlamentar, Assessoria do Cerimonial da Presidência e Assessoria 
de Gestão Estratégica; pela Ouvidoria; pela Coordenadoria de Estatística e 
Pesquisa; pela Secretaria de Tecnologia da Informação e Secretaria de 
Comunicação Social. 
§ 1º O Gabinete da Presidência é dirigido pelo Secretário-Geral; as 
Assessorias, excetuada a Especial, por Assessor-Chefe; as Secretarias, por 
Secretário; o Gabinete do titular da Presidência por Chefe de Gabinete; as 
Coordenadorias, por Coordenador; a Ouvidoria, por Ouvidor Auxiliar e as 
Divisões, por Chefe.  
§ 2º Os Assessores lotados na Assessoria Especial reportam-se ao Secretário-
Geral da Presidência. 
Art. 6º À Secretaria-Geral da Presidência compete: 
I – desenvolver as atividades de apoio administrativo à execução das funções 
do Presidente; 
II – prestar assessoria ao Presidente no planejamento e fixação de diretrizes 
para a administração do Tribunal e no desempenho de suas demais atribuições 
previstas em lei e no Regimento Interno, inclusive no que concerne às funções 
de representação oficial e social do Tribunal; 
III – supervisionar os serviços de informática, estatística, comunicação social, 
cerimonial e ouvidoria. 
Art. 7º À Assessoria Especial compete prestar assessoramento à Presidência 
na análise jurídica e administrativa de assuntos que lhe sejam submetidos. 
Art. 8º À Assessoria Parlamentar compete: 
I - prestar assessoramento à Presidência e aos Ministros em assuntos de 
interesse do Tribunal junto aos outros Poderes e Órgãos Federais; e  
II - acompanhar as matérias indicadas pelo Presidente, em tramitação no 
Congresso Nacional. 
Art. 9º À Assessoria de Gestão Estratégica compete: 
I - apoiar as atividades de elaboração do Planejamento Estratégico do Tribunal, 
acompanhar e monitorar sua execução; 
II - coordenar a elaboração e a implementação de ações estratégicas; e 
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III - auxiliar as unidades na elaboração e execução de projetos e na melhoria e 
inovação de processos de trabalho, visando à consecução da estratégia e ao 
aprimoramento da gestão. 
Art. 10. À Assessoria do Cerimonial da Presidência compete prestar 
assessoramento à Presidência nas atividades de cerimonial, de relações 
públicas e de apoio à Ordem do Mérito Judiciário do Trabalho. 
Art. 11. À Ouvidoria compete: 
I – receber reclamações, solicitações, denúncias, críticas, elogios e sugestões 
concernentes à atuação das unidades do Tribunal, cadastrando-os no Sistema 
Integrado de Ouvidorias (e-OUV); 
II – encaminhar as demandas às unidades administrativas competentes e 
diligenciar para que prestem as informações e esclarecimentos pertinentes no 
prazo de 15 (quinze) dias; 
III – informar ao interessado as providências adotadas em razão de seu pedido, 
excepcionados os casos em que a lei assegurar o sigilo; 
IV – fornecer andamento processual aos usuários; 
V – fornecer informações de natureza administrativa e institucional aos 
usuários; 
VI – receber e acompanhar os pedidos de informações relativos à Lei nº 
12.527, de 18 de dezembro de 2011, zelando pelo cumprimento dos prazos 
estabelecidos, conforme normativo interno do TST; 
VII – elaborar e implementar projetos de excelência voltados ao atendimento ao 
público; 
VIII – desenvolver mecanismos de aferição do nível de satisfação dos usuários 
em relação aos serviços prestados pelo Tribunal; 
IX – promover o intercâmbio de experiências entre as Ouvidorias da Justiça do 
Trabalho e as entidades congêneres; 
X – promover e fomentar seminários, encontros, palestras, estudos, pesquisas, 
desenvolvimento de tecnologias alternativas, produção e divulgação de 
informações e conhecimentos que digam respeito às suas atividades; 
XI – apresentar aos gestores das unidades administrativas os resultados do 
relatório trimestral, bem como as proposições de melhorias visando ao 
aprimoramento dos serviços prestados; 
XII – encaminhar ao Presidente do Tribunal, na condição de Ministro Ouvidor, 
relatório trimestral das ocorrências recebidas, organizado por unidade 
administrativa do TST; e 
XIII – encaminhar ao Presidente do Tribunal, na condição de Ministro Ouvidor, 
relatório anual das atividades desenvolvidas pela Ouvidoria. 
Art. 12. À Coordenadoria de Estatística e Pesquisa compete: 
I - coletar, consolidar, analisar e publicar os dados da Justiça do Trabalho em 
seus três graus de jurisdição; 
II - prestar informações ao Tribunal Superior do Trabalho, ao Conselho 
Superior da Justiça do Trabalho (CSJT), à Escola Nacional de Formação e 
Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho (ENAMAT), à Corregedoria-Geral 
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da Justiça do Trabalho, aos Tribunais Regionais do Trabalho e ao Conselho 
Nacional de Justiça, observadas as orientações do Presidente; 
III - publicar até o décimo dia útil de cada mês dos relatórios estatísticos 
relativos às atividades jurisdicionais do Tribunal; e  
IV - realizar estudos, pesquisas, serviços editoriais e de informação com vistas 
à modernização da Justiça do Trabalho. 
SEÇÃO I 
Da Secretaria de Tecnologia da Informação 
Art. 13. A Secretaria de Tecnologia da Informação tem por finalidade prover 
soluções de tecnologia da informação, automação de processos, comunicação 
eletrônica e armazenamento de dados.  
Parágrafo único. Integram a Secretaria de Tecnologia da Informação, o 
Gabinete, a Assessoria de Planejamento e Projetos, a Assessoria Técnica e 
Administrativa; a Coordenadoria de Desenvolvimento de Sistemas, a 
Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica, a Coordenadoria de Gestão da 
Informação e a Coordenadoria de Suporte Técnico aos Usuários. 
Art. 14. Ao Gabinete compete executar as atividades de apoio administrativo ao 
titular da Secretaria, bem como o preparo e despacho do seu expediente. 
Art. 15. À Assessoria de Planejamento e Projetos compete:  
I - promover a estratégia de Tecnologia da Informação; e 
II - coordenar o portfólio de projetos da Secretaria, elaborando planos, 
coordenando projetos e prestando apoio técnico em gerência de projetos. 
Art. 16. À Assessoria Técnica e Administrativa compete apoiar a direção da 
Secretaria e as Coordenadorias nas questões técnicas, administrativas e 
financeiras. 
Art. 17. À Coordenadoria de Desenvolvimento de Sistemas compete: 
I – gerenciar os portfólios e os projetos de sistemas com base nas 
necessidades de negócio relacionadas às atividades judiciais e administrativas 
do TST; e 
II – fornecer e sustentar sistemas de acordo com as necessidades de negócio 
das unidades do TST. 
Art. 18. À Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica compete administrar os 
recursos computacionais centralizados requeridos pelas aplicações 
corporativas do Tribunal e aplicações nacionais da Justiça do Trabalho. 
Art. 19. À Coordenadoria de Gestão da Informação compete: 
I - definir e auditar políticas, normas e padrões de arquitetura e segurança da 
informação; 
II - promover a administração de dados, a construção e a consolidação de 
informações para apoio gerencial; e 
III – apoiar a definição e monitorar os processos de trabalho da SETIN. 
Art. 20. À Coordenadoria de Suporte Técnico aos Usuários compete: 
I – prover suporte operacional aos usuários na utilização dos recursos e 
serviços disponibilizados pela Secretaria, abrangendo os sistemas, softwares e 
equipamentos; e 
II – gerenciar centro de suporte operacional à microinformática no Tribunal. 
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SEÇÃO II 
Da Secretaria de Comunicação Social 
Art. 21. À Secretaria de Comunicação Social compete: 
I - assessorar a Administração do Tribunal na condução dos assuntos de 
comunicação social; 
II - coordenar os serviços de comunicação do TST voltados aos públicos 
interno e externo; 
III - divulgar os serviços prestados pelo Tribunal à sociedade, reforçando sua 
imagem institucional; 
IV - assessorar os ministros e demais autoridades do TST no relacionamento 
com a mídia; 
V - coordenar a produção e veiculação de notícias por meio da internet, 
intranet, rádio e televisão; 
VI - acompanhar as notícias relacionadas ao Tribunal, veiculadas em diversos 
meios de comunicação, indicando à Administração eventuais medidas que se 
façam necessárias, inclusive no que se refere à manifestação formal da 
instituição; 
VII - planejar, coordenar e realizar eventos relacionados com a área de 
Comunicação Social, como encontros, workshops, seminários e outros; 
VIII - elaborar e acompanhar ações de planejamento relacionadas com a 
execução dos serviços de comunicação social no TST; e 
IX - administrar os contratos afetos às atividades da Secretaria de 
Comunicação Social. 
Parágrafo único. Integram a Secretaria de Comunicação Social, o Gabinete, a 
Coordenadoria de Editoria e Imprensa e a Coordenadoria de Rádio e TV. 
Art. 22. Ao Gabinete compete executar as atividades de apoio administrativo ao 
titular da Secretaria, bem como o preparo e despacho do seu expediente. 
Art. 23. À Coordenadoria de Editoria e Imprensa compete: 
I - coordenar a cobertura jornalística e fotográfica das sessões de julgamento 
dos órgãos colegiados do Tribunal; 
II - coordenar a cobertura das atividades da Presidência, Vice-Presidência, 
Corregedoria-Geral e Conselho Superior da Justiça do Trabalho; 
III - coordenar a cobertura dos eventos jurídicos e administrativos realizados no 
Tribunal; 
IV - coordenar a produção de notícias voltadas para os públicos interno e 
externo; 
V - coordenar a produção e divulgação de releases para a imprensa; 
VI - coordenar os serviços de cobertura fotográfica; e 
VII - subsidiar a pauta de notícias para rádio e televisão.  
Parágrafo único. O Núcleo de Comunicação Visual e Design integra a 
Coordenadoria de Editoria e Imprensa e terá as atribuições definidas no 
Manual de Organização. 
Art. 24. À Coordenadoria de Rádio e TV compete: 
I – coordenar a cobertura das sessões de julgamento e demais eventos 
realizados pelo Tribunal, com a gravação de áudio e vídeo; 
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II – coordenar a produção de material para veiculação em rádio e televisão; 
III – coordenar a transmissão das sessões ao vivo pela TV TST/TV Justiça; 
IV – coordenar a manutenção do acervo de áudio e vídeo do TST; 
V – coordenar a produção de áudios e vídeos para campanhas institucionais 
internas e externas; e 
VI – coordenar a produção de material (áudio e vídeo) para unidades do TST. 
CAPÍTULO II 
DA SECRETARIA-GERAL JUDICIÁRIA 
Art. 25. À Secretaria-Geral Judiciária compete: 
I - coordenar as Secretarias dos Órgãos Judicantes do Tribunal; 
II - gerenciar as atividades desenvolvidas pela Secretaria do Tribunal Pleno, do 
Órgão Especial e da Seção Especializada em Dissídios Coletivos; 
III - supervisionar a execução dos serviços de apoio e registros taquigráficos, 
bem assim dos serviços relacionados ao processamento do feito, desde o 
ingresso do processo no Tribunal, compreendendo as fases de protocolo, 
classificação, autuação e distribuição; 
IV - prestar informações nos processos sob a responsabilidade da Secretaria; e 
V - executar a gestão de conhecimento judiciário, mediante controle das 
informações jurisprudenciais e documentais. 
Parágrafo único. Integram a Secretaria-Geral Judiciária, o Gabinete; a 
Coordenadoria de Cadastramento Processual; a Coordenadoria de 
Classificação, Autuação e Distribuição de Processos; a Coordenadoria de 
Recursos; a Coordenadoria de Jurisprudência, a Coordenadoria de 
Documentação; a Coordenadoria de Gestão Documental e Memória; a 
Coordenadoria de Processos Eletrônicos; a Divisão de Apoio e Registros 
Taquigráficos; a Secretaria da Subseção I Especializada em Dissídios 
Individuais; a Secretaria da Subseção II Especializada em Dissídios Individuais; 
as Secretarias das Turmas e a Secretaria do Tribunal Pleno, do Órgão Especial 
e da Seção Especializada em Dissídios Coletivos. 
Art. 26. Ao Gabinete compete executar as atividades de apoio administrativo ao 
titular da Secretaria, bem como o preparo e despacho do seu expediente. 
Art. 27. À Coordenadoria de Cadastramento Processual compete:  
I - executar as atividades referentes ao recebimento, remessa e 
encaminhamento dos processos judiciais; 
II - protocolar e encaminhar petições; e 
III - prestar informações às partes sobre o andamento dos feitos. 
Art. 28. À Coordenadoria de Classificação, Autuação e Distribuição de 
Processos compete classificar, autuar e distribuir as ações originárias ajuizadas 
no Tribunal Superior do Trabalho e os recursos encaminhados pelos Tribunais 
Regionais do Trabalho. 
Art. 29. À Coordenadoria de Recursos compete controlar e dirigir as atividades 
relativas ao recebimento, processamento e encaminhamento dos recursos de 
competência do Supremo Tribunal Federal. 
Art. 30. À Coordenadoria de Jurisprudência compete: 
I - prestar apoio à Comissão de Jurisprudência e Precedentes Normativos; 
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II - atuar nas salas de sessões dos órgãos judicantes, pesquisando a 
jurisprudência e legislação relativas às matérias em julgamento, de modo a 
subsidiar os votos a serem proferidos pelos Ministros; 
III - desenvolver as atividades de análise temática da jurisprudência do Tribunal 
Superior do Trabalho e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, de 
armazenamento das informações jurisprudenciais, bem como a sua 
recuperação; 
IV - organizar, confeccionar e distribuir o caderno de Súmulas, 
Precedentes Normativos e Orientações Jurisprudenciais do Tribunal Superior 
do Trabalho; e 
V - redigir e publicar o Informativo do TST e auxiliar na produção de outros 
instrumentos de divulgação da jurisprudência do Tribunal. 
Art. 31. À Coordenadoria de Documentação compete: 
I - gerenciar o acervo bibliográfico; 
II - planejar, implementar e coordenar a captação, o armazenamento, o 
tratamento, a recuperação e a disseminação de informações e de documentos 
necessários ao atendimento dos objetivos do Tribunal Superior do Trabalho, do 
Conselho Superior da Justiça do Trabalho (CSJT) e da Escola Nacional de 
Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho (ENAMAT); e 
III - assessorar a Comissão de Documentação no registro e no controle dos 
repositórios autorizados de jurisprudência, na publicação da Revista do TST, 
bem como na atualização, preservação e divulgação da documentação técnica 
e histórica do Órgão. 
Art. 32. À Coordenadoria de Gestão Documental e Memória compete: 
I - planejar, coordenar, controlar, orientar e realizar atividades relacionadas à 
gestão documental e memória do Tribunal Superior do Trabalho; 
II - manter sob sua guarda os documentos e processos físicos e/ou eletrônicos 
do Tribunal Superior do Trabalho e da Escola Nacional de Formação e 
Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho (ENAMAT), organizando-os 
sistematicamente e promovendo ações de preservação; e 
III - coordenar as atividades do “Memorial do TST”; 
Art. 33. À Coordenadoria de Processos Eletrônicos compete: 
I - prestar auxílio técnico para a definição, o planejamento e o controle dos 
mecanismos de aprimoramento do processo eletrônico no TST; 
II - sugerir aperfeiçoamentos dos mecanismos de transmissão de dados 
eletrônicos entre o TST e demais órgãos públicos; e  
III - executar as atividades de tratamento eletrônico do conteúdo processual, de 
controle de legibilidade e identificação das peças processuais transmitidas 
pelos Tribunais Regionais do Trabalho e das petições iniciais do jurisdicionado. 
Art. 34. A Divisão de Apoio e Registros Taquigráficos terá as atribuições 
definidas no Manual de Organização. 
SEÇÃO I 
Das Secretarias dos Órgãos Judicantes  
Art. 35. Às Secretarias dos Órgãos Judicantes compete realizar as tarefas 
relativas ao processamento dos feitos judiciais que nelas tramitam, 
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promovendo a divulgação e realização das sessões ordinárias e 
extraordinárias. 
CAPÍTULO III 
DA DIRETORIA-GERAL DA SECRETARIA 
Art. 36. À Diretoria-Geral da Secretaria compete executar os serviços 
administrativos do Tribunal, em conformidade com a orientação estabelecida 
pelo Presidente e com as deliberações do Tribunal. 
Parágrafo único. Integram a Diretoria-Geral da Secretaria, o Gabinete, a 
Assessoria Jurídica, a Coordenadoria de Apoio aos Ministros, a Secretaria de 
Saúde, a Secretaria de Gestão de Pessoas, a Secretaria de Administração e o 
Núcleo Socioambiental. 
Art. 37. A Diretoria-Geral da Secretaria é dirigida pelo Diretor-Geral; o Gabinete 
do Diretor-Geral, por Chefe de Gabinete; as Assessorias, por Assessor-Chefe; 
as Secretarias, por Secretário; as Coordenadorias, por Coordenador; e as 
Divisões, por Chefe. 
SEÇÃO I 
Das Unidades de Apoio e Assessoramento ao Diretor-Geral da Secretaria 
Art. 38. Ao Gabinete do Diretor-Geral da Secretaria compete executar as 
atividades de apoio administrativo, bem como o preparo e despacho do seu 
expediente e a elaboração de relatórios.  
Art. 39. À Assessoria Jurídica compete: 
I - apoiar o Diretor-Geral da Secretaria na análise de assuntos jurídicos que lhe 
sejam submetidos; e 
II - examinar e aprovar minutas de editais de licitação, contratos, acordos, 
convênios e outros ajustes, nos termos do parágrafo único do art. 38 da Lei nº 
8.666/93. 
Art. 40. À Comissão Permanente Disciplinar compete promover o inquérito 
administrativo em sindicância e processo disciplinar para apurar desvios de 
conduta e irregularidades administrativas que lhe sejam submetidas. 
Art. 41. O Núcleo Socioambiental terá as atribuições definidas no Manual de 
Organização. 
SEÇÃO II 
Da Coordenadoria de Apoio aos Ministros 
Art. 42. À Coordenadoria de Apoio aos Ministros compete: 
I - planejar, realizar e coordenar as atividades relativas ao atendimento e 
suporte nos deslocamentos aéreos dos ministros e em viagens oficiais de 
servidores; 
II - apoiar as autoridades e jurisdicionados nas sessões judicantes; 
III - gerir as copas do Tribunal, bem como o serviço de garçons às autoridades 
e em eventos oficiais; e 
IV - prestar apoio administrativo à Presidência, aos Gabinetes de Ministros e à 
Administração. 
Parágrafo único. A Divisão de Apoio Administrativo integra a Coordenadoria de 
Apoio aos Ministros com as atribuições definidas no Manual de Organização. 
SEÇÃO III 
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Da Secretaria de Saúde 
Art. 43. À Secretaria de Saúde compete: 
I - planejar, coordenar e executar as atividades de saúde ocupacional; 
II - prestar atendimento médico, psicossocial e de enfermagem aos 
magistrados e servidores; 
III - planejar e executar ações preventivas para controle de doenças e 
promoção de saúde; 
IV - executar as atividades de assistência odontológica; 
V - administrar o Programa de Assistência Médica Complementar 
(TST-Saúde) dos ministros, servidores, dependentes, pensionistas e 
beneficiários especiais, em conformidade com o regulamento próprio; 
VI - desenvolver perícias na área de saúde; e  
VII - coordenar as atividades do berçário. 
Parágrafo único. As Divisões Médica, Odontológica e de Saúde Complementar 
integram a Secretaria de Saúde com as atribuições definidas no Manual de 
Organização. 
SEÇÃO IV 
Da Secretaria de Gestão de Pessoas 
Art. 44. À Secretaria de Gestão de Pessoas compete: 
I - coordenar e executar as atividades relacionadas à Política de Gestão de 
Pessoas; 
II - realizar estudos e pareceres sobre direitos e deveres do servidor; 
III - gerenciar os registros funcionais, aposentadorias e pensões; e 
IV - elaborar a folha de pagamento e os atos dela decorrentes. 
Parágrafo único. Integram a Secretaria de Gestão de Pessoas, o Gabinete, a 
Coordenadoria de Informações Funcionais, a Coordenadoria de 
Desenvolvimento de Pessoas, a Divisão de Preparação de Pagamento de 
Pagamento de Pessoal e a Divisão de Legislação de Pessoal. 
Art. 45. Ao Gabinete compete executar as atividades de apoio técnico e 
administrativo ao titular da Secretaria e o preparo e despacho do seu 
expediente. 
Art. 46. À Coordenadoria de Informações Funcionais compete: 
I - executar atividades de controle e provimento de cargos; 
II – controlar a frequência e as férias dos servidores; 
III – manter atualizado o cadastro funcional; 
IV – promover registros referentes à mobilidade funcional, concessão de 
benefícios, aposentadorias e pensões; 
V – executar atividades referentes ao estágio de estudantes; e 
VI – publicar Atos Administrativos. 
Art. 47. À Coordenadoria de Desenvolvimento de Pessoas compete: 
I - planejar e executar as atividades relacionadas ao recrutamento e à seleção 
de servidores; 
II - elaborar e manter atualizado o Manual de Descrição e Especialização de 
Cargos; 
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III – gerir os programas de capacitação, o desempenho funcional e o clima 
organizacional; 
IV – promover a gestão por competência, a gestão da qualidade de vida e 
cidadania organizacional, e assuntos correlatos. 
Art. 48. A Divisão de Preparação de Pagamento de Pessoal e a Divisão de 
Legislação de Pessoal terão as atribuições definidas no Manual de 
Organização. 
SEÇÃO V 
Da Secretaria de Administração 
Art. 49. À Secretaria de Administração compete desenvolver atividades de 
logística, licitações, contratações e aquisições, orçamento e finanças, 
contabilidade, segurança, transporte, projetos, manutenção e conservação 
predial. 
Parágrafo único. Integram a Secretaria de Administração, o Gabinete; a 
Coordenadoria de Licitações e Contratos, a Coordenadoria de Material e 
Logística, a Coordenadoria de Orçamento e Finanças, a Coordenadoria de 
Manutenção e Projetos, a Coordenadoria de Segurança e Transporte e a 
Divisão de Contabilidade. 
Art. 50. Ao Gabinete compete executar as atividades de apoio administrativo ao 
titular da Secretaria, bem como o preparo e despacho do seu expediente. 
Art. 51. À Coordenadoria de Licitações e Contratos compete: 
I – coordenar e executar os procedimentos de licitação pública; 
II – realizar as atividades necessárias à preparação, acompanhamento, registro 
e formalização dos contratos; e 
III - proceder às aquisições em geral. 
Art. 52. À Coordenadoria de Material e Logística compete: 
I - executar as atividades relativas à gestão de bens permanentes e de 
materiais de consumo estocáveis; 
II - gerenciar os contratos diretamente vinculados à unidade; e 
III - exercer o acompanhamento dos contratos de prestação de serviços e de 
aquisição de bens de interesse das demais unidades do Tribunal. 
Art. 53. À Coordenadoria de Orçamento e Finanças compete realizar o 
planejamento e a execução orçamentário-financeira do Tribunal, 
compreendendo toda a despesa a ele consignada no Orçamento Geral da 
União, observadas as regras emanadas dos órgãos centrais de administração 
orçamentária e financeira. 
Art. 54. À Coordenadoria de Manutenção e Projetos compete: 
I - elaborar projetos de arquitetura, de instalações prediais, de mobiliários e de 
sinalização; 
II - acompanhar a execução de obras, reformas e novas instalações; e 
III - desenvolver atividades concernentes à manutenção de todas as 
instalações prediais, equipamentos e conservação predial. 
Art. 55. À Coordenadoria de Segurança e Transporte compete: 
I - planejar e coordenar ações inerentes à gestão do transporte e à segurança 
patrimonial e de pessoal nas instalações do TST; e  



                    PODER JUDICIÁRIO FEDERAL 

                   TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO 
 
 
 
 

26 
 

II – prestar serviços de segurança pessoal aos ministros. 
Art. 56. A Divisão de Contabilidade terá as atribuições definidas no Manual de 
Organização. 
CAPÍTULO IV 
DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO 
Art. 57. À Secretaria de Controle Interno, subordinada diretamente ao 
Presidente do Tribunal Superior do Trabalho, compete: 
I – planejar, coordenar, orientar e supervisionar as atividades de controle 
interno no âmbito do TST, contemplando os sistemas administrativo, contábil, 
financeiro, orçamentário, patrimonial e operacional, com vistas a verificar a 
regularidade dos atos de gestão dos responsáveis, sob os aspectos da 
legalidade, da legitimidade e da economicidade; 
II – apoiar o controle externo em sua missão institucional; 
III – submeter o Plano de Atividades de Auditoria – PAA à deliberação do 
Presidente do Tribunal Superior do Trabalho; 
IV – apresentar sugestões aos gestores das unidades da Diretoria-Geral da 
Secretaria, por meio de pareceres, relatórios, notas de auditoria e outros 
instrumentos, que visem à racionalização da despesa e à eficiência da gestão; 
V – avaliar o cumprimento das metas, limites e vedações constantes da Lei de 
Responsabilidade Fiscal – LRF e das demais leis orçamentárias preconizadas 
pela Constituição da República; 
VI – certificar, nas contas anuais do TST, a gestão dos responsáveis por bens 
e dinheiros públicos; 
VII – criar e manter atualizado “banco de informações” que contenha estudos 
sobre temas de interesse do Sistema de Controle Interno do Tribunal Superior 
do Trabalho, bem como materiais técnicos produzidos em eventos de 
capacitação na área de controle; 
VIII – examinar, previamente, em caráter excepcional e consultivo, as matérias 
que lhe forem submetidas pela Presidência e pela Diretoria-Geral da 
Secretaria, quando a legislação, normas e procedimentos administrativo-
operacionais aplicáveis forem insuficientes para assegurar à Administração os 
meios necessários à execução da despesa e à realização de receitas públicas 
com racionalização, eficiência, eficácia e efetividade; 
IX – acompanhar, perante o Tribunal de Contas da União, os processos de 
interesse do Tribunal até a deliberação final, visando orientar a Administração 
quanto à implementação das ações preventivas e/ou corretivas e ao 
atendimento tempestivo das diligências; 
X – recomendar a instauração de inquérito administrativo ou processo de 
tomada de contas especial, quando da ocorrência dos fatos tipificados em lei 
ou norma específica, após esgotadas as medidas administrativas; 
XI – acompanhar os processos de tomada de contas especial e verificar as 
conclusões finais de procedimentos administrativos disciplinares, visando 
assegurar a observância das normas legais e administrativas aplicáveis e 
contribuir para o aperfeiçoamento da gestão institucional; 
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XII – interagir com os diversos órgãos da Administração Pública com vistas à 
correlação de informações e validação de cadastros de pessoal ativo, inativo e 
de pensionistas, notadamente para a verificação de atos de nepotismo, 
acumulação de cargos e incompatibilidades funcionais. 
Parágrafo único. Integram a Secretaria de Controle Interno, o Gabinete, a 
Coordenadoria de Auditoria de Gestão Administrativa e a Coordenadoria de 
Auditoria de Gestão de Pessoal e Benefícios. 
Art. 58. Ao Gabinete compete: 
I - elaborar estudos com vistas à normatização, sistematização e padronização 
dos procedimentos operacionais das unidades da Secretaria, por meio do 
planejamento e acompanhamento dos resultados; 
II – elaborar proposta de Plano Anual de Atividades de Auditoria –PAA, 
valendo-se de informações extraídas do sistema de monitoramento da auditoria 
e das sugestões apresentadas por estudos das Coordenadorias; 
III – assessorar o Secretário nas proposições relativas a estrutura, 
competência, organização e funcionamento da Secretaria. 
IV – elaborar as minutas de despacho, parecer e demais manifestações do 
Secretário, valendo-se, conforme o caso, da análise dos pronunciamentos das 
Coordenadorias da Secretaria de Controle Interno quanto ao assunto, processo 
ou auditoria; e 
V – acompanhar o cumprimento de prazos e atividades das unidades 
integrantes da Secretaria de Controle Interno, envolvendo os fixados no PAA e 
os previstos na legislação. 
Art. 59. À Coordenadoria de Auditoria de Gestão Administrativa compete 
planejar, coordenar, controlar, orientar e dirigir a execução das atividades 
relacionadas à auditoria em licitações e contratos, na gestão de tecnologia da 
informação e na gestão de bens e suprimentos, bem assim as relativas à 
análise da documentação de despesa, visando comprovar a regularidade da 
gestão orçamentária, financeira e patrimonial do Tribunal Superior do Trabalho, 
nos termos estabelecidos em ato editado com essa finalidade. 
Art. 60. À Coordenadoria de Auditoria de Gestão de Pessoal e Benefícios 
compete planejar, coordenar, controlar, orientar e dirigir a execução das 
atividades relacionadas à auditoria da gestão de pessoal e de benefícios, bem 
assim à análise da documentação de despesa, visando comprovar a 
regularidade da gestão do Tribunal Superior do Trabalho, em relação a sua 
área de competência e à revisão dos itens de pauta da reunião do Conselho 
Deliberativo do TST-Saúde, a fim de subsidiar o Secretário com análises e 
informações relativas a questões que mereçam ser abordadas com 
observações ou recomendações da Secretaria de Controle Interno no âmbito 
da referida reunião. 
CAPÍTULO V 
DA SECRETARIA DA CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA DO 
TRABALHO 
Art. 61. À Secretaria da Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho, vinculada à 
Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho, compete ordenar e executar os 
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serviços de acordo com as regras do Regimento da Corregedoria-Geral e as 
determinações do Ministro titular. 
CAPÍTULO VI 
DAS ATRIBUIÇÕES DAS DIVISÕES E DAS SEÇÕES 
Art. 62. A descrição das atribuições das divisões e das seções vinculadas às 
unidades previstas neste Regulamento e os organogramas gerais e parciais da 
estrutura orgânica do Tribunal constam do Manual de Organização do TST 
aprovado pelo 
Presidente, elaborado e mantido atualizado pela Assessoria de Gestão 
Estratégica, com participação das unidades. 
CAPÍTULO VII 
DAS ATRIBUIÇÕES DE DIREÇÃO, CHEFIA E ASSESSORAMENTO 
SEÇÃO I 
Do Secretário-Geral da Presidência 
Art. 63. São atribuições do Secretário-Geral da Presidência: 
I – exercer a coordenação e supervisão das unidades que integram o Gabinete 
da Presidência; 
II – submeter ao Presidente as matérias sujeitas a sua deliberação ou 
despacho; 
III – corresponder-se, por ordem do Presidente, com órgãos e autoridades da 
Administração Pública; 
IV – representar, quando indicado, a Presidência do Tribunal em atos, 
solenidades e eventos; 
V – receber, acompanhado ou não de Ministro ou servidor designado, 
autoridades nacionais e estrangeiras em visita oficial ao Tribunal; 
VI – manter contatos com autoridades de igual nível, dos demais Poderes e 
Tribunais Superiores, sempre que necessário e em decorrência de suas 
atividades funcionais; 
VII – relacionar-se com as unidades administrativas do Tribunal para 
encaminhamento de assuntos de interesse da Presidência; 
VIII – preparar e controlar a agenda diária de audiências, reuniões e despachos 
do Presidente, de acordo com as diretrizes recebidas; 
IX – elaborar a agenda de representação oficial e social do Presidente, 
tornando-a compatível com a agenda diária de audiências; 
X – recepcionar e assistir pessoas com audiência marcada; 
XI – articular-se com a unidade competente na execução dos trabalhos de 
segurança e transporte do Presidente; 
XII – atender partes e advogados quanto a informações de processos da 
competência do Presidente; 
XIII – cumprir e fazer cumprir as decisões do Presidente e do Tribunal; 
XIV – executar, em geral, os atos e medidas relacionados com a finalidade e o 
nível de assessoramento da Secretaria-Geral da Presidência; 
XV – aprovar a realização de toda e qualquer despesa relativa ao Gabinete do 
Presidente e às Assessorias que o integram; 
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XVI – desempenhar outras funções decorrentes do exercício do cargo ou que 
lhe sejam atribuídas pela autoridade superior. 
SEÇÃO II 
Do Secretário-Geral Judiciário 
Art. 64. São atribuições do Secretário-Geral Judiciário: 
I – zelar pelo cumprimento das normas processuais e regimentais pertinentes; 
II – prestar informações às autoridades e entidades públicas sobre o 
andamento de feitos no Tribunal; 
III – despachar com o Presidente os expedientes relativos à Secretaria-Geral 
Judiciária; 
IV – encaminhar aos Gabinetes do Presidente, do Vice-Presidente e dos 
Ministros petições, processos, ofícios e outros documentos judiciais de sua 
competência; 
V – secretariar as sessões solenes do Tribunal Pleno, providenciando a 
lavratura do termo de posse dos ministros do Tribunal; 
VI – secretariar as sessões de julgamento e de deliberações administrativas do 
Tribunal Pleno e do Órgão Especial; 
VII – secretariar as sessões de julgamento da Seção Especializada em 
Dissídios Coletivos, bem assim as audiências de conciliação e instrução; 
VIII – coordenar as Secretarias dos Órgãos Judicantes do Tribunal; 
IX – atualizar a tabela de inclusão de Ministros nos Órgãos Julgadores, visando 
à distribuição de processos; 
X – supervisionar a atividade de classificação, autuação e distribuição de 
processos; 
XI – preparar a escala de servidores e supervisionar o Plantão Judiciário 
durante o recesso forense, respondendo pela publicação dos expedientes da 
Presidência nesse período; 
XII – providenciar o cumprimento de despachos proferidos pelo Presidente em 
petições avulsas e em processos não autuados; 
XIII – supervisionar os trabalhos das Coordenadorias, buscando garantir os 
recursos necessários para atingir as metas traçadas pela Administração; 
XIV – determinar o arquivamento e o desarquivamento de processos, como 
também de documentos judiciários; 
XV – dirigir, coordenar e fiscalizar a execução dos serviços judiciários a cargo 
da Secretaria, respondendo perante o Presidente do Tribunal pela regularidade 
do serviço; 
XVI – examinar, previamente, os processos, petições e outros documentos que 
devam ser submetidos ao Presidente, afetos ao Gabinete do Secretário, 
apresentando minuta de despacho, exposição de motivos ou informação; 
XVII – analisar os pedidos incidentes formulados nos processos já distribuídos 
que estejam na competência da Presidência; 
XVIII – corresponder-se, por determinação do Presidente do Tribunal, com 
órgãos da Administração Pública, sobre assuntos afetos à Secretaria; 
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XIX – despachar o expediente da Secretaria com o Presidente e demais 
Ministros integrantes do Tribunal Pleno, do Órgão Especial e da Seção 
Especializada em Dissídios Coletivos, conforme o caso.  
SEÇÃO III 
Do Diretor-Geral da Secretaria 
Art. 65. São atribuições do Diretor-Geral da Secretaria: 
I – supervisionar, coordenar e dirigir as atividades administrativas da Diretoria-
Geral da Secretaria, de acordo com a orientação estabelecida pelo Presidente 
e com as deliberações do Tribunal; 
II – despachar com o Presidente o expediente da Diretoria-Geral da Secretaria; 
III – relacionar-se, pessoalmente, com os Ministros no encaminhamento dos 
assuntos administrativos referentes a seus Gabinetes, ressalvada a 
competência do Presidente; 
IV – elaborar diretrizes e planos de ação no âmbito da Diretoria-Geral da 
Secretaria; 
V – analisar, quando determinado, qualquer matéria levada a exame e decisão 
do Presidente; 
VI – lotar servidores nas unidades do Tribunal e promover remanejamentos, 
observada a orientação da Presidência; 
VII – aprovar a escala de férias dos servidores lotados no Gabinete e 
ocupantes de cargo de direção subordinados; 
VIII – cumprir e fazer cumprir as decisões do Presidente e do Tribunal; 
IX – representar, quando indicado, a Presidência do Tribunal em atos e 
solenidades; 
X – assessorar o Presidente e demais Ministros em assuntos da competência 
da Diretoria-Geral da Secretaria; 
XI – dar posse a candidato aprovado em concurso público e nomeado para 
cargo efetivo, bem como editar os atos de exoneração; 
XII – praticar atos de gestão de pessoal, administrativa, orçamentária, 
financeira e patrimonial, a saber:  
a) expedir portarias, ordens de serviço e outros atos equivalentes, bem como 
aprovar planos de ação das unidades da Diretoria-Geral da Secretaria; 
b) designar titulares e substitutos de funções comissionadas FC-1 a FC-6, bem 
como editar os atos de dispensa, observada a solicitação da Presidência, da 
Vice-Presidência, da Corregedoria- Geral da Justiça do Trabalho, dos 
gabinetes de Ministros e da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento 
de Magistrados do Trabalho; 
c) dar posse aos servidores nomeados para cargo em comissão, observada a 
competência do Presidente; 
d) autorizar o afastamento de servidores para participar de cursos realizados 
no Distrito Federal, custeados ou não pelo TST; 
e) elogiar servidores e aplicar penas disciplinares de advertência e de 
suspensão até trinta dias, submetendo ao Presidente aquelas que excederem a 
esse período; 
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f) cancelar os registros de penalidades de advertência e de suspensão, 
observado o disposto na alínea anterior; 
g) proferir decisão final, em grau de recurso, sobre questões suscitadas em 
processo administrativo cujo objeto seja a avaliação de desempenho de 
servidor em estágio probatório; 
h) conceder progressão e promoção funcional aos servidores; 
i) designar membros para constituir junta médica do TST, excetuada a hipótese 
de verificação de invalidez de ministro; 
j) conceder a servidor as licenças previstas na legislação, bem como 
afastamento para participar de curso ou programa de formação decorrente de 
aprovação preliminar em concurso público para provimento de outro cargo na 
Administração Pública Federal; 
k) conceder a servidor indenização, gratificação, adicional e outros direitos e 
vantagens previstos em lei ou regulamento; 
l) autorizar alterações no Quadro de Detalhamento de Despesas, relativo aos 
créditos orçamentários consignados ao Tribunal, observada a orientação da 
Presidência; 
m) reconhecer dívida de exercícios anteriores com base em apuração em 
processo específico, quando envolver gastos acima do limite fixado em lei para 
a modalidade de convite; 
n) autorizar, homologar, anular ou revogar, total ou parcialmente, 
procedimentos licitatórios até o limite previsto para a modalidade convite; 
o) decidir, em grau de recurso, as questões suscitadas nos processos 
licitatórios até o limite previsto para a modalidade convite; 
p) declarar, nos termos do artigo 26 da Lei nº 8.666/93, as dispensas e 
inexigibilidades de licitação previstas em seus artigos 17, 24 e 25, quando 
envolver gastos acima do limite fixado em lei para a modalidade de convite; 
q) ratificar, nos termos do artigo 26 da Lei nº 8.666/93, as dispensas e 
inexigibilidades de licitação previstas nos artigos 17, 24 e 25 do referido 
diploma legal, declaradas pelo Secretário de Administração, até o limite 
previsto para a modalidade convite; 
r) celebrar contratos, convênios, acordos, ajustes e termos aditivos, bem como 
rescisões e distratos, no interesse da Administração, observada a orientação 
da Presidência; 
s) autorizar, nos contratos em que for signatário, a substituição de garantia, 
bem como sua liberação e restituição, quando comprovado o cumprimento das 
obrigações; 
t) constituir comissões administrativas destinadas à realização de atividades 
definidas em lei ou regulamento, bem como designar seus membros; 
u) determinar a instauração de sindicância, processo administrativo disciplinar 
e tomada de contas especial; 
v) autorizar alienação, cessão, transferência e outras formas de desfazimento 
de bens, observada a orientação da Presidência; 
w) autorizar a saída, do Distrito Federal, de veículos de serviço; 
XIII – submeter ao Presidente: 
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a) propostas de abertura de concurso público e de criação de comissão 
respectiva, incumbida de coordenar a elaboração dos editais, a realização do 
certame e a divulgação dos resultados, após homologação; 
b) atos relativos a provimento de cargos públicos, bem como a concessão de 
aposentadorias e pensões; 
c) propostas plurianual e orçamentária anual, pedidos de créditos adicionais e 
emendas aos projetos da Lei de Diretrizes Orçamentárias e da Lei 
Orçamentária Anual, nos prazos legais; 
d) assuntos que ultrapassem os limites de sua alçada decisória e os que por 
sua natureza ou implicações mereçam orientação superior. 
XIV – desempenhar as atribuições de ordenador de despesas; 
XV - aprovar os padrões de contratos, acordos, demais ajustes e respectivos 
aditamentos; 
XVI - exercer outras funções decorrentes do exercício do cargo ou que lhe 
sejam atribuídas pela autoridade superior. 
§ 1º O Presidente, sempre que entender necessário, poderá praticar os atos de 
gestão elencados nas alíneas do inciso XII deste artigo. 
§ 2º O Diretor-Geral da Secretaria, na conveniência dos serviços, poderá 
delegar competência para a prática dos atos administrativos previstos nos 
incisos XII, alíneas “j”, “k” e “r”, e XIV deste artigo. 
SEÇÃO IV 
Dos Assessores-Chefes 
Art. 66. São atribuições dos Assessores-Chefes: 
I – planejar, coordenar, avaliar e controlar a execução das atividades da 
Assessoria da qual é titular; 
II – assinar documentos afetos à Assessoria, observado o limite da sua 
atribuição; 
III – promover estudos e medidas que conduzam à constante melhoria das 
técnicas e métodos de execução dos trabalhos; 
IV – zelar pela guarda, uso e conservação dos materiais e bens patrimoniais da 
Assessoria, comunicando ao setor competente qualquer irregularidade; 
V – controlar os prazos de vigência dos contratos relativos à unidade, 
providenciando, tempestivamente, as renovações e aditivos; 
VI – elaborar o relatório semestral das atividades de sua Assessoria; 
VII – desempenhar outras atribuições decorrentes do exercício do cargo ou que 
lhe sejam propostas pela autoridade superior. 
SEÇÃO V 
Dos Assessores da Presidência, Vice-Presidência, 
Corregedoria-Geral e dos Ministros 
Art. 67. Aos Assessores compete: 
I – examinar os processos recebidos no Gabinete, preparando-os para decisão; 
II – elaborar as pesquisas doutrinárias e jurisprudenciais solicitadas; 
III – prestar assessoramento em matéria jurídica e administrativa; 
IV – propor a adoção de medidas internas que visem ao aumento de 
produtividade. 
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Art. 68. Aos Assessores A e B do Gabinete da Presidência compete: 
I – examinar os processos recebidos no Gabinete, preparando-os para decisão; 
II – elaborar as pesquisas doutrinárias e jurisprudenciais solicitadas; 
III – prestar assessoramento em matéria jurídica e/ou administrativa; 
IV – propor a adoção de medidas internas que visem ao aumento de 
produtividade; e 
V – desempenhar outras atribuições decorrentes do exercício do cargo ou que 
lhe sejam designadas pela autoridade superior. 
SEÇÃO VI 
Dos Chefes de Gabinete do Presidente, do Vice-Presidente, do Corregedor-
Geral e dos Ministros 
Art. 69. Aos Chefes de Gabinete compete: 
I – dirigir, coordenar e orientar os trabalhos do Gabinete, segundo as 
determinações do Ministro; 
II – distribuir, entre os servidores lotados no Gabinete, as tarefas a eles 
pertinentes; 
III – rever e conferir os expedientes a serem assinados pelo Ministro; 
IV – remeter às Secretarias, Secretarias dos Órgãos Judicantes e ao Conselho 
Superior da Justiça do Trabalho, para as providências cabíveis, os processos 
nos quais o Ministro haja colocado o seu visto ou exarado despacho; 
V – registrar a frequência dos servidores lotados no Gabinete; 
VI – opinar sobre os pedidos de licença especial ou para tratar de interesses 
particulares dos servidores lotados no Gabinete; 
VII – elaborar a escala de férias dos servidores do Gabinete, encaminhando-a 
a Coordenadoria de Informações Funcionais; 
VIII – apresentar, mensalmente, a estatística dos trabalhos do Gabinete e o 
relatório anual das atividades desenvolvidas, quando determinado pelo 
Ministro; 
IX – encarregar-se das audiências e da correspondência do Gabinete. 
SEÇÃO VII 
Dos Assistentes Judiciários dos Gabinetes de Ministro 
Art. 70. Aos Assistentes Judiciários compete: 
I – examinar processos recebidos no Gabinete, preparando-os para decisão; 
II – elaborar pesquisas doutrinárias e jurisprudenciais solicitadas; 
III – prestar assessoramento em matéria jurídica e administrativa; 
IV – propor adoção de medidas internas que visem ao aumento de 
produtividade; e 
V – desempenhar outras atribuições decorrentes do exercício do cargo ou que 
lhe sejam designadas pela autoridade superior. 
SEÇÃO VIII 
Dos Secretários 
Art. 71. São atribuições comuns dos Secretários: 
I – dirigir as atividades da respectiva Secretaria; 
II – assistir as autoridades superiores, em assuntos relacionados a sua área de 
atuação; 
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III – submeter à aprovação da autoridade superior planos de ação e programas 
de trabalho da Secretaria, conforme as diretrizes por ela estabelecidas; 
IV – assinar documentos afetos à Secretaria, observado o limite da sua 
atribuição; 
V – aprovar, em sua área de atuação, os projetos básicos e termos de 
referência que orientam as aquisições e os processos licitatórios; 
VI – controlar os prazos de vigência dos contratos relativos às unidades 
vinculadas, providenciando, tempestivamente, as renovações e aditivos; 
VII – promover estudos e medidas que conduzam à constante melhoria das 
técnicas e métodos de execução dos trabalhos; 
VIII – cumprir e fazer cumprir as decisões do Tribunal, do Presidente e da 
autoridade imediatamente superior; 
IX – aprovar a escala de férias e controlar a frequência dos servidores lotados 
no Gabinete da Secretaria; 
X – indicar a lotação e a designação de funções comissionadas dos servidores 
da Secretaria, bem como indicar os substitutos quando for o caso; 
XI – delegar competência aos Coordenadores, Assessores, Chefes de Divisão 
e Supervisores de Seção para a prática de atos que lhe são pertinentes, sem 
prejuízo de sua deliberação; 
XII – zelar pela guarda, uso e conservação dos materiais e bens patrimoniais 
colocados à disposição da Secretaria, comunicando ao setor competente a 
ocorrência de qualquer irregularidade; 
XIII – realizar, periodicamente, reuniões com os dirigentes das unidades 
vinculadas; 
XIV – desempenhar outras atribuições decorrentes do exercício do cargo ou 
que lhe sejam propostas pela autoridade superior. 
Art. 72. É atribuição específica do Secretário da Corregedoria-Geral ordenar e 
executar os serviços de acordo com as regras do Regimento da Corregedoria-
Geral e as determinações do Ministro titular. 
Art. 73. São atribuições específicas dos Secretários dos Órgãos Judicantes: 
I – secretariar as sessões de julgamento; 
II – prestar as informações necessárias à expedição de certidões, atender as 
partes, advogados, clientes internos, estudantes e demais interessados; 
III – zelar pelo cumprimento das normas processuais e regimentais pertinentes; 
IV – providenciar a publicação no Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho 
(DEJT) dos acórdãos e despachos disponíveis na Secretaria, adotando todas 
as providências cabíveis e necessárias, inclusive, quanto a contagem de 
prazos recursais e a baixa ao TRT de origem; 
V – despachar os expedientes das Secretarias dos Órgãos Judicantes com o 
respectivo Presidente do Órgão;  
VI – providenciar a confecção e a publicação da pauta de julgamento do Órgão, 
observando as determinações legais e regimentais; 
VII – coordenar a execução dos serviços de comunicação das decisões, 
citação, notificação, intimação e publicação dos atos processuais pertinentes; 
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VIII - providenciar o cumprimento de despachos e decisões monocráticas 
proferidas pelo Presidente dos Órgãos Judicantes pelos relatores que o 
compõem, em petições avulsas ou nos autos processuais; 
IX - homologar os relatórios estatísticos disponibilizados pela Secretaria de 
Tecnologia da Informação até o quinto dia útil de cada mês, responsabilizando-
se pelos dados relacionados à sua área de atuação e incumbindo-lhe zelar pela 
exatidão das informações. 
X - providenciar o cumprimento das determinações de diligências junto aos 
TRTs adotando as providências necessárias;  
XI - providenciar a classificação e autuação dos recursos internos 
apresentados em face das decisões proferidas no âmbito do Órgão Judicante. 
Art. 74. São atribuições específicas do Secretário de Administração: 
I – submeter ao Diretor-Geral da Secretaria as propostas plurianual e 
orçamentária anual, bem como as de alterações no anteprojeto da Lei de 
Diretrizes Orçamentárias e os pedidos de abertura de créditos adicionais; 
II – acompanhar a tramitação e votação no Congresso Nacional dos Projetos 
de Lei do Plano Plurianual, de diretrizes orçamentárias, dos orçamentos 
anuais, dos créditos adicionais e de outras matérias orçamentárias de interesse 
do Tribunal, propondo emendas ao Diretor-Geral quando necessário; 
III – apresentar o Relatório de Gestão Fiscal e subsídios ao Relatório de 
Gestão e seus demonstrativos para instruir a Tomada de Contas Anual; 
IV – firmar declaração relativa à despesa, na forma dos artigos 16 e 17 da Lei 
Complementar nº 101/99, nos respectivos processos de pessoal, aquisições e 
serviços e outros que se fizerem necessários; 
V – submeter ao Diretor-Geral da Secretaria propostas de abertura, revogação 
ou anulação de licitação, bem como de contratos, convênios, acordos e demais 
ajustes e suas revisões e aditamentos, quando compreenderem valores acima 
de sua alçada decisória; 
VI – autorizar a contratação de bens e serviços, na forma da lei, quando 
envolver gastos até o limite previsto no inciso II do artigo 24 da Lei nº 8.666/93; 
VII – praticar os seguintes atos de gestão, até o limite de gastos fixado em lei 
para licitação na modalidade convite: 
a) declarar, nos termos do artigo 26 da Lei nº 8.666/93, as dispensas e 
inexigibilidades de licitação previstas em seus artigos 17, 24 e 25; 
b) assinar contratos, convênios, acordos, outros ajustes e seus aditamentos, 
bem como suas rescisões e distratos, inclusive aqueles decorrentes de 
dispensa e inexigibilidade de licitação, ratificadas pelo Diretor-Geral da 
Secretaria; 
c) reconhecer dívida de exercícios anteriores com base em apuração em 
processo específico; 
d) autorizar ressarcimentos diversos, mediante manifestação conclusiva da 
área correspondente; 
e) autorizar o pagamento de multas de trânsito, sem prejuízo da posterior ação 
regressiva. 



                    PODER JUDICIÁRIO FEDERAL 

                   TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO 
 
 
 
 

36 
 

VIII – autorizar, nos contratos em que for signatário, a substituição de garantia, 
bem como sua liberação e restituição, quando comprovado o cumprimento das 
obrigações; 
IX – aplicar penalidades a licitantes, fornecedores e prestadores de serviços, 
excetuada a prevista no artigo 87, inciso IV, da Lei nº 8.666/93; 
X - designar representante da Administração para atuar como preposto nas 
ações judiciais relativas a contratos firmados pelo TST; 
XI – propor ao Diretor-Geral da Secretaria a alienação e baixa de material e 
bens móveis inservíveis, antieconômicos ou ociosos; 
Parágrafo único. O Diretor-Geral da Secretaria poderá, sempre que entender 
necessário, praticar os atos de gestão elencados nos incisos de VII a XI deste 
artigo. 
Art. 75. São atribuições específicas do Secretário de Saúde: 
I – conceder e homologar: 
a) licença para tratamento de saúde; 
b) licença à gestante; 
c) licença por motivo de acidente em serviço ou doença profissional; 
d) licença por motivo de doença em pessoa da família. 
II – autorizar a inclusão e a exclusão de beneficiários no Programa de 
Assistência a Pessoas com Necessidades Especiais; 
III – propor alterações quanto ao Plano de Assistência à Saúde e promover sua 
permanente atualização. 
Art. 76. São atribuições específicas do Secretário de Gestão de Pessoas: 
I – declarar a vacância de cargo de provimento efetivo, em decorrência de 
posse em outro cargo público inacumulável; 
II – interromper, mediante solicitação, férias e licenças de servidor; 
III – conceder auxílio-natalidade, auxílio-funeral, auxílio-reclusão, licença à 
adotante e licença-paternidade; 
IV – autorizar consignação em folha de pagamento, mediante solicitação do 
interessado; 
V – homologar resultado final de avaliação de desempenho de servidor em 
estágio probatório; 
VI – autorizar: 
a) revisão de vantagens, direitos e benefícios concedidos a servidor; 
b) averbação de tempo de serviço, mediante solicitação de servidor; 
c) inclusão e exclusão de dependentes em assentamentos funcionais. 
VII – propor alterações quanto aos benefícios sociais e promover sua 
permanente atualidade; 
VIII – autorizar a inclusão e a exclusão de beneficiários no Programa de 
Assistência Pré-escolar. 
Parágrafo único. As atribuições contidas no inciso VI, bem como no inciso VIII, 
poderão ser delegadas, delimitando-se especificamente o limite de abrangência 
da delegação. 
Art. 77. São atribuições específicas do Secretário de Tecnologia da Informação: 
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I – propor à Presidência soluções de tecnologia de informação para melhor e 
pronto atendimento das necessidades identificadas ou demandadas no âmbito 
do Tribunal; 
II – promover permanente ajuste nos sistemas aplicativos do Tribunal, para 
melhor racionalidade administrativa, otimização dos recursos e plena satisfação 
das necessidades dos usuários; 
III – promover a integração dos sistemas informatizados do Tribunal para 
melhor utilização dos recursos computacionais e efetivo atendimento das 
necessidades do serviço; 
IV – manter intercâmbio com as áreas congêneres dos tribunais superiores e 
tribunais regionais, com vistas a identificar as melhores soluções para os 
problemas comuns aos órgãos do Poder Judiciário da União; 
V – aprovar a concessão de senhas de acesso ao hardware disponível e às 
suas bases de dados, controlando sua utilização; 
VI – submeter à aprovação da Presidência padrões de hardware e software a 
serem adotados nas estações de trabalho do Tribunal; 
VII – submeter à aprovação da Presidência normas de acesso às áreas 
sensíveis da Secretaria, criando padrões de fiscalização; 
VIII – emitir parecer nas solicitações de compra de equipamentos de 
informática a serem utilizados no Tribunal, bem como de desenvolvimento ou 
contratação de software; 
IX – zelar pela segurança dos acessos às informações residentes nas bases de 
dados do Tribunal. 
Art. 78. São atribuições específicas do Secretário de Controle Interno: 
I - gerenciar as atividades de auditoria e controle dos sistemas administrativo, 
contábil, financeiro, patrimonial e operacional nas unidades do Tribunal, com 
vistas a verificar a legalidade e legitimidade de atos de gestão dos 
responsáveis pela execução orçamentário-financeira e patrimonial e a avaliar 
seus resultados quanto à economicidade, eficiência e eficácia; 
II - garantir que as atividades de auditoria contemplem, também, caráter 
orientativo para os gestores da Diretoria-Geral da Secretaria, a fim de que 
alcancem desempenho efetivo de suas funções e responsabilidades; 
III - avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual e nos 
programas de trabalho constantes do orçamento geral da União para o 
Tribunal; 
IV - elaborar e submeter previamente ao Presidente do Tribunal o plano de 
atividades de auditoria interna do TST; 
V – interagir com as unidades administrativas do Tribunal e do Conselho 
Superior da Justiça do Trabalho para solicitar as informações necessárias à 
elaboração da Prestação de Contas sob sua responsabilidade; 
VI - apresentar ao Presidente, nos prazos regulamentados pelo Tribunal de 
Contas da União, o Relatório, o Certificado e o Parecer do Órgão de Controle 
Interno quanto às contas anuais dos gestores do TST, bem como submeter os 
mesmos documentos, quando de tomadas de contas especiais, por ocasião de 
eventual dano quantificável ao erário; 
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VII - manter, com vistas ao cumprimento de suas atribuições, intercâmbio de 
dados, informações e conhecimentos técnicos com outros órgãos e entidades 
da Administração Pública, para subsidiar, dentre outros, os exames de 
auditoria de atos de nepotismo, acumulação de cargos e incompatibilidades 
funcionais;  
VIII - executar os demais procedimentos correlatos com as funções de controle 
interno, bem como desenvolver outras atividades inerentes às atribuições de 
auditoria interna governamental, assegurando a observância das normas 
fundamentais de auditoria para o setor público; 
IX - apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional; e 
X - representar o TST perante os órgãos de controle interno e externo da 
União. 
SEÇÃO IX 
Dos Coordenadores 
Art. 79. São atribuições comuns dos Coordenadores: 
I – realizar a supervisão das atividades da Coordenadoria; 
II – assistir as autoridades superiores em assuntos de sua competência; 
III – controlar os prazos de vigência dos contratos relativos às unidades 
vinculadas, providenciando, tempestivamente, as renovações e aditivos; 
IV – promover estudos e medidas que conduzam à constante melhoria das 
técnicas e métodos de execução dos trabalhos; 
V – assinar documentos afetos à Coordenadoria, observado o limite de suas 
atribuições; 
VI – promover o desenvolvimento dos servidores em exercício na unidade; 
VII – avaliar os resultados das atividades realizadas, com vistas a subsidiar o 
superior hierárquico na definição de diretrizes; 
VIII – cumprir e fazer cumprir as decisões do Tribunal, do Presidente, do 
Diretor-Geral da Secretaria e do Secretário; 
IX – zelar pela guarda, uso e conservação dos materiais e bens patrimoniais 
colocados à disposição da Coordenadoria, comunicando ao setor competente 
qualquer irregularidade; 
X – controlar a frequência dos seus subordinados diretos e homologar a 
frequência de todos os servidores da Coordenadoria; 
XI – aprovar a escala de férias dos seus subordinados diretos e homologar as 
férias do todos os servidores da Coordenadoria; 
XII – fiscalizar o uso de material de consumo, instalações e equipamentos; 
XIII – receber, distribuir, informar e despachar processos, bem assim controlar 
os prazos dos feitos na respectiva Unidade; 
XIV – desempenhar outras atribuições decorrentes do exercício do cargo ou 
que lhe sejam designadas pela autoridade superior. 
Art. 80. Outras atribuições específicas dos Coordenadores serão descritas no 
Manual de Organização do Tribunal. 
SEÇÃO X 
Dos Assessores da Diretoria-Geral da Secretaria, da Secretaria- 
Geral Judiciária e das Secretarias 
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Art. 81. São atribuições dos Assessores: 
I – instruir processos administrativos que lhes sejam submetidos; 
II – elaborar minutas de despachos; 
III – propor ao dirigente da unidade estudos e medidas que conduzam à 
constante melhoria das técnicas e métodos e à racionalização dos trabalhos; 
IV – desempenhar outras atribuições decorrentes do exercício do cargo ou que 
lhe sejam propostas pela autoridade superior. 
Art. 82. São atribuições dos Assessores B do Gabinete da Diretoria-Geral da 
Secretaria e da Secretaria-Geral Judiciária: 
I – examinar os processos recebidos no Gabinete, preparando-os para decisão; 
II – elaborar as pesquisas doutrinárias e jurisprudenciais solicitadas; 
III – prestar assessoramento em matéria jurídica e/ou administrativa; 
IV – propor a adoção de medidas internas que visem ao aumento de 
produtividade; 
V – desempenhar outras atribuições decorrentes do exercício do cargo ou que 
lhe sejam designadas pela autoridade superior. 
SEÇÃO XI 
Do Chefe de Gabinete da Diretoria-Geral da Secretaria 
Art. 83. São atribuições do Chefe de Gabinete: 
I – supervisionar e orientar os trabalhos do Gabinete, segundo as 
determinações do Diretor-Geral da Secretaria; 
II – distribuir, entre os servidores lotados no Gabinete, as tarefas a eles 
pertinentes; 
III – rever e conferir os expedientes a serem assinados pelo Diretor-Geral da 
Secretaria; 
IV – redigir e assinar correspondências e expedientes administrativos afetos ao 
Gabinete, observando o limite de sua competência; 
V – relacionar-se com as demais unidades administrativas do Tribunal para 
encaminhamento de assuntos de interesse do Gabinete; 
VI – controlar a frequência dos servidores lotados no Gabinete; 
VII – apresentar o relatório das atividades desenvolvidas, quando determinado 
pelo Diretor-Geral da Secretaria; 
VIII – encarregar-se das audiências e da correspondência do Gabinete; 
IX – promover o desenvolvimento dos servidores em exercício na unidade; 
X – zelar pela guarda, uso e conservação dos materiais e bens patrimoniais do 
Gabinete, comunicando ao setor competente qualquer irregularidade; 
XI – desempenhar outras atribuições decorrentes do exercício do cargo ou que 
lhe sejam propostas pela autoridade superior. 
SEÇÃO XII 
Dos Presidentes das Comissões e do Pregoeiro 
Art. 84. São atribuições do Presidente da Comissão Permanente Disciplinar: 
I – assinar documentos afetos à Comissão Disciplinar, observando o limite de 
suas atribuições; 
II – designar servidor para atuar como secretário da Comissão, podendo a 
indicação recair em um de seus membros; 
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III – denegar pedidos e diligências considerados impertinentes, meramente 
protelatórios ou de nenhum interesse para o esclarecimento dos fatos; 
IV – expedir mandado de intimação de testemunhas; 
V – expedir mandado de citação do servidor indiciado para apresentar defesa 
escrita no prazo legal; 
VI – solicitar a nomeação de defensor dativo após a lavratura do termo de 
revelia; 
VII – submeter ao Diretor-Geral da Secretaria o processo disciplinar com o 
relatório conclusivo da Comissão; 
VIII – manter sigilo sobre o objeto do processo disciplinar, bem como das 
informações e fatos apurados; 
IX – zelar pela guarda, uso e conservação dos materiais e bens patrimoniais da 
Comissão, comunicando ao setor competente qualquer irregularidade; 
X – determinar e controlar o suprimento de materiais necessários à execução 
das tarefas de sua área de atuação; 
XI – elaborar o relatório anual das atividades de sua Comissão; 
XII – desempenhar outras atribuições decorrentes do exercício da função ou 
que lhe sejam propostas pela autoridade superior. 
Art. 85. São atribuições do Presidente da Comissão Permanente de Licitação e 
do Pregoeiro: 
I – analisar as minutas de edital e contrato relativas às licitações para 
aquisições de bens ou prestação de serviços; 
II – diligenciar para obter esclarecimentos, dos licitantes ou das unidades do 
Tribunal, visando à eliminação de eventuais falhas ou imperfeições constantes 
dos processos licitatórios; 
III – retificar editais, ouvida a Assessoria Jurídica, e promover correções ou 
adendos em virtude de imperfeições detectadas; 
IV – encaminhar à Imprensa Oficial e aos jornais de grande circulação, para 
publicação, documentos relativos a licitações; 
V – manter contatos com o público interno e externo respondendo ou 
formulando consultas, bem como prestando informações com o objetivo de 
solucionar questões relativas a licitações; 
VI – assinar documentos afetos à sua atribuição; 
VII – zelar pela guarda, uso e conservação dos materiais e bens patrimoniais 
colocados à disposição, comunicando ao setor competente qualquer 
irregularidade; 
VIII – determinar o suprimento de materiais necessários à execução das tarefas 
de sua área de atuação; 
IX – desempenhar outras atribuições decorrentes do exercício da função ou 
que lhe sejam designadas pela autoridade superior. 
SEÇÃO XIII 
Dos Chefes de Divisão 
Art. 86. São atribuições dos Chefes de Divisão: 
I – realizar a supervisão das atividades da Divisão; 
II – assistir as autoridades superiores em assuntos de sua competência; 
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III – controlar os prazos de vigência dos contratos relativos às unidades 
vinculadas, providenciando, tempestivamente, as renovações e aditivos; 
IV – promover estudos e medidas que conduzam à constante melhoria das 
técnicas e métodos de execução dos trabalhos; 
V – assinar documentos afetos à Divisão, observado o limite de suas 
atribuições; 
VI – promover o desenvolvimento dos servidores em exercício na unidade; 
VII – avaliar os resultados das atividades realizadas, com vistas a subsidiar o 
superior hierárquico na definição de diretrizes; 
VIII – cumprir e fazer cumprir as decisões dos superiores hierárquicos; 
IX – zelar pela guarda, uso e conservação dos materiais e bens patrimoniais 
colocados à disposição da Divisão, comunicando ao setor competente qualquer 
irregularidade; 
X – controlar a frequência dos servidores da Divisão; 
XI – aprovar a escala de férias dos servidores lotados na Divisão, quando for o 
caso; 
XII – fiscalizar o uso de material de consumo, instalações e equipamentos; 
XIII – receber, distribuir, informar e despachar processos; 
XIV – desempenhar outras atribuições decorrentes do exercício do cargo ou 
que lhe sejam designadas pela autoridade superior. 
SEÇÃO XIV 
Do Ouvidor Auxiliar 
Art. 87. São atribuições do Ouvidor Auxiliar: 
I – coordenar as atividades administrativas da Ouvidoria; 
II – assistir o Ministro Ouvidor nos assuntos relacionados a sua área de 
atuação; 
III – submeter ao Ministro Ouvidor os relatórios estatísticos da Ouvidoria; 
IV – propor ao Ministro Ouvidor alterações neste regulamento; 
V – elaborar a política de comunicação dos serviços da Ouvidoria, conforme 
orientações do Ministro Ouvidor; 
VI – interagir com as demais unidades do TST com vistas à uniformização das 
informações disponibilizadas ao público; 
VII – receber, distribuir, informar e despachar processos; 
VIII – aprovar os projetos básicos de contratações de interesse da Ouvidoria; 
IX – assinar documentos afetos à Ouvidoria, observado o limite de suas 
atribuições; 
X – avaliar os resultados das atividades realizadas, com vistas a subsidiar o 
superior hierárquico na definição na definição de diretrizes; 
XI – delegar aos servidores lotados na Ouvidoria as atribuições que julgar 
necessárias ao bom andamento dos trabalhos; 
XII – promover o desenvolvimento dos servidores lotados na Ouvidoria; 
XIII – controlar a frequência dos servidores; 
XIV – marcar, alterar e aprovar a escala de férias dos servidores lotados na 
Ouvidoria; 
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XV – zelar pela guarda, uso e conservação dos materiais e bens patrimoniais 
colocados à disposição da unidade, comunicando ao setor competente 
qualquer irregularidade; 
XVI – desempenhar outras atribuições decorrentes do exercício da função ou 
que lhe sejam designadas pela autoridade superior. 
SEÇÃO XV 
Dos Supervisores de Seção 
Art. 88. São atribuições dos Supervisores de Seção: 
I – distribuir tarefas aos subordinados, bem como orientar e supervisionar sua 
execução; 
II – assistir o superior imediato em assuntos de sua atribuição, mantendo-o 
informado quanto ao andamento dos serviços da Seção; 
III – controlar a tramitação de processos e documentos; 
IV – informar à autoridade superior, com a antecedência necessária, a 
necessidade de renovação dos contratos geridos pela Seção; 
V – manter organizado e atualizado o arquivo de toda a documentação 
necessária à sua área de atuação, observadas as regras de gestão 
documental; 
VI – sugerir a adoção de procedimentos que visem à melhoria na execução das 
atividades da Seção; 
VII – assegurar o cumprimento das normas emanadas da Administração do 
Tribunal; 
VIII – zelar pelo constante aperfeiçoamento dos servidores lotados na seção; 
IX – zelar pela guarda, uso e conservação dos materiais e bens patrimoniais 
colocados à disposição da Seção, comunicando ao setor competente qualquer 
irregularidade; 
X – desempenhar outras atribuições decorrentes do exercício da função ou que 
lhe sejam designadas pela autoridade superior. 
XI - controlar a frequência dos seus subordinados; 
XII – propor a escala de férias dos servidores lotados na Seção; 
XIII – fiscalizar o uso de material de consumo, instalações e equipamentos. 
TÍTULO IV 
DO QUADRO DE PESSOAL 
Art. 89. O Quadro de Pessoal é composto de cargos efetivos, organizados em 
carreiras, cargos em comissão e funções comissionadas, criados por lei. 
Art. 90. Será fixada em ato próprio a lotação dos cargos efetivos, cargos em 
comissão e funções comissionadas nas unidades componentes da estrutura 
orgânica do Tribunal. 
Art. 91. As atribuições dos cargos efetivos e das funções comissionadas 
constarão de Resolução Administrativa aprovada pelo Órgão Especial. 
TÍTULO V 
DOS INSTITUTOS DA LEGISLAÇÃO DE PESSOAL 
CAPÍTULO I 
DO REGIME JURÍDICO DOS SERVIDORES 
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Art. 92. Os servidores do Quadro de Pessoal, ocupantes de cargos efetivos, 
cargos em comissão e funções comissionadas, estão sujeitos ao regime 
jurídico dos servidores públicos civis da União e, no caso dos que não têm 
vínculo efetivo com a União, também ao Regime Geral da Previdência Social 
ou ao regime próprio de previdência. 
Art. 93. Subsidiariamente, serão regulamentados pelo Presidente, por proposta 
do Diretor-Geral da Secretaria, os diversos institutos da legislação de pessoal e 
outros assuntos pertinentes à gestão de pessoas. 
Art. 94. Na ausência de norma própria, os regulamentos expedidos pelo Poder 
Executivo, concernentes a pessoal, serão observados na Secretaria, salvo se o 
Tribunal der interpretação diversa às leis regulamentadas. 
CAPÍTULO II 
DO HORÁRIO DE EXPEDIENTE 
Art. 95. A Secretaria do Tribunal funcionará de segunda a sexta-feira e 
atenderá ao público externo no horário estabelecido em Resolução 
Administrativa de iniciativa do Presidente. 
Art. 96. O expediente diário dos servidores deverá ser cumprido no período 
compreendido entre 7 e 20 horas. 
Parágrafo único. Excepcionalmente, havendo necessidade justificada de 
serviço, poderá ser fixado horário de expediente diverso do estabelecido no 
caput. 
Art. 97. Os servidores cumprirão expediente fixado em razão das atribuições 
dos respectivos cargos, respeitada a duração máxima do trabalho semanal de: 
I – quarenta horas, para os servidores ocupantes de cargo em comissão, níveis 
CJ-1 a CJ-4; 
II – trinta e cinco horas, para os demais servidores. 
§ 1º A duração do expediente dos servidores que exerçam profissão 
regulamentada e que não estejam investidos em função comissionada 
subordina-se à jornada estabelecida na respectiva legislação. 
§ 2º Os servidores ocupantes de cargo em comissão e os exercentes de 
função comissionada poderão ser convocados sempre que houver interesse da 
Administração. 
Art. 98. O horário do pessoal dos Gabinetes dos Ministros será o fixado nos 
termos do art. 293 do Regimento Interno. 
Art. 99. A prestação de serviço extraordinário será permitida para atender a 
situações excepcionais e temporárias, na forma disciplinada em ato do 
Presidente do Tribunal. 
§ 1º Será considerado como serviço extraordinário aquele que exceder a 
jornada de trabalho, não passível de compensação, estabelecida em ato 
próprio. 
§ 2º Observar-se-á o limite de duas horas diárias, quarenta e quatro horas 
mensais e cento e trinta e quatro horas anuais, podendo ser excedidos os 
limites com autorização prévia do Presidente. 
CAPÍTULO III 
DAS SUBSTITUIÇÕES E DAS FÉRIAS 
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Art. 100. São substituídos nos impedimentos, afastamentos e ausências 
eventuais: 
I – o Diretor-Geral da Secretaria, o Secretário-Geral da Presidência e o 
Secretário-Geral Judiciário, por Secretário, Chefe de Gabinete ou Assessor 
designado pelo Presidente;  
II – os Chefes de Gabinete, por servidor indicado pelo Ministro respectivo; 
III – os Secretários, os Coordenadores, os Assessores-Chefes, os Chefes de 
Divisão e o Ouvidor Auxiliar, por ocupante de cargo em comissão ou de função 
comissionada; 
IV – os Supervisores de Seção, por servidor designado pela autoridade 
superior. 
Parágrafo único. Os servidores serão previamente designados para as 
substituições a que se refere este artigo. 
Art. 101. O substituto assumirá automática e cumulativamente, sem prejuízo do 
cargo que ocupa, o exercício do cargo ou função de direção ou chefia, nos 
afastamentos, impedimentos legais ou regulamentares do titular e na vacância 
do cargo, efetuando-se o pagamento respectivo na proporção dos dias de 
efetiva substituição. 
§ 1º Nos primeiros trinta dias, o servidor substituto acumulará as atribuições 
decorrentes da substituição com as do cargo ou função de que seja titular e 
será retribuído com a remuneração que lhe for mais vantajosa; 
§ 2º Após os primeiros trinta dias, o substituto deixará de acumular, passando a 
exercer somente as atribuições inerentes à substituição e a perceber a 
remuneração correspondente. 
Art. 102. Os servidores gozam férias anuais de trinta dias, preferencialmente 
nos períodos correspondentes às férias coletivas dos Ministros, sendo-lhes 
facultado parcelá-las, em até três períodos de, no mínimo, dez dias. 
§ 1º Na organização da escala de férias, ter-se-á em vista a necessidade do 
funcionamento permanente de todas as unidades, com o mínimo de um terço 
de sua lotação. 
§ 2º Caso o servidor opte por parcelar suas férias, um dos períodos deverá, 
preferencialmente, recair em janeiro ou julho, meses correspondentes às férias 
coletivas dos Ministros. 
§ 3º É vedado ao titular de qualquer unidade, de qualquer nível hierárquico, e 
ao seu substituto formalmente designado utilizar férias no mesmo período. 
§ 4.º O disposto neste artigo não se aplica a servidor enquadrado no artigo 79 
da Lei nº 8.112/90. 
CAPÍTULO IV 
DAS NORMAS DE CONDUTA 
SEÇÃO I 
Dos Princípios Éticos 
Art. 103. Será instituído por ato próprio um conjunto de princípios e valores 
objetivando: 
I – estabelecer os deveres fundamentais dos servidores e as condutas 
vedadas; 
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II – preservar a imagem e a reputação do servidor que se conduz em 
conformidade com as normas éticas. 
Art. 104. A dignidade, o decoro, o zelo, a eficácia, a preservação do patrimônio, 
da honra e da tradição dos serviços públicos e a conduta ética devem ser 
observados pelos servidores do Tribunal com vistas ao atendimento do 
princípio da moralidade da Administração Pública. 
Art. 105. O servidor deve atentar para que os atos da vida particular não 
comprometam o exercício das atribuições do cargo que ocupa. 
Art. 106. Salvo os casos previstos em lei, a publicidade dos atos 
administrativos constitui requisito de eficácia e moralidade, ensejando sua 
omissão comprometimento ético. 
Art. 107. O servidor não pode omitir ou falsear a verdade, ainda que contrária à 
pessoa interessada ou à Administração Pública, sendo condenável a prática da 
opressão, da mentira e do erro. 
SEÇÃO II 
Da Ética para a Alta Administração 
Art. 108. Os servidores nomeados ou designados para o exercício dos cargos 
em comissão de níveis CJ-3 e CJ-4, e os de nível CJ-1 e CJ-2, de direção ou 
chefia, em razão da natureza das atribuições, obedecerão a regras específicas, 
além das normas gerais de conduta ética. 
Art. 109. No exercício de suas funções, as autoridades investidas no TST 
deverão pautar-se por padrões especiais de ética, sobretudo no que diz 
respeito à integridade, à moralidade, à transparência e ao decoro, com vistas a 
motivar o respeito e a confiança do público em geral. 
Parágrafo único. Os padrões éticos de que trata este artigo são exigidos da 
autoridade na relação entre suas atividades públicas e privadas, de modo a 
prevenir eventuais conflitos de interesse. 
Art. 110. A autoridade não poderá receber qualquer remuneração, benefício, 
vantagem ou favor de particular, que possa gerar dúvida sobre sua probidade 
ou honorabilidade. 
Parágrafo único. É permitida a participação em seminários, congressos e 
eventos semelhantes, desde que tornada pública eventual remuneração, bem 
como o pagamento das despesas de viagem pelo promotor do evento, o qual 
não poderá ter interesse em decisão a ser tomada pela autoridade. 
Art. 111. É permitido à autoridade o exercício não remunerado de encargo de 
mandatário, desde que não implique a prática de atos de comércio ou outros 
incompatíveis com o exercício do cargo ou função, nos termos da lei. 
Art. 112. É vedado aceitar presentes, salvo os que não tenham valor comercial 
ou sejam distribuídos por entidades de qualquer natureza a título de cortesia, 
propaganda, divulgação habitual ou por ocasião de eventos especiais ou datas 
comemorativas, e que não ultrapassem o valor estipulado pela Administração 
Pública Federal. 
Parágrafo único. Os presentes que, por alguma razão, não possam ser 
recusados ou devolvidos sem ônus para a autoridade, serão doados a 
entidades de caráter filantrópico ou cultural. 
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Art. 113. As propostas de trabalho ou de negócio futuro no setor privado, que 
envolvam conflito de interesses, deverão ser imediatamente informadas pela 
autoridade à Administração deste Tribunal, independentemente de aceitação 
ou rejeição.  
Art. 114. A violação das normas de conduta ética acarretará aplicação da 
penalidade de censura, podendo ser aplicada concomitantemente com outra 
penalidade disciplinar, quando a infração for assim capitulada pela legislação 
própria. 
TÍTULO VI 
DA GESTÃO ESTRATÉGICA 
Art. 115. A Administração deverá atuar de modo estratégico e empreendedor, 
de forma que a gestão se caracterize por ações proativas e decisões 
tempestivas, com foco em resultados e na satisfação de jurisdicionados e 
usuários, a par da correta aplicação dos recursos públicos. 
Art. 116. As ações serão estruturantes e sinérgicas e deverão ensejar a 
construção de novos paradigmas, a agregação de valores e a fundamentação 
das atividades nos aspectos relevantes da qualidade, na cultura da eficiência e 
na disseminação de práticas bem-sucedidas de gestão. 
Art. 117. Dever-se-á aproveitar o patrimônio intelectual interno e as 
contribuições externas relevantes, de modo responsável, transparente e ético. 
Art. 118. A Comissão Permanente de Planejamento Estratégico é composta 
pelo Secretário-Geral da Presidência, pelo Secretário-Geral Judiciário, pelo 
Diretor-Geral da Secretaria, pelo Assessor-Chefe de Gestão Estratégica, por 
um representante dos Gabinetes da Vice-Presidência, da Corregedoria-Geral 
da Justiça do Trabalho e do Ministro mais antigo que ainda não tenha integrado 
a Administração Superior. 
TÍTULO VII 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
Art. 119. As alterações que se fizerem necessárias no Regulamento dar-se-ão 
por meio de Ato Regulamentar editado pelo Presidente, decorrente de sua 
decisão ou de deliberação do Órgão Especial do Tribunal. 
§ 1º Alterações redacionais de simples denominação, remissão à norma legal 
ou outras que não impliquem modificação de conteúdo poderão ser 
introduzidas no Regulamento pelo Presidente do Tribunal. 
§ 2º O Secretário-Geral da Presidência apresentará ao Presidente, sempre que 
necessário, proposta de atualização deste Regulamento. 
Art. 120. São substituídos por este Regulamento e ficam consequentemente 
revogados os atos normativos que versem sobre matéria nele regulada e 
quaisquer disposições em contrário. 
Ministro ANTONIO JOSÉ DE BARROS LEVENHAGEN 
Presidente do Tribunal Superior do Trabalho 

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 1779, DE 9 DE NOVEMBRO DE 2015 

(DEJT de 11/11/2015). Referenda o ATO nº 557/SEGJUD.GP, de 7 de outubro 
de 2015, praticado pela Presidência do Tribunal. 
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O EGRÉGIO ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL SUPERIOR DO 

TRABALHO, em sessão ordinária hoje realizada, sob a Presidência do 
Excelentíssimo Senhor Ministro Antonio José de Barros Levenhagen, 
Presidente do Tribunal, presentes os Excelentíssimos Senhores Ministros Ives 
Gandra da Silva Martins Filho, Vice-Presidente do Tribunal, João Oreste 
Dalazen, Maria Cristina Irigoyen Peduzzi, Emmanoel Pereira, Guilherme 
Augusto Caputo Bastos, Walmir Oliveira da Costa, Maurício Godinho Delgado, 
Augusto César Leite de Carvalho, Delaíde Alves Miranda Arantes, Hugo Carlos 
Scheuermann e a Excelentíssima Vice-Procuradora-Geral do Trabalho, Dr.ª 
Cristina Aparecida Ribeiro Brasiliano, 

RESOLVE 
Referendar o ATO nº 557/SEGJUD.GP, de 7 de outubro de 2015, praticado 

pela Presidência do Tribunal, com o seguinte teor: “ATO Nº 557/SEGJUD.GP, 

DE 7 DE OUTUBRO DE 2015 – O PRESIDENTE DO TRIBUNAL SUPERIOR 

DO TRABALHO, no uso das atribuições legais e regimentais, ad referendum 
do Órgão Especial, considerando a deflagração do movimento grevista pela 
categoria profissional dos bancários, considerando o disposto no artigo 775 da 
CLT, que autoriza a prorrogação dos prazos em virtude de força maior, 
considerando o princípio da razoabilidade contemplado na Constituição 

Federal, RESOLVE –  

Art. 1º Fica prorrogado o prazo para recolhimento dos depósitos (prévio e 
recursal) e das custas processuais para o terceiro dia útil subsequente ao 
término do movimento grevista da categoria profissional dos bancários.  

Art. 2º O recolhimento dos depósitos deverá ser comprovado, nos processos 
em tramitação no Tribunal Superior do Trabalho, até o quinto dia útil 
subsequente ao da sua efetivação.  

Art. 3º Este Ato entra em vigor na data de sua publicação. Publique-se”. 

Ministro ANTONIO JOSÉ DE BARROS LEVENHAGEN 

Presidente do Tribunal Superior do Trabalho 

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 1778, DE 9 DE NOVEMBRO DE 2015 

(DEJT de 11/11/2015). Referenda o ATO CDEP.SEGPES. GDGSET.GP Nº 
554, de 6 de outubro de 2015, praticado pela Presidência do Tribunal.  

O EGRÉGIO ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL SUPERIOR DO 

TRABALHO, em sessão ordinária hoje realizada, sob a Presidência do 
Excelentíssimo Senhor Ministro Antonio José de Barros Levenhagen, 
Presidente do Tribunal, presentes os Excelentíssimos Senhores Ministros Ives 
Gandra da Silva Martins Filho, Vice-Presidente do Tribunal, João Oreste 
Dalazen, Maria Cristina Irigoyen Peduzzi, Emmanoel Pereira, Guilherme 
Augusto Caputo Bastos, Walmir Oliveira da Costa, Maurício Godinho Delgado, 
Augusto César Leite de Carvalho, Delaíde Alves Miranda Arantes, Hugo Carlos 
Scheuermann e a Excelentíssima Vice-Procuradora-Geral do Trabalho, Dr.ª 
Cristina Aparecida Ribeiro Brasiliano, 

RESOLVE 

Referendar o ATO CDEP.SEGPES.GDGSET.GP Nº 554, de 6 de outubro de 
2015, praticado pela Presidência do Tribunal, com o seguinte teor: 
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“CDEP.SEGPES.GDGSET.GP Nº 554, DE 6 DE OUTUBRO DE 2015 - O 

PRESIDENTE DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, no uso de suas 
atribuições legais e regimentais estabelecidas nos incisos XXI e XXXIII do art. 
35 do Regimento Interno, ad referendum do Órgão Especial, considerando a 
proposta formulada pelo Comissão de Gestão do Teletrabalho, bem assim o 

constante do Processo Administrativo TST nº 500.519/2013-1, RESOLVE - Art. 

1º Os arts. 7º e 9º da Resolução Administrativa nº 1.499, de 1º/2/2012, passam 
a vigorar com a seguinte redação: ‘Art. 7º Compete exclusivamente ao servidor 
providenciar a estrutura física e tecnológica necessária à realização do 
teletrabalho, mediante uso de equipamentos ergonômicos e adequados, 
conforme padrão de ergonomia e requisitos mínimos dos equipamentos de 
informática, constantes dos Anexos I e II desta Resolução. Parágrafo único. O 
servidor, antes do início do teletrabalho, assinará declaração expressa de que 
a instalação em que executará o teletrabalho atende às exigências do caput, 
podendo, se necessário, solicitar a orientação técnica da Secretaria de 
Tecnologia da Informação e/ou da Secretaria de Saúde. [...] Art. 9º [...] § 3º O 
acesso aos sistemas informatizados do TST para a realização do teletrabalho 

estará disponível no período das 6 às 22 horas.’ Art. 2º Este Ato entra em vigor 
na data de sua publicação. 
Publique-se”. 

Ministro ANTONIO JOSÉ DE BARROS LEVENHAGEN 

Presidente do Tribunal Superior do Trabalho 

RESOLUÇÃO Nº 201, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2015. Edita a Instrução 
Normativa nº 38, que regulamenta o procedimento do Incidente de Julgamento 
dos Recursos de Revista e de Embargos à SbDI-1 repetitivos. 

O EGRÉGIO ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL SUPERIOR DO 

TRABALHO, em Sessão Extraordinária hoje realizada, sob a Presidência do 
Excelentíssimo Senhor Ministro Antonio José de Barros Levenhagen, 
Presidente do Tribunal, presentes os Excelentíssimos Senhores Ministros João 
Oreste Dalazen, Maria Cristina Irigoyen Peduzzi, Emmanoel Pereira, Guilherme 
Augusto Caputo Bastos, Walmir Oliveira da Costa, Maurício Godinho Delgado, 
Augusto César Leite de Carvalho, Delaíde Alves Miranda Arantes, Hugo Carlos 
Scheuermann e a Excelentíssima Vice-Procuradora-Geral do Trabalho, Dr.ª 
Cristina Aparecida Ribeiro Brasiliano, considerando a edição da Lei nº 13.015, 
de 21 de julho de 2014, que, entre outras providências, acrescentou os arts. 
896-B e 896-C à CLT para introduzir, no âmbito do processo do trabalho, a 
sistemática do julgamento dos recursos repetitivos, e do ATO desta 
Presidência nº 491/SEGJUD.GP, de 23 de setembro de 2014, que fixou 
parâmetros procedimentais mínimos para dar efetividade à referida lei, 
considerando ainda a necessidadede aperfeiçoamento e de detalhamento 
dessa sistemática para sua segura e efetiva aplicação no âmbito da jurisdição 
trabalhista, 

RESOLVE 
Aprovar a Instrução Normativa nº 38, nos seguintes termos: 

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 38/2015 
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Art. 1° As normas do Código de Processo Civil relativas ao julgamento dos 
recursos extraordinário e especial repetitivos aplicam-se, no que couber, ao 
recurso de revista e ao recurso de embargos repetitivos (CLT, artigos 894, II e 
896 da CLT). 

Art. 2° Havendo multiplicidade de recursos de revista ou de embargos para a 
Subseção de Dissídios Individuais I (SbDI-1) fundados em idêntica questão de 
direito, a questão poderá ser afetada a essa Subseção ou ao Tribunal Pleno, 
por decisão da maioria simples de seus membros, mediante requerimento de 
um dos Ministros que a compõem, considerando a relevância da matéria ou a 
existência de entendimentos divergentes entre os Ministros dessa Subseção ou 
das Turmas do Tribunal. 
§ 1º O requerimento fundamentado de um dos Ministros da Subseção de 
Dissídios Individuais I de afetação da questão a ser julgada em incidente de 
recursos repetitivos deverá indicar um ou mais recursos de revista ou de 
embargos representativos da controvérsia e ser formulado por escrito 
diretamente ao Presidente da SbDI-1 ou, oralmente, em questão preliminar 
suscitada quando do julgamento de processo incluído na pauta de julgamentos 
da Subseção. 
§ 2º De forma concorrente, quando a Turma do Tribunal Superior do Trabalho 
entender necessária a adoção do procedimento de julgamento de recursos de 
revista repetitivos, seu Presidente deverá submeter ao Presidente da Subseção 
de Dissídios Individuais I a proposta de afetação do recurso de revista, para os 
efeitos dos artigos 896-B e 896-C da CLT. 
§ 3º O Presidente da Subseção submeterá a proposta de afetação ao 
colegiado, se formulada por escrito, no prazo máximo de 30 dias de seu 
recebimento, ou de imediato, se suscitada em questão preliminar, quando do 
julgamento de determinado processo pela SbDI-1, após o que: 
I – acolhida a proposta, por maioria simples, o colegiado também decidirá se a 
questão será analisada pela própria SbDI-1 ou pelo Tribunal Pleno; 
II – acolhida a proposta, a desistência da ação ou do recurso não impede a 
análise da questão objeto de julgamento de recursos repetitivos; 
III – na hipótese do inciso I, o processo será distribuído a um relator e a um 
revisor do órgão jurisdicional correspondente, para sua tramitação nos termos 
do artigo 896-C da CLT; 
IV – rejeitada a proposta, se for o caso, os autos serão devolvidos ao órgão 
julgador respectivo, para que o julgamento do recurso prossiga regularmente. 
§ 4º Não será admitida sustentação oral versando, de forma específica, sobre a 
proposta de afetação. 
§ 5º A critério do Presidente da Subseção, as propostas de afetação 
formuladas por escrito por um dos Ministros da Subseção de Dissídios 
Individuais I ou pelo Presidente de Turma do Tribunal Superior do Trabalho 
poderão ser apreciadas pela SbDI-1 por meio eletrônico, nos termos e para os 
efeitos do § 3º, I, deste artigo, do que serão as partes cientificadas pelo Diário 
da Justiça. 
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§ 6º Caso surja alguma divergência entre os integrantes do colegiado durante o 
julgamento eletrônico, este ficará imediatamente suspenso, devendo a 
proposta de afetação ser apreciada em sessão presencial. 

Art. 3º O Presidente da Subseção de Dissídios Individuais I que afetar 
processo para julgamento sob o rito dos recursos repetitivos devera expedir 
comunicação aos demais Presidentes de Turma, que poderão afetar outros 
processos sobre a questão para julgamento conjunto, a fim de conferir ao 
órgão julgador visão global da questão. 

Art. 4º Somente poderão ser afetados recursos representativos da controvérsia 
que sejam admissíveis e que, a critério do relator do incidente de julgamento 
dos recursos repetitivos, contenham abrangente argumentação e discussão a 
respeito da questão a ser decidida. 

Parágrafo único. O relator desse incidente não fica vinculado às propostas de 
afetação de que trata o artigo anterior, podendo recusá-las por desatenderem 
aos requisitos previstos no caput deste artigo e, ainda, selecionar outros 
recursos representativos da controvérsia. 

Art. 5º Selecionados os recursos, o relator, na Subseção Especializada em 
Dissídios Individuais ou no Tribunal Pleno, constatada a presença do 
pressuposto do caput do art. 896-C da CLT, proferirá decisão de afetação, 
sempre fundamentada, na qual: 
I – identificará com precisão a questão a ser submetida a julgamento; 
II – poderá determinar a suspensão dos recursos de revista ou de embargos de 
que trata o § 5º do artigo 896-C da CLT; 
III – poderá solicitar aos Tribunais Regionais do Trabalho informações a 
respeito da controvérsia, a serem prestadas no prazo de 15 (quinze) dias, e 
requisitar aos Presidentes ou Vice-Presidentes dos Tribunais Regionais do 
Trabalho a remessa de até dois recursos de revista representativos da 
controvérsia; 
IV – concederá o prazo de 15 (quinze) dias para a manifestação escrita das 
pessoas, órgãos ou entidades interessados na controvérsia, que poderão ser 
admitidos como amici curiae. 
V – informará aos demais Ministros sobre a decisão de afetação; 
VI – poderá conceder vista ao Ministério Público e às partes, nos termos e para 
os efeitos do § 9º do artigo 896-C da CLT. 

Art. 6º O Presidente do Tribunal Superior do Trabalho oficiará os Presidentes 
dos Tribunais Regionais do Trabalho, com cópia da decisão de afetação, para 
que suspendam os recursos de revista interpostos em casos idênticos aos 
afetados como recursos repetitivos e ainda não encaminhados a este Tribunal, 
bem como os recursos ordinários interpostos contra as sentenças proferidas 
em casos idênticos aos afetados como recursos repetitivos, até o 
pronunciamento definitivo do Tribunal Superior do Trabalho. 

Art. 7º Caberá ainda ao Presidente do Tribunal de origem, caso receba a 
requisição de que trata o inciso III do artigo 5º desta Instrução Normativa, 
admitir até dois recursos representativos da controvérsia, os quais serão 
encaminhados ao Tribunal Superior do Trabalho. 
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Art. 8º Se, após receber os recursos de revista selecionados pelo Presidente 
ou Vice-Presidente do Tribunal Regional do Trabalho, não se proceder à sua 
afetação, o relator, no Tribunal Superior do Trabalho, comunicará o fato ao 
Presidente ou Vice-Presidente que os houver enviado, para que seja revogada 
a decisão de suspensão referida no artigo 896-C, § 4º, da CLT. 

Art. 9º As partes deverão ser intimadas da decisão de suspensão de seu 
processo, a ser proferida pelo respectivo relator. 
§ 1º A parte poderá requerer o prosseguimento de seu processo se demonstrar 
a intempestividade do recurso nele interposto ou a existência de distinção entre 
a questão de direito a ser decidida no seu processo e aquela a ser julgada sob 
o rito dos recursos repetitivos. 
§ 2º O requerimento a que se refere o § 1º será dirigido: 
I – ao juiz, se o processo sobrestado estiver em primeiro grau; 
II – ao relator, se o processo sobrestado estiver no tribunal de origem; 
III – ao relator do acórdão recorrido, se for sobrestado recurso de revista no 
tribunal de origem; 
IV – ao relator, no Tribunal Superior do Trabalho, do recurso de revista ou de 
embargos cujo processamento houver sido sobrestado. 
§ 3º A outra parte deverá ser ouvida sobre o requerimento, no prazo de cinco 
dias. 
§ 4º Reconhecida a distinção no caso: 
I – dos incisos I, II e IV do § 2º, o próprio juiz ou relator dará prosseguimento ao 
processo; 
II – do inciso III do § 2º, o relator comunicará a decisão ao presidente ou ao 
vice-presidente que houver determinado o sobrestamento, para que este dê 
normal prosseguimento ao processo. 
§ 5º A decisão que resolver o requerimento a que se refere o § 1º é irrecorrível 
de imediato, nos termos do artigo 893, § 1º, da CLT. 

Art. 10. Para instruir o procedimento, pode o relator fixar data para, em 
audiência pública, ouvir depoimentos de pessoas com experiência e 
conhecimento na matéria, sempre que entender necessário o esclarecimento 
de questões ou circunstâncias de fato subjacentes à controvérsia objeto do 
incidente de recursos repetitivos. 
§ 1º O relator poderá também admitir, tanto na audiência pública quanto no 
curso do procedimento, a manifestação, como amici curiae, de pessoas, órgãos 
ou entidades com interesse na controvérsia, considerando a relevância da 
matéria e assegurando o contraditório e a isonomia de tratamento. 
§ 2º A manifestação de que trata o § 1º somente será admitida até a inclusão 
do processo em pauta. 

Art. 11. Os recursos afetados deverão ser julgados no prazo de um ano e terão 
preferência sobre os demais feitos. 
§ 1º Na hipótese de não ocorrer o julgamento no prazo de um ano a contar da 
publicação da decisão de que trata o artigo 5º desta Instrução Normativa, 
cessam automaticamente, em todo o território nacional, a afetação e a 
suspensão dos processos, que retomarão seu curso normal. 
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§ 2º Ocorrendo a hipótese do § 1º, é permitida, nos termos e para os efeitos do 
artigo 2º desta Instrução Normativa e do artigo 896-C da CLT, a formulação de 
outra proposta de afetação de processos representativos da controvérsia para 
instauração e julgamento de recursos repetitivos para ser apreciada e decidida 
pela SbDI-1 deste Tribunal. 

Art. 12. O conteúdo do acórdão paradigma abrangerá a análise de todos os 
fundamentos da tese jurídica discutida, favoráveis ou contrários. 

Parágrafo único. É vedado ao órgão colegiado decidir, para os fins do artigo 
896-C da CLT, questão não delimitada na decisão de afetação. 

Art. 13. Decidido o recurso representativo da controvérsia, os órgãos 
jurisdicionais respectivos declararão prejudicados os demais recursos versando 
sobre idêntica controvérsia ou os decidirão, aplicando a tese firmada. 

Parágrafo único. Quando os recursos requisitados do Tribunal Regional do 
Trabalho contiverem outras questões além daquela que é objeto da afetação, 
caberá ao órgão jurisdicional competente, em acórdão específico para cada 
processo, decidir esta em primeiro lugar e depois as demais. 

Art. 14. Publicado o acórdão paradigma: 
I – o Presidente ou Vice-Presidente do Tribunal de origem negará seguimento 
aos recursos de revista sobrestados na origem, se o acórdão recorrido coincidir 
com a orientação do Tribunal Superior do Trabalho; 
II – o órgão que proferiu o acórdão recorrido, na origem, reexaminará o 
processo de competência originária ou o recurso anteriormente julgado, na 
hipótese de o acórdão recorrido contrariar a orientação do Tribunal Superior do 
Trabalho; 
III – os processos porventura suspensos em primeiro e segundo graus de 
jurisdição retomarão o curso para julgamento e aplicação da tese firmada pelo 
Tribunal Superior do Trabalho. 

Art. 15. Para fundamentar a decisão de manutenção do entendimento, o órgão 
que proferiu o acórdão recorrido deverá demonstrar a existência de distinção, 
por se tratar de caso particularizado por hipótese fática distinta ou questão 
jurídica não examinada, a impor solução diversa. 
§ 1º Na hipótese de que trata o caput deste artigo, o recurso de revista será 
submetido a novo exame de sua admissibilidade pelo Presidente ou Vice-
Presidente do Tribunal Regional, retomando o processo o seu curso normal. 
§ 2º Realizado o juízo de retratação, com alteração do acórdão divergente, o 
Tribunal de origem, se for o caso, decidirá as demais questões ainda não 
decididas, cujo enfrentamento se tornou necessário em decorrência da 
alteração. 
§ 3º Quando for alterado o acórdão divergente na forma do § 1º e o recurso 
anteriormente interposto versar sobre outras questões, o Presidente ou Vice-
Presidente do Tribunal Regional, independentemente de ratificação do recurso, 
procederá a novo juízo de admissibilidade, retomando o processo o seu curso 
normal. 
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Art. 16. A parte poderá desistir da ação em curso no primeiro grau de 
jurisdição, antes de proferida a sentença, se a questão nela discutida for 
idêntica à resolvida pelo recurso representativo da controvérsia. 
§ 1º Se a desistência ocorrer antes de oferecida a defesa, a parte, se for o 
caso, ficará dispensada do pagamento de custas e de honorários de advogado. 
§ 2º A desistência apresentada nos termos do caput deste artigo independe de 
consentimento do reclamado, ainda que apresentada contestação. 

Art. 17. Caberá revisão da decisão firmada em julgamento de recursos 
repetitivos quando se alterar a situação econômica, social ou jurídica, caso em 
que será respeitada a segurança jurídica das relações firmadas sob a égide da 
decisão anterior, podendo o Tribunal Superior do Trabalho modular os efeitos 
da decisão que a tenha alterado. 

Art. 18. Caso a questão afetada e julgada sob o rito dos recursos repetitivos 
também contenha questão constitucional, a decisão proferida pelo Tribunal 
Pleno não obstará o conhecimento de eventuais recursos extraordinários sobre 
a questão constitucional. 

Art. 19. Aos recursos extraordinários interpostos perante o Tribunal Superior do 
Trabalho será aplicado o procedimento previsto no Código de Processo Civil 
para o julgamento dos recursos extraordinários repetitivos, cabendo ao 
Presidente do Tribunal Superior do Trabalho selecionar um ou mais recursos 
representativos da controvérsia e encaminhá-los ao Supremo Tribunal Federal, 
sobrestando os demais até o pronunciamento definitivo da Corte, na forma ali 
prevista. 

Art. 20. Quando o julgamento dos embargos à SbDI-1 envolver relevante 
questão de direito, com grande repercussão social, sem repetição em múltiplos 
processos mas a respeito da qual seja conveniente a prevenção ou a 
composição de divergência entre as turmas ou os demais órgãos fracionários 
do Tribunal Superior do Trabalho, poderá a SbDI-1, por iniciativa de um de 
seus membros e após a aprovação da maioria de seus integrantes, afetar o seu 
julgamento ao Tribunal Pleno. 

Parágrafo único. Aplica-se a este incidente, no que couber, o que esta 
Instrução Normativa dispõe sobre o incidente de julgamento de recursos 
repetitivos. 

Art. 21. O Tribunal Superior do Trabalho deverá manter e dar publicidade às 
questões de direito objeto dos recursos repetitivos já julgados, pendentes de 
julgamento ou já reputadas sem relevância, bem como daquelas objeto das 
decisões proferidas por sua composição plenária, nos termos do § 13 do artigo 
896 da CLT e do artigo 20 desta Instrução Normativa. 

Parágrafo único. As decisões, organizadas por questão jurídica julgada, serão 
divulgadas, preferencialmente, na rede mundial de computadores e constarão 
do Banco Nacional de Jurisprudência Uniformizadora – BANJUR, instituído 
pelo artigo 7º da Instrução Normativa nº 37/2015, aprovada pela Resolução nº 
195, de 02.03.2015, do Tribunal Superior do Trabalho. 
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Art. 22. Após a publicação da presente Instrução Normativa, ficam 
expressamente revogados os artigos 7º a 22 do Ato nº 491/SEGJUD.GP, de 23 
de setembro de 2014. 

Ministro ANTONIO JOSÉ DE BARROS LEVENHAGEN 

Presidente do Tribunal Superior do Trabalho 

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 49/2015 (DEJT de 17/11/2015). Autoriza 
abertura de concurso para provimento de cargos para Juiz do Trabalho 
Substituto no âmbito da Justiça 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 
ocorrida nesta data, 

CONSIDERANDO que, após encerrado o processo nacional de remoção de 
Juiz do Trabalho Substituto, restaram 06 (seis) cargos improvidos; 

CONSIDERANDO o disposto no § 2º do art. 5º da Resolução CSJT nº 21/2006; 

CONSIDERANDO o que consta no PA nº 0006719-40.2015.5.04.0000, 
Abertura de Concurso Público para provimento de Cargos de Juiz do Trabalho 
Substituto, 

RESOLVE, por unanimidade: 

Art. 1° Autorizar a abertura de concurso para provimento de cargos de Juiz do 
Trabalho Substituto no âmbito da Justiça do Trabalho da 4ª Região. 

Art. 2º Esta Resolução Administrativa entra em vigor na data de sua 
publicação. 
Tomaram parte na sessão os Exmos. Desembargadores Juraci Galvão Júnior, 
Rosane Serafini Casa Nova, João Alfredo Borges Antunes de Miranda, 
Berenice Messias Corrêa, Tânia Rosa Maciel de Oliveira, Ana Rosa Pereira 
Zago Sagrilo, Beatriz Renck, Cláudio Antonio Cassou Barbosa, Denise 
Pacheco, Marçal Henri dos Santos Figueiredo, Francisco Rossal de Araújo, 
Tânia Regina Silva Reckziegel e Íris Lima de Moraes, sob a presidência da 
Exma.Desembargadora Ana Luiza Heineck Kruse, Vice-Presidente deste 
Tribunal, no exercício da Presidência. Presente pelo Ministério Público do 
Trabalho o Dr. Rogério Uzun Fleischmann. Porto Alegre,16 de novembro de 
2015. 

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 46/2015 (DEJT de 23/11/2015).  
CERTIFICO que o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, no uso de suas 
atribuições legais e regimentais, em sessão extraordinária e plenária, realizada 
nesta data, RESOLVEU, por maioria absoluta, vencidos integralmente os 
Desembargadores Juraci Galvão Júnior, Rosane Serafini Casa Nova, Berenice 
Messias Corrêa, Tânia Rosa Maciel de Oliveira, Ana Rosa Pereira Zago 
Sagrilo, Emílio Papaléo Zin, Francisco Rossal de Araújo,Maria Helena Lisot, 
Laís Helena Jaeger Nicotti, João Paulo Lucena e Fernando Luiz de Moura 
Cassal, e, parcialmente, relativamente ao prazo, o Desembargador Wilson 

Carvalho Dias, aprovar a edição da Súmula nº 82, com a seguinte redação: 
"CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL. RETENÇÃO 
INJUSTIFICADA PELO EMPREGADOR. DANO MORAL. A retenção 
injustificada da Carteira de Trabalho e Previdência Social do trabalhador, por 
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período superior ao previsto nos arts. 29 e 53 da CLT, é causa de dano moral 
in re ipsa." 

Julgados Precedentes: 
RO 0001499-25.2011.5.04.0025, 2ª Turma 
RO 0000436-27.2013.5.04.0111, 3ª Turma 
RO 0000813-07.2013.5.04.0205, 5ª Turma 
RO 0001222-44.2013.5.04.0411, 7ª Turma 
Tomaram parte na sessão os Exmos. Desembargadores Juraci Galvão Júnior, 
Rosane Serafini Casa Nova, João Alfredo Borges Antunes de Miranda, 
Berenice Messias Corrêa, Tânia Rosa Maciel de Oliveira, Ana Rosa Pereira 
Zago Sagrilo, Ricardo Carvalho Fraga, João Pedro Silvestrin, Luiz Alberto de 
Vargas, Beatriz Renck, Cláudio Antônio Cassou Barbosa, Emílio Papaléo Zin, 
Vânia Maria Cunha Mattos, Denise Pacheco, Alexandre Corrêa da Cruz, Clóvis 
Fernando Schuch Santos, Maria da Graça Ribeiro Centeno, Marçal Henri dos 
Santos Figueiredo, Wilson Carvalho Dias, Ricardo Hofmeister de Almeida 
Martins Costa, Francisco Rossal de Araújo, Maria Helena Lisot, Lucia 
Ehrenbrink, Iris Lima de Moraes, Maria Madalena Telesca, Tânia Regina Silva 
Reckziegel, Laís Helena Jaeger Niccotti, Marcelo José Ferlin D´Ambroso, 
Gilberto Souza dos Santos, André Reverbel Fernandes, João Paulo Lucena, 
Fernando Luiz de Moura Cassal, Brígida Joaquina Charão Barcelos Toschi e 
João Batista de Matos Danda, sob a Presidência da Exma. Desembargadora 
Ana Luiza Heineck Kruse, Vice-Presidente deste Tribunal. Presente pelo 
Ministério Público do Trabalho o Dr. Rogério Uzun Fleischmann. Dou fé. Porto 
Alegre, 16 de novembro de 2015. Cláudia Regina Schröder, Secretária do 
Tribunal Pleno, do Órgão Especial e da SDC. 

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 47/2015 (DEJT de 23/11/2015). 
CERTIFICO que o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, no uso de suas 
atribuições legais e regimentais, em sessão extraordinária e plenária, realizada 
nesta data, RESOLVEU, por maioria absoluta, vencidos os Desembargadores 
Emílio Papaléo Zin, Wilson Carvalho Dias, Lucia Ehrenbrink e Laís Helena 

Jaeger Nicotti, aprovar a edição da Súmula nº 83, com a seguinte redação: 
“EMPRESA WALMART BRASIL. REUNIÕES MOTIVACIONAIS. DANO 
MORAL. O empregado da empresa Walmart Brasil que é compelido a participar 
das reuniões motivacionais em que é entoado o cântico Cheers, com 
coreografia envolvendo dança ou rebolado, sofre abalo moral, tendo direito ao 
pagamento de indenização”. 

Julgados Precedentes: 
RO 0001226-14.2013.5.04.0304, 1ª Turma 
RO 0000132-59.2014.5.04.0251, 4ª Turma 
RO 0020239-41.2014.5.04.0020, 6ª Turma 
RO 0000596-83.2014.5.04.0251, 8ª Turma 
Tomaram parte na sessão os Exmos. Desembargadores Juraci Galvão Júnior, 
Rosane Serafini Casa Nova, João Alfredo Borges Antunes de Miranda, 
Berenice Messias Corrêa, Tânia Rosa Maciel de Oliveira, Ana Rosa Pereira 
Zago Sagrilo, Ricardo Carvalho Fraga, João Pedro Silvestrin, Luiz Alberto de 
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Vargas, Beatriz Renck,Cláudio Antônio Cassou Barbosa, Emílio Papaléo Zin, 
Vânia Maria Cunha Mattos, Denise Pacheco, Alexandre Corrêa da Cruz, Clóvis 
Fernando Schuch Santos, Maria da Graça Ribeiro Centeno, Marçal Henri dos 
Santos Figueiredo, Wilson Carvalho Dias, Ricardo Hofmeister de Almeida 
Martins Costa, Francisco Rossal de Araújo, Maria Helena Lisot, Lucia 
Ehrenbrink, Iris Lima de Moraes, Maria Madalena Telesca, Tânia Regina Silva 
Reckziegel, Laís Helena Jaeger Niccotti, Marcelo José Ferlin D´Ambroso, 
Gilberto Souza dos Santos, André Reverbel Fernandes, João Paulo Lucena, 
Fernando Luiz de Moura Cassal, Brígida Joaquina Charão Barcelos Toschi e 
João Batista de Matos Danda, sob a Presidência da Exma. Desembargadora 
Ana Luiza Heineck Kruse, Vice-Presidente deste Tribunal. Presente pelo 
Ministério Público do Trabalho o Dr. Rogério Uzun Fleischmann. Dou fé. Porto 
Alegre, 16 de novembro de 2015. Cláudia Regina Schröder, Secretária do 
Tribunal Pleno, do Órgão Especial e da SDC. 

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 48/2015 (DEJT de 23/11/2015).  
CERTIFICO que o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, no uso de suas 
atribuições legais e regimentais, em sessão extraordinária e plenária, realizada 

nesta data, RESOLVEU, por maioria simples, aprovar a Tese Jurídica 

Prevalecente nº 01, com a seguinte redação: 

FASE E FPE. ISONOMIA SALARIAL. DIFERENÇAS SALARIAIS. REAJUSTE 

DE 11,84%.  
I - A prescrição da pretensão a diferenças salariais decorrentes do reajuste de 
11,84%, previsto na norma coletiva de 1996-1997 da FASE, é parcial e 
quinquenal, contada do ajuizamento da ação trabalhista. 
II - Não cabe reconhecer o direito a diferenças salariais decorrentes do reajuste 
de 11,84%, previsto na norma coletiva de 1996-1997 da FASE, por 
equiparação (CLT, art. 461) a empregado contemplado na decisão judicial que 
concedeu o reajuste. 
III - São cabíveis diferenças salariais decorrentes do reajuste de 11,84%, 
previsto na norma coletiva de 1996-1997 da FASE, por quebra de isonomia 
(CF, art. 7º, inc. XXX) em relação aos contemplados na decisão judicial que 
concedeu o reajuste, independentemente da data de admissão do empregado. 

Julgados Precedentes: 
RO 0001519-76.2012.5.04.0026, 4ª Turma. 
RO 0000791-35.2012.5.04.0026, 1ª Turma. 
RO 0000607-45.2012.5.04.0005, 2ª Turma. 
Tomaram parte na sessão os Exmos. Desembargadores Juraci Galvão Júnior, 
Rosane Serafini Casa Nova, João Alfredo Borges Antunes de Miranda, 
Berenice Messias Corrêa, Tânia Rosa Maciel de Oliveira, Ana Rosa Pereira 
Zago Sagrilo, Ricardo Carvalho Fraga, João Pedro Silvestrin, Luiz Alberto de 
Vargas, Beatriz Renck,Emílio Papaléo Zin, Vânia Maria Cunha Mattos, Denise 
Pacheco, Alexandre Corrêa da Cruz, Clóvis Fernando Schuch Santos, Maria da 
Graça Ribeiro Centeno, Marçal Henri dos Santos Figueiredo, Wilson Carvalho 
Dias, Ricardo Hofmeister de Almeida Martins Costa, Francisco Rossal de 
Araújo, Maria Helena Lisot, Lucia Ehrenbrink, Iris Lima de Moraes, Maria 
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Madalena Telesca, Tânia Regina Silva Reckziegel, Laís Helena Jaeger Niccotti, 
Marcelo José Ferlin D´Ambroso, Gilberto Souza dos Santos, André Reverbel 
Fernandes, João Paulo Lucena, Fernando Luiz de Moura Cassal, Brígida 
Joaquina Charão Barcelos Toschi e João Batista de Matos Danda, sob a 
Presidência da Exma. Desembargadora Ana Luiza Heineck Kruse, Vice-
Presidente deste Tribunal. Presente pelo Ministério Público do Trabalho o Dr. 
Rogério Uzun Fleischmann. Dou fé. Porto Alegre, 16 de novembro de 2015. 
Cláudia Regina Schröder, Secretária do Tribunal Pleno, do Órgão Especial e da 
SDC. 

P O R T A R I A S  

PORTARIA Nº 6.438, DE 06 DE NOVEMBRO DE 2015 (DEJT de 09/11/2015). 
Institui, no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, mecanismos 
de controle a serem adotados na identificação do componente étnico-racial dos 
candidatos que se autodeclararem pretos ou pardos nos concursos públicos. 
A PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, 
no uso de suas atribuições legais e regimentais, CONSIDERANDO o que 
dispõe a Lei n° 12.288/2010, que instituiu o Estatuto da Igualdade Racial; 
CONSIDERANDO o previsto na Lei n° 12.990/2014, que reservou aos 
candidatos negros 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos para 
provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração 
pública federal, das autarquias, das fundações públicas, das empresas públicas 
e das sociedades de economia mista controladas pela União; 
CONSIDERANDO a Resolução Administrativa n° 11/2015, que regulamenta a 
reserva de vagas aos candidatos negros nos concursos públicos para 
provimento de cargos efetivos do Quadro de Pessoal do Tribunal Regional do 
Trabalho da 4ª Região; 
CONSIDERANDO a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal nos 
autos da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) n° 
186/DF, que entendeu constitucional a instituição de sistema de reserva de 
vagas com base em critério étnico-racial (cotas) no processo de seleção para 
ingresso em instituição pública de ensino superior; 
CONSIDERANDO o disposto no parágrafo único do art. 2° da Lei n° 
12.990/2014 e no §3° do art. 4° da Resolução Administrativa n° 11/2015 deste 
Tribunal, de que na hipótese de constatação de declaração falsa, o candidato 
será eliminado do concurso e, se houver sido nomeado, ficará sujeito à 
anulação da sua admissão ao serviço ou emprego público, após procedimento 
administrativo em que lhe sejam assegurados o contraditório e a ampla defesa, 
sem prejuízo de outras sanções cabíveis; 
CONSIDERANDO o que consta do expediente administrativo eletrônico nº 
0004851-27.2015.5.04.0000 (PA), 
RESOLVE: 
Art. 1° Instituir instrumentos de controle a serem utilizados na fiscalização do 
componente étnico-racial dos candidatos que se autodeclararem pretos ou 
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pardos no ato da inscrição nos concursos públicos para provimento de cargos 
efetivos do Quadro de Pessoal do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região. 
Art. 2° É constituída Comissão Especial a ser nomeada com a finalidade 
exclusiva de analisar a veracidade da declaração a que se refere o art. 2° da 
Lei n° 12.990/2014, tendo as seguintes atribuições: 
I – avaliar e emitir parecer quanto ao enquadramento, ou não, do 
autodeclarado cotista na reserva de vagas destinadas a candidatos pretos ou 
pardos; 
II – analisar e propor soluções à Administração do Tribunal, 
fundamentadamente, acerca dos casos omissos. 
Art. 3° A Comissão Especial será composta por cinco membros titulares e três 
suplentes, todos ocupantes de cargo efetivo do Quadro de Pessoal deste 
Tribunal (nominados no Anexo Único desta Portaria), observada a diversidade 
de cor e gênero: 
Parágrafo único. Para o funcionamento da Comissão Especial, exigir-se-á 
quorum mínimo de três membros, sendo obrigatória a participação de, pelo 
menos, um representante negro (preto ou pardo). 
Art. 4° A avaliação da Comissão Especial quanto à condição de pessoa preta 
ou parda considerará os seguintes aspectos: 
I – autodeclaração firmada pelo candidato no ato de inscrição no concurso 
público; 
II – fenótipo apresentado pelo autodeclarado cotista em foto(s) tirada(s) por 
equipe da Secretaria de Gestão de Pessoas no momento do comparecimento 
para comprovação de requisitos, após a nomeação no cargo público. 
Parágrafo único. A avaliação fenotípica considerará as características físicas 
da cor da pele e dos aspectos predominantes marcados pelos traços 
negróides. 
Art. 5° Para fins de subsidiar a decisão da Comissão em caso de incerteza 
gerada entre a autodeclaração e a foto apresentada, poderá ser realizada 
entrevista, em data e local previamente divulgados, em que o autodeclarado 
cotista deverá comparecer pessoalmente, portando documento de identificação 
original com foto. 
Art. 6° O autodeclarado cotista será considerado não enquadrado na condição 
de pessoa preta ou parda quando: 
I – não cumprir os requisitos do artigo 4° desta Portaria; 
II – negar-se a comparecer à entrevista, na forma do artigo 5° desta Portaria; 
III – houver unanimidade entre os integrantes da Comissão Especial quanto ao 
não atendimento do quesito cor ou raça. 
Art. 7° O não enquadramento do autodeclarado cotista na condição de pessoa 
preta ou parda não se configura em ato discriminatório de qualquer natureza, 
representando, tão somente, que se enquadrou em alguma das hipóteses 
indicadas no artigo 6° desta Portaria. 
Art. 8° O autodeclarado cotista terá o prazo de até 3 (três) dias úteis após a 
comunicação de seu não enquadramento para apresentar pedido de 
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reconsideração, pessoalmente ou por intermédio de procurador legalmente 
constituído, contra a decisão da Comissão Especial. 
Parágrafo único. Não sendo reconsiderada a decisão, o pedido de 
reconsideração será recebido como recurso e encaminhado à Presidência, 
juntamente com parecer conclusivo da Comissão Especial. 
Art. 9º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
CLEUSA REGINA HALFEN 
Presidente do TRT da 4ª Região/RS 
ANEXO ÚNICO 
Membros Titulares 
– RICARDO FIOREZE, Juiz Auxiliar da Presidência, Coordenador. 
– MAURO BALTAR GRILLO, Diretor da Secretaria de Gestão de Pessoas. 
– JOSE AMERICO ILHA DE QUADROS, Diretor de Secretaria. 
– ANA LUCIA MOREIRA, Técnico Judiciário, Apoio Especializado, 
Especialidade Operação de Computadores. 
– ALAN CARLOS DIAS DA SILVA, Técnico Judiciário, Área Administrativa. 
Membros Suplentes 
– ANDREA SAINT PASTOUS NOCCHI, Juíza Auxiliar da Corregedoria 
Regional. 
– LÚCIA THOMÉ DE OLIVEIRA, Diretora da Secretaria de Gestão de Pessoas 
Substituta. 
– ALEXANDRE MODESTO FARIAS, Analista Judiciário, Área Administrativa. 

PORTARIA CONJUNTA Nº 866, DE 4 DE NOVEMBRO DE 2015 (DOU 

Edição Extra de 5/11/2015). Prorroga o prazo para o recolhimento relativo ao 
regime unificado de pagamento de tributos, de contribuições e dos demais 
encargos do empregador doméstico (Simples Doméstico) no mês de novembro 
de 2015. 
OS MINISTROS DE ESTADO DA FAZENDA E DO TRABALHO E 
PREVIDÊNCIA SOCIAL, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos II 
e IV do parágrafo único do art. 87 da Constituição Federal, e tendo em vista o 
disposto no art. 66 da Lei nº 7.450, de 23 de dezembro de 1985, e no art. 33 da 
Lei Complementar nº 150, de 1º de junho de 2015, resolvem: 
Artigo único. Fica prorrogado para até o último o dia útil de novembro de 2015, 
por motivo de força maior, o recolhimento mensal da competência de outubro 
de 2015, originalmente previsto para até 6 de novembro de 2015, relativo ao 
regime unificado de pagamento de tributos, de contribuições e dos demais 
encargos do empregador doméstico (Simples Doméstico), a ser efetuado 
mediante documento único de arrecadação, nos valores definidos nos incisos I 
a VI do caput do art. 34 da Lei Complementar nº 150, de 1º de junho de 2015. 
JOAQUIM VIEIRA FERREIRA LEVY 
Ministro de Estado da Fazenda 
MIGUEL ROSSETTO 
Ministro de Estado do Trabalho e Previdência Social 
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PORTARIA MTPS Nº 116, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2015 (DOU de 

16/11/2015). Regulamenta a realização dos exames toxicológicos previstos nos 
§§6º e 7º do Art.168 da CLT. 
O MINISTRO DE ESTADO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL, no uso 
das atribuições que lhe conferem o inciso II do parágrafo único do art. 87 da 
Constituição Federal e os arts. 155 e 168 da Consolidação das Leis do 
Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei n.º 5.452, de 1º de maio de 1943, 
resolve: 
Art. 1º Regulamentar a realização dos exames toxicológicos previstos nos §§6º 
e 7º do art. 168 da CLT por meio do Anexo - Diretrizes para realização de 
exame toxicológico em motoristas profissionais do transporte rodoviário coletivo 
de passageiros e do transporte rodoviário de cargas, aprovado com a redação 
constante no Anexo desta Portaria. 
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor em 2 de março de 2016. 
MIGUEL SOLDATELLI ROSSETTO 
ANEXO 
Diretrizes para realização de exame toxicológico em motoristas profissionais do 
transporte rodoviário coletivo de passageiros e do transporte rodoviário de 
cargas. 
1. Os motoristas profissionais do transporte rodoviário coletivo de passageiros 
e do transporte rodoviário de cargas devem ser submetidos a exame 
toxicológico em conformidade com este Anexo 
1.1 - Os exames toxicológicos devem ser realizados: 
a) previamente à admissão; 
b) por ocasião do desligamento. 
2.1 - Os exames toxicológicos devem: 
a) ter janela de detecção para consumo de substâncias psicoativas, com 
análise retrospectiva mínima de 90 (noventa) dias; 
b) ser avaliados em conformidade com os parâmetros estabelecidos no Quadro 
I. 
3.1 - Os exames toxicológicos não devem: 
a) ser parte integrantes do PCMSO; 
b) constar de atestados de saúde ocupacional; 
c) estar vinculados à definição de aptidão do trabalhador 
2. A validade do exame toxicológico será de 60 dias, a partir da data da coleta 
da amostra, podendo seu resultado ser utilizado neste período para todos os 
fins de que trata o item 1.1 deste Anexo. 
2.1 O exame toxicológico previsto pela Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 
1997 - Código de Trânsito Brasileiro, desde que realizado nos últimos 60 
(sessenta) dias, poderá ser utilizado para todos os fins de que trata o item 1.1 
deste Anexo. 
3. O exame toxicológico de que trata esta Portaria somente poderá ser 
realizado por laboratórios acreditados pelo CAP-FDT - Acreditação forense 
para exames toxicológicos de larga janela de detecção do Colégio Americano 
de Patologia - ou por Acreditação concedida pelo INMETRO de acordo com a 
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Norma ABNT NBR ISO/IEC 17025, com requisitos específicos que incluam 
integralmente as "Diretrizes sobre o Exame de Drogas em Cabelos e Pelos: 
Coleta e Análise" da Sociedade Brasileira de Toxicologia, além de requisitos 
adicionais de toxicologia forense reconhecidos internacionalmente. 
3.1 O exame toxicológico deve possuir todas suas etapas protegidas por 
cadeia de custódia, garantindo a rastreabilidade de todo o processo além de 
possuir procedimento com validade forense para todas as etapas analíticas 
(descontaminação, extração, triagem e confirmação). 
3.2 Os laboratórios devem entregar ao trabalhador laudo laboratorial detalhado 
em que conste a relação de substâncias testadas, bem como seus respectivos 
resultados. 
3.3 Os resultados detalhados dos exames e da cadeia de custódia devem ficar 
armazenados em formato eletrônico pelo laboratório executor por no mínimo 5 
(cinco) anos. 
3.4 - É assegurado ao trabalhador: 
a) o direito à contraprova e à confidencialidade dos resultados dos exames; 
b) o acesso à trilha de auditoria do seu exame. 
4. Os laboratórios devem disponibilizar Médico Revisor - MR para proceder a 
interpretação do laudo laboratorial e emissão do relatório médico, sendo 
facultado ao empregador optar por outro Médico Revisor de sua escolha. 
4.1 Cabe ao MR emitir relatório médico, concluindo pelo uso indevido ou não 
de substância psicoativa. 
4.1.1 O MR deve considerar, dentre outras situações, além dos níveis da 
substância detectada no exame, o uso de medicamento prescrito, devidamente 
comprovado. 
4.2 O MR deve possuir conhecimentos para interpretação dos resultados 
laboratoriais. 
4.3 O relatório médico emitido pelo MR deve conter: 
a) nome e CPF do trabalhador; 
b) data da coleta da amostra; 
c) número de identificação do exame; 
d) identificação do laboratório que realizou o exame; 
e) data da emissão do laudo laboratorial; 
f) data da emissão do relatório; 
g) assinatura e CRM do Médico Revisor - MR. 
4.3.1 O relatório médico deve concluir pelo uso indevido ou não de substância 
psicoativa, sem indicação de níveis ou tipo de substância. 
4.3.2 O trabalhador deve entregar ao empregador o relatório médico emitido 
pelo MR em até 15 dias após o recebimento. 
5. Os exames toxicológicos devem testar, no mínimo, a presença das seguintes 
substâncias: 
a) maconha e derivados; 
b) cocaína e derivados, incluindo crack e merla; 
c) opiáceos, incluindo codeína, morfina e heroína; 
d) anfetaminas e metanfetaminas; 
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e) "ecstasy" (MDMA e MDA); 
f) anfepramona; 
g) femproporex; 
h) mazindol. 
5.1 Para a realização dos exames toxicológicos devem ser coletadas duas 
amostras, conforme procedimentos de custódia indicados pelo laboratório 
executor, com as seguintes finalidades: 
a) para proceder ao exame completo, com triagem e exame confirmatório, 
b) para armazenar no laboratório, por no mínimo 5 (cinco) anos, a fim de se 
dirimirem eventuais litígios. 
6. Os laboratórios executores de exames toxicológicos de que trata esta 
Portaria devem encaminhar, semestralmente, ao Departamento de Segurança 
e Saúde no Trabalho da Secretaria de Inspeção do Trabalho, dados 
estatísticos detalhados dos exames toxicológicos realizados, resguardando a 
confidencialidade dos trabalhadores. 

QUADRO I 

Valores de corte ("cut-off") 

ANFETAMINAS  Triagem  Confirmação  

Anfetamina  200ng/g  200ng/g  

Metanfetamina  200ng/g  200ng/g  

MDMA  200ng/g  200ng/g  

MDA  200ng/g  200ng/g  

Anfepramona  200ng/g  200ng/g  

Femproporex  200ng/g  200ng/g  

Mazindol  500ng/g  500ng/g  

  

MACONHA  Triagem  Confirmação  

THC  50ng/g    

CarboxyTHC (THC-

COOH)  
0,2ng/g  0,2ng/g  
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COCAÍNA  Triagem  Confirmação  

Cocaína  500ng/g  500ng/g  

Benzoilecgonina  50ng/g  50ng/g  

Cocaetileno  50ng/g  50ng/g  

Norcocaína  50ng/g  50ng/g  

  

OPIÁCEOS  Triagem  Confirmação  

Morfina  200ng/g  200ng/g  

Codeína  200ng/g  200ng/g  

Heroína (metabólito)  200ng/g  200ng/g  
 

 
Fonte: adaptado de Sociedade Brasileira de Toxicologia (SBTOX - 
http://www.sbtox.org.br/); Associação Brasileira de Provedores de Serviços 
Toxicológicos de Larga Janela de Detecção (ABRATOX - 
http://www.abratox.org.br/); e SoHT - Society of Hair Testing (http:// www. soht. 
org /). 
Nota 1: Em relação a maconha, na triagem qualquer uma das substâncias pode 
resultar em um presumido positivo. Na confirmação apenas o THC-COOH é 
aceito. 
Nota 2: Em relação a cocaína, na triagem qualquer uma das substâncias pode 
resultar em um presumido positivo. A confirmação deve incluir cocaína e, pelo 
menos, um dos metabólitos. 
Nota 3: Em relação às anfetaminas e opiáceos, todas as substâncias devem 
ser testadas na triagem e, quanto houver um presumido positivo, na 
confirmação. 

GABINETE DO MINISTRO (DOU de 19/11/2015) 

RETIFICAÇÃO 
No Anexo - Diretrizes para realização de exame toxicológico em motoristas 
profissionais do transporte rodoviário coletivo de passageiros e do transporte 
rodoviário de cargas - da Portaria nº 116, de 13 de novembro de 2015, 
publicada no DOU de 16/11/2015, seção 1, páginas 117 e 118, que 
regulamentou a realização dos exames toxicológicos previstos nos §§6º e 7º do 
Art. 168 da CLT: 
- onde se lê: "2.1 - Os exames toxicológicos devem:", leia-se: "1.2 Os exames 
toxicológicos devem:" 
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- onde se lê: "3.1 - Os exames toxicológicos não devem:", leia-se: "1.3 Os 
exames toxicológicos não devem: " 

PORTARIA MTPS Nº 158, DE 26 DE NOVEMBRO DE 2015 (DOU de 

27/11/2015). Revoga o §2°, do art.7°, da Portaria n° 3.347, de 30 de setembro 
de 1986, que aprova modelos de contrato de trabalho e nota contratual para os 
músicos profissionais, e dá outras providências. 
O MINISTRO DE ESTADO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL, no uso 
das competências que lhe conferem o art.87, parágrafo único, inciso II, da 
Constituição Federal, e tendo em vista o disposto no art. 3°, inciso IV, do 
Decreto n.º 5.063, de 03 de maio de 2004, e CONSIDERANDO a necessidade 
de promover reparos na Portaria n° 3.347, de 1986, de tal modo que os seus 
dispositivos tornem-se adequados aos atuais entendimentos judiciais que 
compreendem que a atividade de músico não está condicionada à inscrição na 
Ordem dos Músicos do Brasil e, consequentemente, inexige comprovação de 
quitação da respectiva anuidade, sob afronta ao livre exercício da profissão e a 
garantia da liberdade de expressão (art. 5°, IX e XIII, da Constituição Federal); 
resolve: 
Art. 1º Revogar o disposto no §2°, do art. 7º, da Portaria n° 3.347, 30 de 
setembro de 1986. 
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação. 
MIGUEL ROSSETTO                                                                                                                                     

A T O S 

ATO REGULAMENTAR 01/15 DA DIREÇÃO DA ESCOLA JUDICIAL 
Altera a redação do art. 8º do Ato Regulamentar 04/14 da Direção da Escola 
Judicial e atualiza o quadro anexo ao mesmo Ato. 
O Diretor da Escola Judicial do Tribunal Regional do Trabalho da 4a Região, 
Desembargador José Felipe Ledur, no uso de suas atribuições legais e 
regulamentares, com anuência do Conselho Consultivo da Escola Judicial 
RESOLVE editar o seguinte Ato Regulamentar: 
Art. 1º. O art. 8º do Ato Regulamentar 04/14 da Direção da Escola Judicial 
passa a vigorar sob a seguinte redação: 
Art. 8º. A ausência em encontro presencial deverá sempre ser justificada, 
ademais exigindo-se do magistrado frequência a 2 (dois) encontros presenciais 
por semestre ou, caso o seu número exceda de 3 (três), a 75% desses 
encontros, sob pena de: 
I – exclusão em prol dos suplentes, respeitada a ordem de inscrição; e, 
sucessivamente, 
II – abertura de vaga, a pedido do respectivo coordenador. 
§1º. A ausência deverá ser previamente informada ao coordenador do grupo, 
admitindo-se que, em caso de imprevisão, seja justificada no prazo de 3 (três) 
dias a partir da realização do respectivo encontro presencial. 
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§2º. A ausência motivada pela fruição de férias ou de licença-saúde será 
desconsiderada no cômputo do percentual admissível de faltas do magistrado. 
Art. 2º. Ante a extinção do grupo de estudos As Perspectivas do Direito do 
Trabalho; a criação do grupo de estudos O Processo do Trabalho e o Novo 
Direito Processual Comum; e a reformulação do grupo de estudos Direito do 
Trabalho Contemporâneo, que ora passa a se chamar Os Efeitos do Novo CPC 
no Processo do Trabalho, o quadro anexo ao Ato Regulamentar 04/14 da 
Direção da Escola Judicial remanesce atualizado nos termos adiante 
especificados: 
(quadro anexo) 
Art. 3º. O presente Ato Regulamentar entrará em vigor na data de sua 
publicação. 
Registre-se, publique-se e cumpra-se. 
Porto Alegre, 29 de outubro de 2015. 
JOSÉ FELIPE LEDUR 
Desembargador Diretor da Escola Judicial do TRT4 

ATO CONVOCATÓRIO nº 1/2015/TRT4 - Câmara de Conciliação de 

Precatórios - PGE/RS (DEJT de 30/11/2015). O Procurador-Geral do Estado, 
no uso das atribuições que lhe conferem a Lei estadual 14.751/2015 e o art. 2º 
da Resolução/PGE nº 99/2015, CONVOCA os credores dos precatórios abaixo 

indicados para, querendo, manifestar interesse na primeira rodada de 

conciliação de precatórios, na qual se oferta pagamento dos créditos com 

redução de 40% (quarenta por cento) do valor efetivamente devido, corrigido 
e acrescido de juros, se houver.  
Nos termos do art. 3º, III, da Lei nº 14.751/2015, os créditos que excederem o 
limite de R$ 502.585,04, já considerada a redução de 40%, serão pagos em 
parcelas mensais e consecutivas de valor igual a esse limitador, à exceção da 
última, se for o caso. 

MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE: FORMA E PRAZO A manifestação de 
interesse deve ser apresentada por formulário eletrônico, disponível no sítio da 
Procuradoria-Geral do Estado do Rio Grande do Sul (PGE/RS) na internet 

(www.pge.rs.gov.br), no período de 03 de dezembro de 2015 (quinta-feira) a 

16 de dezembro de 2015 (quarta-feira). As instruções para preenchimento do 
formulário estarão disponíveis no mesmo endereço eletrônico. As 
manifestações enviadas fora do prazo serão desde logo indeferidas. 

PROCEDIMENTO E COMUNICAÇÃO DOS ATOS  
A comunicação dos atos referentes às conciliações de precatórios dar-se-á por 
publicação no Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Sul (DOE), no órgão 
oficial próprio do Tribunal responsável pelo pagamento e no endereço 
eletrônico www.pge.rs.gov.br. A PGE/RS analisará os precatórios em que 
houver manifestação de interesse na conciliação. Havendo óbice ao 
pagamento, o precatório será restituído ao Tribunal com impugnação. Decidida 
em definitivo a impugnação, e mediante expressa concordância com seus 
termos, o credor poderá ratificar nos autos do precatório seu interesse em 
conciliar, no prazo de 15 (quinze) dias contados da intimação da decisão. Não 

http://www.pge.rs.gov.br/
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havendo óbice ao pagamento, será elaborada proposta de acordo. Os credores 
dos precatórios aptos para conciliação serão  

DO ACORDO 
Aceitando a proposta, o credor deverá comparecer perante a Câmara de 
Conciliação de Precatórios, no local e prazo indicados no ato de chamamento, 
para assinar o termo de acordo que, uma vez firmado também pelo devedor, 
será encaminhado ao Tribunal para homologação e pagamento. 
Na hipótese de o credor negociar exclusivamente por seu advogado, a 
procuração deverá conter poderes específicos para transigir, receber valores e 
dar quitação. 
A celebração do acordo implicará renúncia a qualquer discussão acerca dos 
critérios de cálculo do percentual apurado, do valor devido ou dos descontos 
incidentes, e o pagamento importará quitação integral da dívida objeto da 
conciliação. 
A íntegra do procedimento da conciliação de precatórios está prevista na 
Resolução/PGE nº 99/2015 (Regimento Interno da Câmara de Conciliação de 
Precatórios), publicada no DOE de 24/11/2015 e disponível no endereço 
eletrônico www.pge.rs.gov.br, fazendo parte integrante deste Ato Convocatório. 

DA HOMOLOGAÇÃO E PAGAMENTO 
Os termos de acordo serão encaminhados ao Tribunal responsável para 
homologação e providências administrativas necessárias ao pagamento. 
ANEXO 

ATO CONJUNTO TST.CSJT.GP Nº 19/2015 (DEJT DE 30/11/2015). Institui o 
Sistema Integrado de Gestão Orçamentária da Justiça do Trabalho (SIGEO-JT) 
como sistema único de processamento de informações relacionadas ao 
planejamento, à execução e ao acompanhamento orçamentário e financeiro do 
Judiciário Trabalhista. 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO E DO 
CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO, no uso de suas 
atribuições legais e regimentais, 
Considerando os princípios que regem a administração pública previstos no art. 
37 da Constituição Federal do Brasil;  
Considerando as normas de direito financeiro que regem a administração 
pública, em especial as contidas na Lei Complementar nº 101/2000 e na Lei 
4.320/64; 
Considerando a necessidade de planejar e executar o orçamento anual e seus 
respectivos recursos financeiros, de forma a manter rigoroso controle de seus 
gastos; 
Considerando que os agentes incumbidos dessa missão necessitam, 
ininterruptamente, acompanhar o regular processamento da despesa, a fim de 
monitorar a tempestividade da aplicação dos recursos, o custo e a 
economicidade dos insumos, a eventual necessidade de créditos 
suplementares, bem como o nível de aderência do planejamento à execução 
orçamentária; 

http://www.pge.rs.gov.br/
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Considerando a necessidade de racionalização da utilização dos recursos 
orçamentários pelos órgãos da Justiça do Trabalho, aqui entendidos como 
sendo o Tribunal Superior do Trabalho, o Conselho Superior da Justiça do 
Trabalho e os Tribunais Regionais do Trabalho; 
Considerando a fundamental importância de adoção de um sistema 
informatizado que propicie celeridade e tempestividade na obtenção de dados, 
uniformize e racionalize procedimentos operacionais, permita a integração do 
planejamento com a execução da despesa e gere relatórios de 
acompanhamento e de monitoramento da execução orçamentária e financeira 
da despesa em toda a Justiça do Trabalho; 
Considerando o contido no Acórdão TCU nº 1.094/2012 – 2ª Câmara, que, 
entre outras diretrizes determina “evitar o desperdício de recursos no 
desenvolvimento de soluções a serem descartadas quando da implantação dos 
projetos nacionais, orientando acerca da estrita observância dos termos do Ato 
Conjunto CSJT.TST.GP.SE 9/2008, especialmente em seus arts. 9º e 11, 
zelando pela compatibilidade das soluções de TI adotadas no âmbito da Justiça 
do Trabalho, bem como se abstendo da prática de contratações cujo objeto 
venha a ser rapidamente descartado, podendo resultar em atos de gestão 
antieconômicos e ineficientes”; 
Considerando os estudos realizados pelo Grupo de Trabalho instituído pelo Ato 
CSJT.GP.SG nº 236, de 26 de agosto de 2014, que concluiu pelo 
desenvolvimento de solução de TI a partir do Sistema SIGEO-JT, construído 
pelo TRT da 20ª Região, órgão detentor de seu código fonte, como sendo a 
solução mais vantajosa, conforme justificado no Estudo Técnico Preliminar, 
elaborado em 5 de novembro de 2014; 
Considerando a deliberação do Comitê Gestor de Sistemas Administrativos do 
Tribunal Superior do Trabalho, quanto à adoção do Sistema SIGEO-JT no 
Tribunal Superior do Trabalho, nos termos propostos pelo Comitê Gestor do 
SIGEO; 
Considerando a deliberação do Comitê Gestor de Tecnologia da Informação e 
Comunicação da Justiça do Trabalho, no sentido de aprovar e recomendar a 
utilização do SIGEO-JT como sistema informatizado único de processamento 
de informações relacionadas ao orçamento e finanças do Judiciário Trabalhista 
de 1º e 2º grau; 
Considerando, finalmente, a necessidade de regulamentar a implantação e o 
funcionamento do sistema informatizado de gestão orçamentária e financeira 
na Justiça do Trabalho, 
R E S O L V E 
Instituir o Sistema Integrado de Gestão Orçamentária e Financeira da Justiça 
do Trabalho (SIGEO-JT) como sistema informatizado único de processamento 
de informações relacionadas ao planejamento, à execução e ao 
acompanhamento orçamentário e financeiro do Judiciário Trabalhista e 
estabelecer os parâmetros para a sua implementação, funcionamento e 
suporte, na forma a seguir. 
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Art. 1º O planejamento, a elaboração da Proposta Orçamentária, a realização 
de créditos adicionais, a execução financeira e todo o acompanhamento 
desses processos serão realizados exclusivamente por intermédio do SIGEO-
JT. 
Art. 2º O SIGEO-JT deverá ser instalado em todos os órgãos do Judiciário do 
Trabalho até o dia 31 de janeiro de 2016. 
Parágrafo único. A instalação deverá ser realizada com a última versão 
disponível, devendo ser atualizada sempre que nova versão seja liberada. 
Art. 3º A gestão do sistema será realizada pelo Comitê Gestor do Sistema 
Integrado de Gestão Orçamentária e Financeira da Justiça do Trabalho, 
instituído pelo Ato CSJT.GP.SG.SETIC.CGGOV n° 132, de 5 de junho de 2015, 
que passa a ser denominado Comitê Gestor Nacional do SIGEOJT. 
Art. 4º Compete ao Comitê Gestor do SIGEO-JT, além das atribuições 
previstas no art. 10, do Ato CSJT.GP.SE n.º 133, de 18 de agosto de 2009: 
I – garantir a adequação das premissas e estratégias utilizadas para integração 
nacional, especificação, desenvolvimento, homologação, implantação, 
operação, treinamento e suporte do sistema; 
II – avaliar as demandas de melhorias do sistema, definindo a sua prioridade e 
ordem de execução, assim como solucionar os conflitos entre demandas pela 
implementação de requisitos; 
III – homologar os requisitos para o sistema; 

IV - coordenar a capacitação de técnicos das áreas de tecnologia da 
informação para a implantação do sistema e suporte, bem como dos técnicos 
da área de orçamento e finanças e dos usuários finais dos órgãos da Justiça do 
Trabalho, na operacionalização do sistema. 
Art. 5º Os Tribunais Regionais do Trabalho devem constituir Comitê Gestor 
Regional do Sistema SIGEO, com as seguintes atribuições: 
I – administrar a estrutura, implementação e funcionamento do sistema, de 
acordo com as diretrizes fixadas pelo Comitê Gestor nacional; 
II – avaliar as necessidades de manutenção corretiva e evolutiva do sistema e 
encaminhá-las ao Comitê Gestor Nacional; 
III – organizar a estrutura de atendimento e suporte às demandas de seus 
usuários; 
IV – determinar auditorias no sistema, especialmente quanto à integridade e 
segurança das suas informações. 
V - exercer as atividades relacionadas à configuração de novas versões 
disponibilizadas e os ajustes, sempre que necessários, nas configurações do 
ambiente de produção; 
VI - realizar os testes necessários à verificação do pleno funcionamento das 
novas versões e acompanhar a migração da versão atualizada para o ambiente 
de produção. 
Art. 6º Cada Comitê Gestor Regional será composto de, no mínimo, três 
servidores, sendo ao menos um da área de Orçamento e Finanças e outro da 
área de Tecnologia da Informação. 
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Parágrafo único. Os integrantes do Comitê Gestor Regional serão designados 
por ato da Presidência do Tribunal Regional do Trabalho, que indicará o 
responsável pela sua coordenação dentre os membros da área de Orçamento 
e Finanças. 
Art. 7º. Os Tribunais Regionais encaminharão à Presidência do Conselho 
Superior da Justiça do Trabalho, no prazo de 30 (trinta) dias após a publicação 
deste ato, cópias dos atos constitutivos dos Comitês Gestores Regionais. 
Parágrafo único. O coordenador de cada comitê regional deverá informar ao 
Comitê Gestor Nacional as eventuais alterações em suas composições. 
Art. 8º A implantação do sistema será processada pelos próprios órgãos do 
Judiciário do Trabalho, com o apoio e acompanhamento da equipe de 
desenvolvimento e do Comitê Gestor Nacional do SIGEO-JT. 
Art. 9º São obrigações dos órgãos da Justiça do Trabalho, na implantação do 
Sistema SIGEO-JT: 
I - Do detentor do código-fonte do sistema: 
a) disponibilizar o Sistema de Gestão Orçamentária e Financeira, bem como a 
sua documentação. 
II - Dos órgãos do Judiciário do Trabalho: 
a) prover a infraestrutura tecnológica necessária à implantação do SIGEO-JT 
no respectivo órgão; 
b) alocar equipe da área de Tecnologia da Informação e de orçamento e 
finanças necessária à implantação do SIGEO-JT no respectivo órgão; 
c) abster-se de promover qualquer tipo de alteração ou cópia do código fonte 
do SIGEO-JT, fazer sua interligação com outros sistemas e, ainda, desenvolver 
funcionalidades sem prévia autorização do Comitê Gestor Nacional; 
d) zelar pelo sigilo do código fonte do Sistema, concedendo acesso 
condicionado à assinatura de termo de confidencialidade específico. 
Art. 10 O suporte aos incidentes e requisições decorrentes do uso do SIGEO-
JT nos órgãos da Justiça do Trabalho será realizado sob as seguintes regras: 
I – Equipe de Suporte Local - o atendimento aos usuários, no que concerne a 
dúvidas e capacitação, será de responsabilidade dos próprios órgãos, assim 
como a solução de incidentes relacionados a sua infraestrutura tecnológica de 
suporte ao sistema. Outros problemas, que não puderem ser resolvidos no 
âmbito do próprio órgão, deverão ser encaminhados para a equipe de suporte 
nacional; 
II – Equipe de Suporte Nacional - corresponderá à equipe técnica de 
desenvolvimento do SIGEO-JT, que atuará em consonância com as 
orientações do Comitê Gestor Nacional. 
Parágrafo único. O atendimento de demandas pela Equipe de Suporte Nacional 
será prestado apenas aos órgãos da Justiça do Trabalho que tenham instalada 
a última versão disponibilizada do Sistema ou a imediatamente anterior. 
Art. 11 É vedada a criação, o desenvolvimento e a implantação de outras 
soluções de informática para a gestão orçamentária e financeira, bem como a 
realização de investimentos ou evoluções nos sistemas eventualmente 
existentes nos Tribunais. 
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Parágrafo único. O Comitê Gestor Nacional do SIGEO-JT poderá, a 
requerimento do Tribunal, relativizar as regras previstas no caput deste artigo, 
quando entender justificado pelas circunstâncias ou especificidades locais. 
Art. 12 Até a implantação definitiva de todos os módulos do SIGEO-JT, à 
exceção do planejamento e da elaboração da proposta orçamentária, a 
realização das atividades referidas no art. 1º deste Ato poderão, mediante 
orientação do CSJT, ser processadas de outra forma. 
Art. 13 Este Ato entra em vigor na data de sua publicação. 
Brasília, 26 de novembro de 2015. 
Ministro ANTONIO JOSÉ DE BARROS LEVENHAGEN 
Presidente do Tribunal Superior do Trabalho e do 
Conselho Superior da Justiça do Trabalho 

E D I T A I S  

Edital da Presidência - EDITAL GP Nº 14/2015 (DEJT de 04/11/2015). 
A DESEMBARGADORA ROSANE SERAFINI CASA NOVA, NO EXERCÍCIO 
DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª 
REGIÃO, no uso de suas atribuições legais e regimentais e tendo em vista o 
que consta no Provimento Conjunto nº 2/2015, da Presidência e da 
Corregedoria Regional, FAZ SABER, aos Excelentíssimos Juízes do Trabalho 
Substitutos do TRT da 4ª Região, em conformidade ao disposto no artigo 83 da 
Lei Complementar nº 35/79, que se encontra vaga, para preenchimento através 
de promoção pelo critério da antiguidade, a titularidade da Vara do Trabalho de 
Palmeira das Missões, ficando aberto o prazo de 05 (cinco) dias, a partir da 
publicação do presente edital no Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho, para 
a manifestação dos magistrados que não tiverem interesse na referida 
promoção. 
Porto Alegre, 03 de novembro de 2015. 
ROSANE SERAFINI CASA NOVA 
Desembargadora no exercício da Presidência do TRT da 4ª Região, na forma 
regimental. 

Edital da Presidência - EDITAL GP Nº 15/2015 (DEJT de 23/11/2015). 
A PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, 
no uso de suas atribuições legais e regimentais e tendo em vista o que consta 
no Provimento Conjunto nº 2/2015, da Presidência e da Corregedoria Regional, 
FAZ SABER, aos Excelentíssimos Juízes do Trabalho Substitutos do TRT da 
4ª Região, em conformidade ao disposto no artigo 83 da Lei Complementar nº 
35/79, que se encontra vaga, para preenchimento através de promoção pelo 
critério do merecimento, a titularidade da Vara do Trabalho de Frederico 
Westphalen, ficando aberto o prazo de 05 (cinco) dias, a partir da publicação 
do presente edital no Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho, para a 
manifestação dos magistrados que não tiverem interesse na referida promoção, 
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conforme estabelecido no artigo no artigo 3º da Resolução Administrativa nº 
04/2006 deste Tribunal. 
Porto Alegre, 23 de novembro de 2015. 
CLEUSA REGINA HALFEN 
Presidente do TRT da 4ª Região 
 
 


