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PORTARIA CONJUNTA Nº 5.125, DE 1º DE SETEMBRO DE 2014 (DEJT de 

02/09/2014). Dispõe sobre a utilização do Sistema Processo Judicial Eletrônico 
da Justiça do Trabalho – Pje-JT nas Varas do Trabalho de Santa Cruz do Sul 
(1ª, 2ª e 3ª) a partir de 12.09.2014. 
A PRESIDENTE E A CORREGEDORA REGIONAL DO TRIBUNAL REGIONAL 
DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, no uso de suas atribuições legais e 
regimentais, 
CONSIDERANDO o que dispõe a Lei nº 11.419/2006, que disciplina o uso de 
meio eletrônico na tramitação de processos judiciais; 
CONSIDERANDO o que dispõe a Resolução CSJT nº 136/2014, que institui o 
Sistema Processo Judicial Eletrônico da Justiça do Trabalho – PJe-JT como 
sistema de processamento de informações e prática de atos processuais e 
estabelece os parâmetros para sua implementação e funcionamento; 
CONSIDERANDO a implantação do Sistema Processo Judicial Eletrônico da 
Justiça do Trabalho – PJe-JT nas Varas do Trabalho de Santa Cruz do Sul (1ª, 
2ª e 3ª) a partir de 12.09.2014, 
RESOLVEM: 
Art. 1º A tramitação do processo judicial, a prática dos atos processuais e sua 
representação por meio eletrônico, nos termos da Lei nº 11.419/2006, e da 
Resolução CSJT nº 136/2014, serão feitas exclusivamente por intermédio do 
Sistema Processo Judicial Eletrônico da Justiça do Trabalho – PJe-JT nas 
Varas do Trabalho de Santa Cruz do Sul (1ª, 2ª e 3ª) a partir de 12.09.2014. 
§1º A regra prevista no caput não se aplica às ações ajuizadas até 11.09.2014. 
§2º Aos processos que tramitarem por intermédio do Sistema Processo Judicial 
Eletrônico da Justiça do Trabalho – PJe-JT não se aplica o art. 2º, caput e 



 PODER JUDICIÁRIO FEDERAL 

 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO 
 
 
 

6 

parágrafo único, do Provimento Conjunto nº 05/2012, da Presidência e da 
Corregedoria Regional do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região. 
Art. 2º Os casos omissos serão resolvidos pela Corregedoria Regional. 
Art. 3º Esta Portaria Conjunta entra em vigor na data de sua publicação. 
CLEUSA REGINA HALFEN 
Presidente do TRT da 4ª Região/RS 
 

PORTARIA Nº 04/2014 (DEJT de 05/09/2014). Carlos Henrique Selbach, Juiz 
do Trabalho da Vara do Trabalho de Cachoeira do Sul, RS, no uso de suas 
atribuições; 
CONSIDERANDO que no período de 29/09/2014 à 03/10/2014, no horário das 
08h30min às 12h30min, será ministrado curso aos servidores da Vara do 
Trabalho de Cachoeira do Sul, com vista à implantação do PJe, nesta Unidade 
Judiciária; 
CONSIDERANDO a necessidade de intervalo para repouso e alimentação do 
quadro de Servidores; 
RESOLVE: 
Art. 1º – Fixar o horário de atendimento externo da Secretaria desta Unidade 
Judiciária, período de 06/10/2014 à 10/10/2014, para o turno da tarde das 
13h30min às 18h; 
Art. 2º- Manter todos os prazos em curso e a realização de todas as audiências 
designadas. 
REGISTRE-SE. 
Encaminhe-se copia à Corregedoria Regional da 4ª Região. 
Cachoeira do Sul, 01 de setembro de 2014. 
 

PORTARIA CONJUNTA Nº 5.234, DE 04 DE SETEMBRO DE 2014 (DEJT de 

08/09/2014). Dispõe sobre a utilização do Sistema Processo Judicial Eletrônico 
da Justiça do Trabalho – PJe-JT nas Varas do Trabalho de Carazinho, Passo 
Fundo (1ª, 2ª, 3ª e 4ª) e no Posto Avançado da Justiça do Trabalho de Marau a 
partir de 17.09.2014. 
A PRESIDENTE E A CORREGEDORA REGIONAL DO TRIBUNAL REGIONAL 
DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, no uso de suas atribuições legais e 
regimentais, 
CONSIDERANDO o que dispõe a Lei nº 11.419/2006, que disciplina o uso de 
meio eletrônico na tramitação de processos judiciais; 
CONSIDERANDO o que dispõe a Resolução CSJT nº 136/2014, que institui o 
Sistema Processo Judicial Eletrônico da Justiça do Trabalho – PJe-JT como 
sistema de processamento de informações e prática de atos processuais e 
estabelece os parâmetros para sua implementação e funcionamento; 
CONSIDERANDO a implantação do Sistema Processo Judicial Eletrônico da 
Justiça do Trabalho – PJe-JT nas Varas do Trabalho de Carazinho, Passo 
Fundo (1ª, 2ª, 3ª e 4ª) e no Posto Avançado da Justiça do Trabalho de Marau a 
partir de 17.09.2014, 
RESOLVEM: 
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Art. 1º A tramitação do processo judicial, a prática dos atos processuais e sua 
representação por meio eletrônico, nos termos da Lei nº 11.419/2006, e da 
Resolução CSJT nº 136/2014, serão feitas exclusivamente por intermédio do 
Sistema Processo Judicial Eletrônico da Justiça do Trabalho – PJe-JT nas 
Varas do Trabalho de Carazinho, Passo Fundo (1ª, 2ª, 3ª e 4ª) e no Posto 
Avançado da Justiça do Trabalho de Marau a partir de 17.09.2014. 
§1º A regra prevista no caput não se aplica às ações ajuizadas até 16.09.2014. 
§2º Aos processos que tramitarem por intermédio do Sistema Processo Judicial 
Eletrônico da Justiça do Trabalho – PJe-JT não se aplica o art. 2º, caput e 
parágrafo único, do Provimento Conjunto nº 05/2012, da Presidência e da 
Corregedoria Regional do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região. 
Art. 2º Os casos omissos serão resolvidos pela Corregedoria Regional. 
Art. 3º Esta Portaria Conjunta entra em vigor na data de sua publicação. 
 

PORTARIA Nº 5.461, DE 15 DE SETEMBRO DE 2014. (DEJT de 16.9.2014) 
Dispõe sobre a devolução dos autos de processos arquivados retirados em 
carga das Varas do Trabalho de Porto Alegre e do Setor de Conservação e 
Consulta de Documentos Judiciais. 
A PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, 
no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
CONSIDERANDO que a Seção de Conservação e Consulta de Documentos 
Judiciais (Arquivo) é vinculada à Coordenadoria de Cadastramento Processual 
e, consequentemente, à Secretaria-Geral Judiciária, conforme a Portaria nº 
3.556/2014 da Presidência deste Tribunal; 
CONSIDERANDO que a Seção de Triagem de Processos Arquivados 
(Depósito Centralizado) também é vinculada à Coordenadoria de 
Cadastramento Processual e, consequentemente, à Secretaria-Geral 
Judiciária, consoante o Anexo I da Portaria nº 6.902/2014 da Presidência deste 
Tribunal, 
RESOLVE: 
Art. 1º Os autos de processos arquivados que forem retirados em carga das 
Varas do Trabalho de Porto Alegre (Avenida Praia de Belas, nº 1.432, Foro I) 
ou da Seção de Conservação e Consulta de Documentos Judiciais (Arquivo - 
Rua João Teles, nº 369, 3º andar) devem ser devolvidos, necessariamente, no 
local de onde tiverem sido retirados, a partir da data de publicação desta 
Portaria. 
Art. 2º Revogam-se as demais disposições em contrário. 
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
CLEUSA REGINA HALFEN 
Presidente do TRT da 4ª Região/RS 
 

PORTARIA Nº 5.457, de 12 de setembro de 2014 (DEJT de 17/09/2014).  
A PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, 
no uso de suas atribuições legais e regimentais, e considerando o que consta 
no PA nº 0003394-91.2014.5.04.0000, resolve: 
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Art. 1º. ALTERAR a denominação da Coordenadoria de Planejamento e 
Projetos para Coordenadoria de Gestão de TIC, vinculada à Secretaria de 
Tecnologia da Informação e Comunicações. 
Art. 2º. VINCULAR 01 (um) cargo em comissão de Coordenador-CJ2 à 
Coordenadoria de Gestão de TIC, anteriormente vinculada à Coordenadoria de 
Planejamento e Projetos e ocupada pelo servidor Alberto Daniel Muller. 
Art. 3º. ALTERAR a denominação da Seção de Governança para Escritório de 
Processos de TI, vinculada à Coordenadoria de Gestão de TIC. 
Art. 4º. VINCULAR 01 (uma) função comissionada de Assistente-Chefe de 
Seção-FC05 ao Escritório de Processos de TI, anteriormente vinculada à 
Seção de Governança e ocupada pelo servidor Ricardo Krause Kurylenko. 
Art. 5º. EXTINGUIR o Núcleo de Educação à Distância, vinculada à Secretaria 
de Tecnologia da Informação e Comunicações. 
Art. 6º. CRIAR a Seção de Apoio a Contratações de TIC, vinculada à 
Coordenadoria de Gestão de TIC. 
Art. 7º. VINCULAR 01 (uma) função comissionada de Assistente-Chefe de 
Seção-FC05 à Seção de Apoio a Contratações de TIC, anteriormente vinculada 
ao extinto Núcleo de Educação à Distância e ocupada pela servidora Simone 
Pereira Justino Goulart.  
Art. 8º. VINCULAR 01 (uma) função comissionada de Assistente-FC02 à Seção 
de Apoio a Contratações de TIC, anteriormente vinculada ao Escritório de 
Projetos e ocupada pela servidora Caroline Rocha Molina. 
Art. 9º. CRIAR a Seção de Administração do PJe, vinculada à Coordenadoria 
de Desenvolvimento de Sistemas. 
Art. 10. TRANSFORMAR 01 (uma) função comissionada de Assistente-FC05, 
vinculada à Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicações, em 01 
(uma) função comissionada de Assistente-Chefe de Seção-FC05, vinculando-a 
à Seção de Administração do PJe. 
Art. 11. IMPLEMENTAR a transformação de função ocorrida no art. 10 ao 
servidor Fabio de Oliveira Garcia, ocupante da referida função. 
Art. 12. VINCULAR 01 (uma) função comissionada de Assistente-FC04, 01 
função comissionada de Assistente-FC02 e 01 função comissionada de Auxiliar 
Especializado- FC01 à Seção de Administração do PJe, anteriormente 
vinculadas, respectivamente à Secretaria de Tecnologia da Informação e 
Comunicações, à Seção de Governança e à Seção de Desenvolvimento de 
Sistemas de Primeiro Grau e ocupadas, respectivamente, pelos servidores 
Maria Clara Lucena Adams, Diana Schmeling Alves de Messias e Marcos 
Josué Nonnenmacher.  
Art. 13. ALTERAR a denominação do Escritório de Projetos para Escritório de 
Projetos de TIC, vinculado à Coordenadoria de Planejamento e Projetos.  
Art. 14. VINCULAR 01 (uma) função comissionada de Assistente-Chefe de 
Seção-FC05 ao Escritório de Projetos de TIC, anteriormente vinculada ao 
Escritório de Projetos e ocupada pela servidora Deise Alexandra Koerber 
Albino. 
Art. 15. Os servidores designados para exercer, em substituição, a função 
comissionada de Assistente-Chefe de Seção-FC05 e o cargo em comissão de 
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Coordenador-CJ2 nas unidades que tiveram alteradas suas nomenclaturas, 
ficam designados como substitutos na nova denominação das respectivas 
unidades. 
Art. 16. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação. 
CLEUSA REGINA HALFEN 
Presidente do TRT da 4ª Região/RS 
 

PORTARIA Nº 4, DE 16 DE SETEMBRO DE 2014. SECRETARIA DE 

RELAÇÕES DO TRABALHO Aprova, revisa e revoga enunciados da 
Secretaria de Relações do Trabalho. 
O SECRETÁRIO DE RELAÇÕES DO TRABALHO DO MINISTÉRIO DO 
TRABALHO E EMPREGO, no uso das atribuições previstas no art. 17 do 
Decreto Nº 5.063, de 3 de maio de 2004, e no Anexo VII, do art. 1º da Portaria 
Nº 483, de 15 de setembro de 2004. 
Considerando a necessidade dar maior eficiência ao atendimento ao público 
prestado pelas Superintendências Regionais do Trabalho e Emprego por meio 
da padronização dos procedimentos administrativos; e Considerando as 
orientações e os entendimentos normativos emanados desta Secretaria, 
resolve:  
Art. 1º Revisar as ementas aprovadas pela Portaria SRT nº 01, de 26 de maio 
de 2006 e pela Portaria n° 4, de 22 de julho de 2008, que passarão a ser 
denominadas de "enunciados" e vigorarão com as redações e as referências 
constantes no Anexo I. 
Art. 2º Revogar os enunciados nºs 08, 36 e 40. 
Art. 3º Aprovar os enunciados nºs 41 a 60. 
Art. 4º Os enunciados aprovados pela Secretaria de Relações do Trabalho 
devem orientar a atuação e atividade dos servidores e chefes das seções ou 
setores de relações de trabalho das Superintendências Regionais do Trabalho 
e Emprego, e daqueles que compõem a Secretaria de Relações do Trabalho 
no desempenho de suas respectivas atribuições. 
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
 
ENUNCIADO Nº. 01 - HOMOLOGAÇÃO. EMPREGADO EMANCIPADO.  
Não é necessária a assistência por responsável legal, na homologação da 
rescisão contratual, ao empregado adolescente que comprove ter sido 
emancipado. Ref.: art. 439 da CLT e art. 5º do Código Civil.  
 
ENUNCIADO Nº. 02 - HOMOLOGAÇÃO. APOSENTADORIA. É devida a 
assistência prevista no § 1º, do art. 477, da CLT, na ocorrência da 
aposentadoria espontânea acompanhada do afastamento do empregado. A 
assistência não é devida na aposentadoria por invalidez. Ref.: art. 477, § 1º, da 
CLT; art. 4º, III, da IN nº 10, de 2010; STF RE 449.420-5/PR 
 
ENUNCIADO Nº. 03 - HOMOLOGAÇÃO. EMPREGADO FALECIDO. I - No 
caso de falecimento de empregado, é devida a homologação e a assistência na 
rescisão do contrato de trabalho aos beneficiários habilitados perante o órgão 
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previdenciário ou assim reconhecidos judicialmente, porque a estes se 
transferem todos os direitos do de cujus. II - No caso de haver beneficiários 
com idade inferior a 18 (dezoito) anos, suas quotas deverão ser depositadas 
em caderneta de poupança, consoante Lei 6.858/80 e Decreto 85.845/81, 
sendo imprescindível a apresentação desta conta bancária para depósito, ou 
de autorização do juiz que ampare a aquisição de imóvel destinado à 
residência do menor e de sua família ou o dispêndio necessário à subsistência 
e educação do menor.  Ref.: art. 477, § 1º, da CLT; Lei Nº 6.858, de 1980, 
Decreto 85.845, de 1981; art. 14 da IN Nº 15, de 2010. 
 
ENUNCIADO Nº. 04 - HOMOLOGAÇÃO. IMPEDIMENTOS. As seguintes 
circunstâncias, se não sanadas no decorrer da assistência, impedem o 
assistente do Ministério do Trabalho e Emprego de efetuar a homologação, 
ainda que o empregado com ela concorde: 
I - a irregularidade na representação das partes; 
II - a existência de garantia de emprego, no caso de dispensa sem justa causa; 
III - a suspensão contratual, exceto na hipótese do art. 476- A, da CLT; 
IV - a inaptidão do trabalhador declarada no atestado de saúde ocupacional 
(ASO); 
V - a fraude caracterizada; 
VI - a falta de apresentação de todos os documentos necessários ou incorreção 
não sanável; 
VII - a falta de comprovação do pagamento das verbas rescisórias; 
VIII - a recusa do empregador em pagar pelo menos parte das verbas 
rescisórias. Ref.: CLT; NR-07; IN Nº 15, de 2010.  
 
ENUNCIADO Nº. 05 - HOMOLOGAÇÃO. FALTA DE PAGAMENTO DE VERBA 
RESCISÓRIA DEVIDA. CIÊNCIA DO EMPREGADO. O assistente deverá 
informar o trabalhador quanto à existência de irregularidades. Cientificado o 
empregado, caso este concorde com a rescisão, exceto nas hipóteses 
relacionadas na Ementa nº 4, o assistente não poderá obstá-la, e deverá 
consignar aquela anuência no verso do TRCT. Ref: arts. 10, §§ 1º, 2º e 3º, e 
26, II, da IN nº 15, de 2010  
 
ENUNCIADO Nº. 06 - HOMOLOGAÇÃO. MEIOS DE PROVA DOS 
PAGAMENTOS. A assistência ao empregado na rescisão do contrato de 
trabalho compreende os seguintes atos: informar direitos e deveres aos 
interessados; conciliar controvérsias; conferir os reflexos financeiros 
decorrentes da extinção do contrato; e zelar pela quitação dos valores 
especificados no Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho. Dada a 
natureza de ato vinculado da assistência, o agente somente deve admitir os 
meios de prova de quitação previstos em lei ou normas administrativas 
aplicáveis, quais sejam: o pagamento em dinheiro ou cheque administrativo no 
ato da assistência; a comprovação da efetiva transferência dos valores, para a 
conta corrente do empregado, por meio eletrônico, por depósito bancário, 
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transferência eletrônica ou ordem bancária ou vale postal de pagamento ou de 
crédito. Ref: art. 477, §4º, da CLT e art. 23 da IN nº 15, de 2010.  
 
ENUNCIADO Nº. 07 - HOMOLOGAÇÃO. DEPÓSITO BANCÁRIO. MULTAS. 
Não são devidas as multas previstas no § 8º, do art. 477, da CLT quando o 
pagamento integral das verbas rescisórias, realizado por meio de depósito 
bancário em conta corrente do empregado, tenha observado o prazo previsto 
no § 6º, do art. 477, da CLT. Se o depósito for efetuado mediante cheque, este 
deve ser compensado no referido prazo legal. Em qualquer caso, o empregado 
deve ser, comprovadamente, informado desse depósito. Este entendimento 
não se aplica às hipóteses em que o pagamento das verbas rescisórias deve 
ser feito necessariamente em dinheiro, como por exemplo, na rescisão do 
contrato do empregado analfabeto ou adolescente e na efetuada pelo grupo 
móvel de fiscalização. Ref.: art. 477, §§ 6º e 8º da CLT; e art. 23da IN Nº 15 de 
2010. 
 
ENUNCIADO Nº. 08 - REVOGADO 
 
ENUNCIADO Nº. 09 - HOMOLOGAÇÃO. FEDERAÇÃODE 
TRABALHADORES. COMPETÊNCIA. As federações de trabalhadores são 
competentes para prestar a assistência prevista no § 1º, do art. 477, da CLT, 
nas localidades onde a categoria profissional não estiver organizada em 
sindicato. Ref.: art. 477, § 1º e art. 611, § 2º, da CLT.  
 
ENUNCIADO Nº. 10 - ASSISTÊNCIA. RESCISÃO. COMPETÊNCIA DOS 
SERVIDORES. I - A assistência e a homologação de rescisão do contrato de 
trabalho somente poderão ser prestadas por servidor público em exercício no 
MTE. II - Compreendem-se no conceito de servidores públicos, em sentido 
amplo, os servidores estatutários e ocupantes de cargo público; os 
empregados públicos contratados sob regime da legislação trabalhista; e os 
servidores temporários contratados à luz do art. 37, IX, da Constituição Federal 
e da Lei 8.745, de 9 de dezembro de 1993. Ref.: art. 477, § 1º, da CLT. 
Constituição Federal e Lei 8.745, de 9 de dezembro de 1993.  
 
ENUNCIADO Nº. 11 - HOMOLOGAÇÃO. AVISO PRÉVIO. O período do aviso 
prévio, mesmo indenizado, é considerado tempo de serviço para todos os 
efeitos legais. Dessa forma se, quando computado esse período, resultar mais 
de um ano de serviço do empregado, deverá ser realizada a assistência à 
rescisão do contrato de trabalho prevista no § 1º, do art. 477, da Consolidação 
das Leis do Trabalho. Ref.: art. 477, § 1º, e art. 487, §1º, da CLT. 
 
ENUNCIADO Nº. 12 - HOMOLOGAÇÃO. CONTAGEM DO PRAZO. O prazo de 
um ano e um dia de trabalho, a partir do qual se torna necessária a prestação 
de assistência na rescisão do contrato de trabalho, deve ser contado pelo 
calendário comum, incluindo-se o dia em que se iniciou a prestação do 
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trabalho. A assistência será devida, portanto, se houver prestação de serviço 
até o mesmo dia do começo, no ano seguinte. Ref.: art.132, §3º, do CC. 
 
ENUNCIADO Nº. 13 - HOMOLOGAÇÃO. TRCT. Os comandos, determinações 
e especificações técnicas referentes ao Termo de Rescisão do Contrato de 
Trabalho, aprovado pela Portaria no. 302, de 26 de junho de 2002 ou pela Port. 
Portaria no 1.621, de 15 de julho de2010, não comportam alterações ou 
supressões, ressalvadas as permitidas na própria regulamentação. Ref.: art. 
477 da CLT e Portaria no 1.621, de 2010.  
 
ENUNCIADO Nº. 14 - HOMOLOGAÇÃO.TRCT.IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO 
HOMOLOGADOR.  I - Devem constar, em campo reservado do TRCT, o nome, 
endereço e telefone do órgão que prestou assistência ao empregado na  
rescisão do contrato de trabalho. II - Referida identificação pode ser aquela 
impressa automaticamente pelo sistema Homolognet, no caso de sua utilização 
para a assistência à rescisão, ou mediante outro meio, como carimbo, que 
contemple estas informações.  III - Tratando-se de entidade sindical, deverá ser 
informado, também, o número da carta sindical ou do processo que concedeu o 
registro sindical no âmbito do Ministério do Trabalho e Emprego. Ref.: Portaria 
nº 1.057, de 06 de julho de 2012.  
 
ENUNCIADO Nº. 15 - Revogado pela Portaria n° 3, de 9 de novembro de 2006, 
Seção 1, pág. 106.  
 
ENUNCIADO Nº. 16 - HOMOLOGAÇÃO. PERFIL PROFISSIOGRÁFICO 
PREVIDENCIÁRIO. Não compete aos assistentes do MTE exigir a 
apresentação do Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP, previsto na Lei Nº 
8.213, de 1991 e no Decreto Nº 3048, de 1999, no ato da assistência e 
homologação das rescisões de contrato de trabalho, uma vez que tal exigência 
é de competência da Auditoria-Fiscal da Previdência Social.  Ref.: art.58, §4º, 
da Lei Nº 8.213, de 1991; art. 68, § 2º, do Decreto Nº 3048, de 1999; e 
Informação CGRT/SRT Nº 12, de 2004. 
 
ENUNCIADO Nº. 17 - HOMOLOGAÇÃO. EMPRESA EM PROCESSO DE 
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. As empresas em processo de recuperação judicial 
não têm privilégios ou prerrogativas em relação à homologação das rescisões 
de contrato de trabalho. Portanto, devem atender a todas as exigências da 
legislação em vigor.  Ref.: Art. 6º da Lei 11.101, de 2005 e art. 477 da CLT. 
Ref.: Art. 6º da Lei 11.101, de 2005 e art. 477 da CLT. 
 
ENUNCIADO Nº. 18 - Revogado pela port.09, publicada no DOU de 15/4/2011. 
 
ENUNCIADO Nº. 19 - HOMOLOGAÇÃO. ART. 9º DA LEI Nº 7.238, de 
1984.INDENIZAÇÃO ADICIONAL. CONTAGEM DO PRAZO DO AVISO 
PRÉVIO.  É devida ao empregado, dispensado sem justa causa no período de 
30 dias que antecede a data base de sua categoria, indenização equivalente ao 
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seu salário mensal. I - Será devida a indenização em referência se o término do 
aviso prévio trabalhado ou a projeção do aviso prévio indenizado se verificar 
em um dos dias do trintídio; II - O empregado não terá direito à indenização se 
o término do aviso prévio ocorrer após ou durante a data base e fora do 
trintídio, no entanto, fará jus aos complementos rescisórios decorrentes da 
norma coletiva celebrada. Ref.: art. 9º, da Lei Nº 7.238, de 1984, e art. 487, § 
1º, da CLT. 
 
ENUNCIADO Nº. 20 - HOMOLOGAÇÃO. AVISO PRÉ- VIO CUMPRIDO EM 
CASA.FALTA DE PREVISÃO LEGAL. EFEITOS. Inexiste a figura jurídica do 
"aviso prévio cumprido em casa". O aviso prévio ou é trabalhado ou 
indenizado. A dispensa do empregado de trabalhar no período de aviso prévio 
implica a necessidade de quitação das verbas rescisórias até o décimo dia, 
contado da data da notificação da dispensa, nos termos do § 6º, alínea "b", do 
art. 477, da CLT. Ref.: art. 477, § 6º, "b" e art. 487, § 1º, da CLT; Orientação 
Jurisprudencial Nº 14 do TST. 
 
ENUNCIADO Nº. 21 - HOMOLOGAÇÃO. AVISO PRÉVIO. CONTAGEM DO 
PRAZO. O prazo do aviso prévio conta-se excluindo o dia da notificação e 
incluindo o dia do vencimento. A contagem do período de trinta dias será feita 
independentemente de o dia seguinte ao da notificação ser útil ou não, bem 
como do horário em que foi feita a notificação no curso da jornada. Ref.: Art. 
487 da CLT; art. 132 do CC; e Súmula nº 380 do TST.  
 
ENUNCIADO Nº. 22 - HOMOLOGAÇÃO. AVISO PRÉ-VIO INDENIZADO. 
PRAZO PARA PAGAMENTO. No aviso prévio indenizado, o prazo para 
pagamento das verbas rescisórias deve ser contado excluindo-se o dia da 
notificação e incluindo-se o do vencimento.  Ref.: art. 477, § 6º, "b" da CLT; art. 
132 do CC; e Orientação Jurisprudencial Nº 162 da SBDI-1/TST. 
 
ENUNCIADO Nº. 23 - HOMOLOGAÇÃO. AVISO PRÉVIO. DISPENSA DO 
CUMPRIMENTO. PRAZO. No pedido de demissão, se o empregador aceitar a 
solicitação do trabalhador de dispensa de cumprimento do aviso prévio, não 
haverá o dever de indenização pelo empregador, nem de cumprimento pelo 
trabalhador. A quitação das verbas rescisórias será feita até o décimo dia, 
contado do pedido de demissão ou do pedido de dispensa do cumprimento do 
aviso prévio.  Ref.: art. 477, § 6º, "b" da CLT. 
 
ENUNCIADO Nº. 24 - HOMOLOGAÇÃO. AVISO PRÉVIO. DISPENSA DO 
EMPREGADO DURANTE O CUMPRIMENTO DO AVISO. PRAZO PARA 
PAGAMENTO. Quando, no curso do aviso prévio, o trabalhador for dispensado 
pelo empregador do seu cumprimento, o prazo para o pagamento das verbas 
rescisórias será o que ocorrer primeiro: o décimo dia, a contar da dispensa do 
cumprimento, ou o primeiro dia útil após o término do cumprimento do aviso 
prévio. Ref.: art. 477, § 6º, da CLT.  
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ENUNCIADO Nº. 25 - HOMOLOGAÇÃO. AVISO PRÉVIO. CONTRATO POR 
PRAZO DETERMINADO. Nos contratos por prazo determinado, só haverá 
direito a aviso prévio quando existir cláusula assecuratória do direito recíproco 
de rescisão antecipada, uma vez que, neste caso, aplicam-se as regras da 
rescisão dos contratos por prazo indeterminado. Ref.: art. 7º, XXI, da CF; arts. 
477 e 481 da CLT.  
 
ENUNCIADO Nº. 26 - HOMOLOGAÇÃO. RESCISÃO DE CONTRATO DE 
TRABALHO. DESCANSO SEMANAL REMUNERADO. Nos contratos por prazo 
indeterminado, será devido o pagamento do descanso semanal remunerado 
por ocasião da rescisão do contrato de trabalho nas seguintes hipóteses: 
quando o descanso for aos domingos e a carga horária semanal tiver sido 
cumprida integralmente; quando o prazo do aviso prévio terminar em sábado 
ou sexta-feira e o sábado for compensado; quando existir escala de 
revezamento e o prazo do aviso prévio se encerrar no dia anterior ao do 
descanso previsto. Ref.: arts. 67 e 385 da CLT; Lei nº 605, de 1949, e Decreto 
nº 27.048, de 1949. 
 
ENUNCIADO Nº. 27 - HOMOLOGAÇÃO. RESCISÃO DE CONTRATO DE 
TRABALHO. FÉRIAS. PARCELAS VARIÁVEIS. CÁLCULO. Ressalvada norma 
mais favorável, o cálculo da média das parcelas variáveis incidentes sobre as 
férias será efetuado das seguintes formas: I - com base no período aquisitivo, 
aplicando-se o valor do salário devido na data da rescisão; II - quando pago por 
hora ou tarefa, com base na média quantitativa do período aquisitivo, 
aplicando-se o valor do salário devido na data da rescisão; III - se o salário for 
pago por porcentagem, comissão ou viagem, com base na média dos salários 
percebidos nos doze meses que precederam seu pagamento ou rescisão 
contratual. Ref.: arts. 7º, VII e XVII, da CF; art. 142 da CLT; Súmula nº 199 do 
STF; e Súmula nº 149 do TST.  
 
ENUNCIADO Nº. 28 - CAPACIDADE SINDICAL. COMPROVAÇÃO. A 
capacidade sindical, necessária para a negociação coletiva, para a celebração 
de convenções e acordos coletivos do trabalho, para a participação em 
mediação coletiva no âmbito do Ministério do Trabalho e Emprego, para a 
prestação de assistência à rescisão de contrato de trabalho, bem como para 
figurar como beneficiário do recolhimento da contribuição sindical compulsória, 
é comprovada, sem prejuízo da necessidade de inscrição válida e ativa no 
cartório de pessoas jurídicas, por meio do registro sindical e da regularidade e 
atualização da diretoria no Cadastro Nacional de Entidades Sindicais deste 
Ministério. Ref.: art. 8º, I, IV da CF; arts. 578 e 611 da CLT; Inst. Normativa nº 
16, de 15/10/2013; Portaria MTE nº 186, de 10/04/2008 e Port. 326, de 
01/03/2013.  
 
ENUNCIADO Nº. 29 - CONVENÇÃO OU ACORDO COLETIVO DE 
TRABALHO. DEPÓSITO E REGISTRO. ANÁLISE DAS CLÁUSULAS. I - O 
instrumento coletivo, para ser registrado no MTE, deve cumprir as formalidades 
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previstas em lei aplicáveis ao processo de negociação, inclusive quanto à 
capacidade jurídica e/ou sindical daqueles que o subscrevem, assim como 
quanto à correspondência de categorias e bases territoriais. II - Não será 
indeferido o registro por questões de mérito ou conteúdo das cláusulas 
convencionadas, as quais poderão ser objeto de controle de legalidade pelos 
órgãos competentes. Ref.: art. 7º, XXVI, da CF; arts. 611 e 614 da CLT; IN Nº 
16, de 2013. 
 
ENUNCIADO Nº. 30 - Revogado pela Portaria n° 3, de 9 de novembro de 2006, 
Seção 1, pág. 106.  
 
ENUNCIADO Nº. 31 - CONVENÇÃO OU ACORDO COLETIVO DE 
TRABALHO. PRAZO PARA DEPÓSITO. I - O instrumento coletivo de trabalho 
deverá observar os requisitos de validade dos atos e negócios jurídicos em 
geral, razão pela qual não será depositado quando expirada sua vigência. II - A 
alteração do instrumento coletivo por Termo Aditivo deve obedecer às mesmas 
regras previstas para o depósito da solicitação de registro. Ref.: arts. 613 e 614 
da CLT; IN Nº 16, de 2013.  
 
ENUNCIADO Nº. 32 - COMISSÃO DE CONCILIAÇÃO PRÉVIA - CCP E 
NÚCLEO INTERSINDICAL DE CONCILIAÇÃO TRABALHISTA - NINTER. 
ASSISTÊNCIA AO EMPREGADO NA RESCISÃO DO CONTRATO DE 
TRABALHO.  I - A Comissão de Conciliação Prévia - CCP e o Núcleo 
Intersindical de Conciliação Trabalhista - NINTER não têm competência para a 
assistência e homologação de rescisão de contrato de trabalho de empregado 
com mais de um ano de serviço. II - O termo de conciliação celebrado no 
âmbito da CCP ou do NINTER, ainda que ultime uma rescisão, não está sujeito 
à homologação prevista no art. 477 da CLT. Ref.: art. 477, § 1º e art. 625-E, 
parágrafo único, da CLT.  
 
ENUNCIADO Nº. 33 - COMISSÃO DE CONCILIAÇÃO PRÉVIA - CCP E 
NÚCLEO INTERSINDICAL DE CONCILIAÇÃO TRABALHISTA - NINTER. 
DESCUMPRIMENTO DE PRAZO PARA PAGAMENTO DAS VERBAS 
RESCISÓRIAS. I - Os prazos para pagamento das verbas rescisórias são 
determinados pelo § 6º, do art. 477, da Consolidação das Leis do Trabalho. II - 
O acordado em âmbito de CCP ou NINTER não tem o condão de ilidir a 
incidência da multa prevista no § 8º do art.477 da CLT, quando a quitação não 
ocorra nos prazos previstos no § 6º do mesmo dispositivo. Ref.: art. 477, §§ 6º 
e 8º, e art. 625-D, § 1º, da CLT. 
 
ENUNCIADO Nº. 34 - COMISSÃO DE CONCILIAÇÃO PRÉVIA - CCP E 
NÚCLEO INTERSINDICAL DE CONCILIAÇÃO TRABALHISTA - NINTER. 
FGTS. Não produz efeitos o acordo firmado no âmbito de CCP e NINTER 
transacionando o pagamento diretamente ao empregado da contribuição do 
FGTS e da multa de quarenta por cento, prevista no § 1º, do art. 18, da Lei Nº 
8.036, de 11 de maio de 1990, incidentes sobre os valores acordados ou 
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devidos na duração do vínculo empregatício, dada a natureza jurídica de ordem 
pública da legislação respectiva. Ref.: arts. 18 e 23 da Lei Nº 8.036, de 11 de 
maio de 1990; arts. 625-A e 625-H da CLT.  
 
ENUNCIADO Nº. 35 - MEDIAÇÃO DE CONFLITOS COLETIVOS DE 
TRABALHO. ABRANGÊNCIA. I - A mediação coletiva será realizada pelo 
Ministério do Trabalho e Emprego, observados os limites de sua competência, 
para: a) Promoção de celebração de instrumentos coletivos de trabalho, b) 
Resolução de conflitos nas relações de trabalho, c) Resolução de conflitos 
intersindicais relativos à representação das categorias. II - Caso as partes não 
compareçam à mediação proposta ou não cheguem a um acordo para a 
regularização dos conflitos existentes, o processo poderá ser encaminhado à 
Seção de Fiscalização do Trabalho para as providências cabíveis, 
especialmente quando versarem sobre garantias ou direitos dos trabalhadores 
que estejam sendo inobservados ou descumpridos. Ref.: art. 626 da CLT, art. 
11, da Lei Nº 10.192, de 14 de dezembro de 2001; art. 4º, da Lei Nº 10.101, de 
19 de dezembro de 2000; art. 2º, do Decreto nº 1.256, de 1994; art. 2º, do 
Decreto Nº 1.572, de 28 de julho de 1995; art.18 do Decreto nº 4.552, de 27 de 
dezembro de 2002; art. 7º, da Portaria Nº 343, de 23 de maio de 2000; arts. 22 
e 24 da Portaria 326 de 2013, Instrução Normativa nº16, de 15 de outubro de 
2013. 
 
ENUNCIADO Nº. 36 - REVOGADO. 
 
ENUNCIADO Nº. 37 - MEDIACÃO DE CONFLITOS COLETIVOS DE 
TRABALHO. TRANSAÇÃO DE DIREITOS INDISPONÍVEIS. VEDAÇÃO. Na 
mediação decorrente de descumprimento de norma legal ou convencional, os 
direitos indisponíveis não poderão ser objeto de transação.  Ref.: art. 11, da Lei 
Nº 10.192, de 14 de dezembro de 2001; arts. 2º e 6º, do Decreto Nº 1.572, de 
28 de julho de 1995.  
 
ENUNCIADO Nº. 38 - TRABALHO TEMPORÁRIO. PRORROGAÇÃO DO 
CONTRATO. LOCAL DE RECEBIMENTO DO PEDIDO. I - Os pedidos de 
prorrogação do contrato de trabalho temporário devem ser realizados até cinco 
dias antes do termo final inicialmente previsto, mediante inserção da solicitação 
no Sistema de Registro de Empresa de Trabalho Temporário - SIRETT. II - 
Independe de autorização do órgão regional do MTE a prorrogação de contrato 
de trabalho temporário, quando a duração total da contratação, já somada a 
prorrogação, não exceder a três meses. III - A análise das solicitações será 
feita pela Seção de Relações do Trabalho - SERET da Superintendência 
Regional do Trabalho e Emprego do local da prestação do serviço.  IV - Em 
caso de negativa do pedido, o interessado pode, em até dez dias daquele ato, 
apresentar pedido de reconsideração à autoridade que proferiu a decisão, a 
qual, se não a reconsiderar, o encaminhará à autoridade superior. Ref.: Lei nº. 
6.019, de 03 de janeiro de 1974; Arts. 55, 56 e59 da Lei 9.784, de 1999, 
Portaria nº. 789, de 02 de junho de2014. 
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ENUNCIADO Nº. 39 - TRABALHO TEMPORÁRIO. PRORROGAÇÃO DO 
CONTRATO. PRAZOS PARA PEDIDO E PARA ANÁLISE I - Pedidos de 
registro de contratos fora dos prazos previstos na Port.789/2014 implicam 
indeferimento da solicitação. II - A Administração tem cinco dias para analisar 
os pedidos, salvo motivo de força maior. Este prazo pode ser dilatado até o 
dobro, mediante comprovada justificação. Ref.: Port.789, de 02 de junho de 
2014; arts. 24 e 48 da Lei 9.784/99.  
 
ENUNCIADO Nº. 40 - REVOGADO. 
 
ENUNCIADO Nº. 41 - TRABALHO TEMPORÁRIO. MOTIVO JUSTIFICADOR. 
INDICAÇÃO. ALTERAÇÃO. I - O art.2º da Lei 6.019, de 03 de janeiro de 1974 
serve apenas para enumerar as hipóteses de contratação de trabalho 
temporário. II - A empresa deve obrigatoriamente, sob pena de indeferimento, 
descrever o motivo justificador, entendido como o fato determinado e 
identificável que ampara a contratação temporária, não sendo suficiente a mera 
referência às hipóteses legais. III - A alteração da hipótese legal ou do motivo 
justificador não amparam prorrogação do contrato de trabalho temporário, mas 
ensejam nova contratação, a ser analisada à luz dos normativos vigentes. Ref.: 
Lei nº. 6.019, de 03 de janeiro de 1974; Portaria nº.789, de 02 de junho de 
2014.  
 
ENUNCIADO Nº. 42 - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORÁRIO.SÓCIO 
ESTRANGEIRO. I - A empresa de trabalho temporário pode possuir em seu 
quadro sócio estrangeiro, visto que a limitação constante no art.6º, alínea "a" 
da Lei 6.019/74 não foi recepcionada pela Constituição Federal de 1988, 
consoante Parecer CONJUR 342/97, aprovado em caráter normativo pelo Sr. 
Ministro do Trabalho e Emprego. II - Se um dos sócios, pessoa física ou 
jurídica, for estrangeiro, deve apresentar seus documentos de identificação ou 
de contrato social, com tradução juramentada, além de procuração que atribua 
plenos poderes a procurador residente no Brasil para, em nome da pessoa 
física ou jurídica domiciliada no exterior, tratar e resolver definitivamente 
quaisquer questões perante o MTE. Ref.: Parecer CONJUR nº 342/97, 
publicado no Diário Oficial da União em 30 de junho de 1997, e Parecer 
CONJUR nº 528/2005. 
 
ENUNCIADO Nº. 43 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. FORMA E 
COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO. I - Considerando que o art. 583, - 1º, 
da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, estabelece que o recolhimento da 
contribuição sindical urbana, que tem natureza tributária, obedecerá ao sistema 
de guias, de acordo com instruções do Ministério do Trabalho e Emprego, os 
recolhimentos, seja da parte laboral ou patronal, devem observar as regras 
constantes da Port.488, de 23 de novembro de 2005.  II - A contribuição 
sindical rural também é tributo, à luz do art.149 da Constituição Federal, e seu 
recolhimento é realizado em rede bancária conforme guias emitidas pelas 
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entidades que a administram. III - Pagamentos efetuados de modo diverso não 
são considerados, posto que, além de atentar contra a distribuição entre os 
beneficiários legais e lesar a conta pública de emprego e salário do Fundo de 
Amparo do Trabalhador - FAT, é uma ofensa ao princípio da legalidade. Ref.: 
Art.149 da Constituição Federal. Arts. 586 a 591 da CLT, DEc-Lei 1166, de 
15/04/71 Lei 8847, 28/01/94, Lei 9.393, de 19/12/96, Port. 488, de 23/11/2005, 
Port. 982, de 05/05/2010, Port. 189 de 05/07/2007 e Port.186, de 26/01/2014. 
 
ENUNCIADO Nº. 44 - DEPÓSITO, REGISTRO E ARQUIVAMENTO DOS 
INSTRUMENTOS COLETIVOS. LEGITIMAÇÃO, HABILITAÇÃO, ALTERAÇÃO 
E PRAZOS I - Consoante Instrução Normativa nº 16, de 15 de outubro de 
2013, os instrumentos coletivos, como negócios jurídicos que são, devem ser 
subscritos pelas pessoas legitimadas a fazê-lo, à luz dos arts.115 a 120 da Lei 
10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil). II - A inclusão da norma 
coletiva no sistema MEDIADOR deve ser feita por pessoa habilitada pelos 
signatários para a realização do ato III - A análise formal de que trata a IN 
16/2013, para fins de registro e depósito, demanda verificação dos documentos 
apresentados assinados pelos signatários, sem rasuras; a existência de 
procuração, quando for o caso; a correspondência de categorias entre as 
partes signatárias e a correspondência da base territorial de abrangência do 
instrumento coletivo. IV - Constatado que o requerimento não é original, 
encontrasse rasurado ou sem assinatura, as partes deverão ser notificadas 
para as devidas correções. V - Verificada a ausência de procuração ou 
procuração inválida, as partes deverão ser notificadas para apresentarem 
procurações que concedam poderes a seus representantes legais para 
atuarem no instrumento coletivo. VI - Havendo erro de categoria, as partes 
serão notificadas para fazer a retificação devida por meio do sistema e 
transmitir novamente o instrumento, ocasião em que será gerado um novo 
requerimento que deverá ser assinado e protocolado no MTE ou em seus 
órgãos regionais, conforme o caso. VII - Enquanto o instrumento coletivo não 
for transmitido, via sistema, para a base de dados do MTE, o solicitante poderá 
alterar cláusulas já inseridas. No entanto, se já tiver sido feita a transmissão, a 
alteração das cláusulas só poderá ser feita através de Termo Aditivo ou 
mediante nova solicitação.  VIII - Quando se tratar de acordo coletivo, a 
categoria de trabalhadores deverá ser equivalente à atividade econômica da 
empresa, e em todos os casos a categoria deverá ser compatível com o que 
consta no cadastro da entidade no CNES. IX - O protocolo de instrumento 
coletivo ocorrido quando expirada sua vigência enseja imediato arquivamento 
sem registro. X - A competência para análise, registro e arquivo de instrumento 
coletivo de abrangência nacional ou interestadual é da Secretaria de Relações 
do Trabalho, mas quaisquer termos aditivos que possuam base estadual, 
intermunicipal ou municipal serão registrados pela SRTE correspondente, 
independente de onde esteja registrado o processo principal. Referência: 
Instrução normativa nº 16, de 15 de outubro de 2013.  
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ENUNCIADO Nº. 45 - HOMOLOGAÇÃO. FALTA DE PAGAMENTO DE VERBA 
RESCISÓRIA DEVIDA. RESSALVA. AUTO DE INFRAÇÃO. As irregularidades 
deverão ser especificamente ressalvadas no Termo de Rescisão de Contrato 
de Trabalho - TRCT ou do Termo de Homologação. I - Se o assistente for 
Auditor-Fiscal do Trabalho, deverá lavrar o auto de infração cabível, 
consignando sua lavratura no ato da homologação; II - Se o assistente não for 
Auditor-Fiscal do Trabalho, deverá comunicar a irregularidade ao setor de 
fiscalização para os devidos fins. Ref: arts. 10, §§ 1º, 2º e 3º, e 26, II, da IN nº 
15, de 2010  
 
ENUNCIADO Nº. 46 - ASSISTÊNCIA À Homologação DE RESCISÃO DO 
TRABALHO. MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO. Administração 
Pública Indireta. Regime Jurídico. A rescisão de contratos de trabalho com 
prazo superior a 01 (um) ano, regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho 
(CLT) está sujeita à homologação prevista no Art. 477 da CLT, inclusive 
quando figure como empregador ente pertencente à Administração Pública 
Indireta. Referências: Art. 173, §1º, inc. II CF-88 e Art.477 da CLT. Instrução 
Normativa nº 15, de 14 de julho de 2010.  
 
ENUNCIADO Nº. 47 - REVOGAÇÃO OU ALTERAÇÃO DO PLANO DE 
CARGOS E SALARIOS. DIREITO ADQUIRIDO Cláusulas do Plano de Cargos 
e Salários, que revoguem ou alterem vantagens deferidas anteriormente, só 
atingirão os trabalhadores admitidos após a revogação ou alteração do Plano. 
Ref. Súmula 51, TST, inciso I Nota Informativa CGRT SRT Nº 121.2014.  
 
ENUNCIADO Nº. 48 - COEXISTÊNCIA DE PLANOS DECARGOS E 
SALÁRIOS. OPÇÃO DO EMPREGADO Havendo a coexistência de Planos de 
Cargos e Salários da empresa, a opção do empregado por um deles tem efeito 
jurídico de renúncia às regras do sistema do outro. Ref. Súmula 51, TST, inciso 
I Nota Informativa CGRT SRT Nº 121.2014. 
 
ENUNCIADO Nº. 49 - PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS. NÃO APLICAÇÃO 
DE CLÁUSULAS Havendo reivindicação de direito estabelecido no Plano de 
Cargos e Salários, ainda quando submetido à homologação no Ministério do 
Trabalho e Emprego, a competência para apreciação da demanda é da Justiça 
do Trabalho. Ref. Súmula 19, TST Nota Informativa CGRT SRT Nº 40.2014  
 
ENUNCIADO Nº. 50 - PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS. EFEITOS 
PECUNIÁRIOS. DIFERENÇA DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO I - 
Promoção por antiguidade não se confunde com adicional por tempo de 
serviço, sendo estes institutos distintos e independentes. II - A promoção, tanto 
por antiguidade quanto por mérito, segue os critérios estabelecidos no PCS, 
refletindo em efetivo aumento salarial através da incorporação da promoção ao 
valor do salário-base. III - O Adicional por Tempo de Serviço leva em 
consideração somente o critério temporal e, ainda que importe em aumento da 
remuneração, não altera o salário-base, nem tem o condão de alterar a classe 
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ou o nível do trabalhador dentro do quadro de carreira. Ref. Nota Informativa 
CGRT SRT Nº 40.2014  
 
ENUNCIADO Nº. 51 - PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS. TRABALHADORES 
EM FUNÇÃO DE CONFIANÇA OU COMISSIONADOS. I - Empregados que 
estejam ocupando função de confiança ou cargo comissionado na empresa 
permanecem beneficiários das progressões previstas no PCS, conforme seus 
critérios.  II - Ocupantes de função de confiança, tais como diretores, 
conselheiros e afins, podem ser abrangidos pelo Plano de Cargos e Salários, 
conforme discricionariedade da empresa, desde que expressamente previsto 
neste. Ref. Nota Informativa CGRT SRT Nº 92.2014  
 
ENUNCIADO Nº. 52 - PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS. IGUALDADE 
TEMPORAL NOS CRITÉRIOS DE PROMOÇÃO POR MÉRITO E TEMPO DE 
SERVIÇO I - O Plano de Cargos e Salários deve conter, de forma detalhada, 
os critérios a serem aplicados para fins de reflexos pecuniários em favor dos 
empregados contemplados pela progressão na carreira, tanto no caso de 
progressão por mérito quanto por tempo de serviço. II - A progressão deve 
contemplar a alternância entre as duas modalidades, de forma que ocorra um 
tipo a cada período idêntico de tempo, sucessivamente. III - Uma vez 
cumpridos todos os requisitos detalhadamente previstos para a progressão por 
antiguidade ou por mérito, o PCS não pode sujeitá-la a qualquer tipo de 
aprovação ou aval posterior, seja de cunho subjetivo ou de disponibilidade 
orçamentária.  Ref. Nota Informativa CGRT SRT Nº 39.2014.   
 
ENUNCIADO Nº. 53 - PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS. ABRANGENCIA E 
UNIVERSALIDADE. I - O Plano de Cargos e Salários compreende toda a 
universalidade de empregados da empresa, independentemente de adesão. 
II - Não será homologado o PCS que contenha cláusulas excludentes, 
proibitivas, discriminatórias ou restritivas para promoção, progressão ou 
reclassificação do empregado. Ref. Lei 9.029, de 13 de abril de 1995. 
 
ENUNCIADO Nº. 54 - HOMOLOGAÇÃO. PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS. 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA INDIRETA Quando submetidos à homologação 
por parte do MTE, cabe análise do plano de cargos e salários de empresa 
pública ou sociedade de economia mista, desde que se refira a relações de 
emprego regidas pela Consolidação das Leis do Trabalho. Ref. Art. Art. 173, 
§1º, inc. II CF-88 e art. 461, § 2 º da CLT. Port. MTE nº 02/2006. 
 
ENUNCIADO Nº. 55 - ATOS PROCESSUAIS. MEIO 
ELETRÔNICO.ASSINATURA DIGITAL. A assinatura autenticada com 
certificação digital ou meio equivalente que comprove sua autenticidade é hábil 
a substituir firmas ou assinaturas de declarações, requerimentos ou 
solicitações, constantes dos documentos em forma eletrônica, presumindo-se 
verdadeira em relação aos signatários. Ref. Medida Provisória nº 2200-2, de 24 
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de agosto de 2001, Lei 12.682, de 09 de julho de 2012 e art. 968, inc. II da Lei 
10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil). 
 
ENUNCIADO Nº. 56 - TRABALHO PORTUÁRIO. 
ENQUADRAMENTOSINDICAL. CATEGORIA DIFERENCIADA. I - O trabalho 
portuário pode se dar na modalidade avulsa ou com vínculo empregatício. II - 
Para efeito do enquadramento do trabalhador na categoria diferenciada, é 
suficiente a verificação do exercício de atividades tipicamente portuárias, sendo 
irrelevante se a forma de contratação é avulsa ou com vínculo de emprego, 
assim como independentemente das atividades serem desempenhadas dentro 
ou fora da área do porto organizado. Ref.: Art.511, §3º da CLT. Lei 12.815, de 
05 de junho de 2013. Parecer CONJUR n 058/2011. Parecer 
CONJUR/CGU/AGU nº 065/2013. Nota Técnica SRT nº 15/2013. 
 
ENUNCIADO Nº. 57 - DIREITO DO TRABALHO. CATEGORIADOS 
AGRICULTORES FAMILIARES. Não se aplica o inciso VI do art. 3º da Portaria 
nº 326, de 01 de março de 2013. Desnecessária a apresentação da cópia da 
Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS, para solicitação de pedido 
de registro no caso da categoria laboral dos agricultores familiares. Ref.: Nota 
Técnica nº 023/2013/SRT/MTE.  
 
ENUNCIADO Nº. 58 - DIREITO CONSTITUCIONAL E DO TRABALHO. 
REGISTRO DE ESTATUTOS DE ENTIDADES SINDICAIS. LIBERDADE 
SINDICAL. Quando for oposto impedimento, no caso de atualização de 
mandato de diretoria, de registro pelos cartórios de atas de eleição e de posse 
com fundamento em duração de mandato superior a três anos ou 
inobservância do quantitativo de dirigentes, a entidade sindical apresentará ao 
MTE estes documentos, acompanhados da negativa cartorária, para depósito e 
registro no CNES. Ref.: NOTA INFORMATIVA/CGRT/SRT/Nº. 159/2014. NOTA 
TÉCNICA Nº. 37/2014/GAB/SRT/MTE. Art. 49 da Portaria 326, de 01 de março 
de 2013. Art. 8º, da Constituição Federal. 
 
ENUNCIADO Nº. 59 - DIREITO CONSTITUCIONAL E DO TRABALHO. 
ESTATUTOS DE ENTIDADES SINDICAIS. LIBERDADE E ORGANIZAÇÃO 
SINDICAL. No que tange à composição ou quantificação dos órgãos diretivos 
da entidade sindical, assim como à duração dos mandatos de seus dirigentes, 
a análise do pedido de registro sindical verificará se tais informações estão em 
consonância com as disposições constantes no estatuto da entidade. Ref.: 
Arts. 3º e 49 da Portaria 326, de 01 de março de 2013. Art. 8º, da Constituição 
Federal.  
 
ENUNCIADO Nº. 60 - REGISTRO SINDICAL. CONTAGEM DOS PRAZOS. A 
prática dos atos previstos na Port.326, de 01 de março de 2013 deverá 
observar o que segue: I - Computar-se-ão os prazos, excluindo-se o dia do 
começo e incluindo-se o do vencimento. II - Os prazos só se iniciam e se 
vencem em dias úteis e/ou de expediente normal dos órgãos do ministério. 
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Ref.: Portaria nº 326/2013. Art. 66, § 1º da Lei 9.784/99. Art.184, caput e § 2º 
do Código de Processo Civil.  
MANOEL MESSIAS NASCIMENTO MELO 
 

PORTARIA Nº 447, DE 19 DE SETEMBRO DE 2014 (DOU de 22/9/2014). 
Instituir o Grupo Especial de Fiscalização Móvel de Combate ao Trabalho em 
Condições Análogas às de Escravo - GEFM. 
O SECRETÁRIO DE INSPEÇÃO DO TRABALHO, no uso das atribuições 
conferidas pelo o art. 14, incisos II e XIII, do Anexo I ao Decreto n.º 5.063, de 
03 de maio de 2004 e considerando o disposto na Portaria MTE n.º 2.207, de 
19 de dezembro de 2013, resolve: 
Art. 1º Instituir, no âmbito da Secretaria de Inspeção do Trabalho - SIT o Grupo 
Especial de Fiscalização Móvel de Combate ao Trabalho em Condições 
Análogas às de Escravo - GEFM.  
Art. 2º A caracterização do trabalho análogo ao de escravo e os procedimentos 
a serem adotados obedecerão ao constante em Instrução Normativa que 
disponha sobre a fiscalização para a erradicação do trabalho em condição 
análoga à de escravo.  
Art. 3º O GEFM é organizado em:  
I - Coordenação Nacional, exercida pelo Secretário de Inspeção do Trabalho, 
nos termos do art. 3º da Portaria MTE n.º 2.027, que poderá delegar ou 
acumular as competências definidas no art. 4º desta mesma Portaria;  
II - Coordenação Operacional, exercida por Auditor Fiscal do Trabalho - AFT 
designado em Portaria para o exercício da Chefia da Divisão de Fiscalização 
para Erradicação do Trabalho em Condições Análogas às de Escravo - 
DETRAE; 
III - Grupo Operacional, constituído por AFTs com formação multidisciplinar, 
composto por: a) Coordenadores e Subcoordenadores de Equipe designados 
em Portaria; b) Integrantes Efetivos, escolhidos mediante Processo Seletivo 
Simplificado, designados em Portaria; c) Integrantes Eventuais, convocados a 
cada operação mediante formalização à Superintendência Regional do 
Trabalho e Emprego - SRTE em que estejam lotados, de acordo com cadastro 
mantido pela Coordenação Operacional. Parágrafo único. Os Coordenadores, 
Subcoordenadores e Integrantes Efetivos de Equipe ficam à disposição da SIT, 
atuando preferencialmente nas ações do GEFM, e estão vinculados técnica e 
administrativamente a esta Secretaria, preservando-se suas unidades de 
lotação e exercício.  
Art. 4º Compete ao Coordenador Operacional:  
I - coordenar e supervisionar as atividades do Grupo Operacional.  
II - programar as ações com base em planejamento anual, nas denúncias 
recebidas ou colhidas pelas unidades do MTE, nos projetos de inteligência 
fiscal e nas demandas das SRTE;  
III - manter atualizado o cadastro de Integrantes Eventuais; 
IV - providenciar as medidas administrativas necessárias ao bom andamento 
das operações;  
V - acompanhar o andamento das operações e seus resultados;  
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VI - zelar para que os termos de Instrução Normativa que disponha sobre a 
fiscalização para a erradicação do trabalho em condição análoga à de escravo 
sejam observados pelos membros de Equipes do GEFM;  
VII - realizar os devidos lançamentos no Sistema Federal de Inspeção do 
Trabalho - SFIT;  
VIII - propor a realização e organizar reuniões com os integrantes do Grupo 
Operacional;  
IX - manter constante diálogo com os demais parceiros e sociedade civil que 
atuam para a erradicação do trabalho em condições análogas às de escravo;  
Art. 5º Compete ao Coordenador de Equipe:  
I - sugerir ao Coordenador Operacional ação fiscal com base em estudos de 
região e de atividade que indiquem ao menos indício e trabalho em condições 
análogas às de escravo;  
II - coordenar a operação de forma a proporcionar maior eficiência, eficácia e 
efetividade;  
III - dividir as tarefas entre os integrantes da equipe, incluindo a inspeção física, 
análise de documentos e emissão de documentos fiscais;   
IV - elaborar Relatório de Ação Fiscal;  
V - realizar os devidos lançamentos no Sistema Federal de Inspeção do 
Trabalho - SFIT;  
VI - solicitar ao Coordenador Operacional a adoção das medidas 
administrativas necessárias para a execução das atividades da equipe;  
VII - solicitar autorização ao Coordenador Operacional para mudanças na 
programação da operação, quando necessário;  
Art. 6º Compete ao Subcoordenador de equipe: I - auxiliar o Coordenador de 
Equipe na execução das atribuições previstas no Art. 6º;  
II - exercer as tarefas delegadas pelo Coordenador de Equipe;  
Art. 7º Compete aos Integrantes Efetivos:  
I - desenvolver as tarefas atribuídas pelo Coordenador de equipe, necessárias 
para a realização e conclusão da operação;  
II - exercer tarefas indicadas pela DETRAE ou pelo Coordenador de Equipe, 
quando não esteja em operação, seja de maneira virtual ou no âmbito físico da 
Divisão.   
Art. 8º Compete aos Integrantes Eventuais:  
I - desenvolver as tarefas atribuídas pelo Coordenador de equipe, necessárias 
para a realização e conclusão da operação;  
Art. 9º As passagens e diárias para os servidores designados para participar de 
operação do GEFM são preferencialmente emitidas pela SIT. 
Art. 10 Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
PAULO SÉRGIO DE ALMEIDA 
 

PORTARIA Nº 5.582, DE 23 DE SETEMBRO DE 2014 (DEJT de 24/9/2014). 
Altera a Portaria nº 5.370/2012, que trata do Comitê Gestor Regional do 
Sistema Processo Judicial Eletrônico da Justiça do Trabalho – PJe-JT do 
Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região. 
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A PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, 
no uso de suas atribuições legais e regimentais,  
CONSIDERANDO o deferimento do pedido de inclusão de mais 2 (dois) 
advogados representantes da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional do 
Rio Grande do Sul – OAB/RS no Comitê Gestor Regional do Sistema Processo 
Judicial Eletrônico da Justiça do Trabalho – PJe-JT, deduzido por meio do 
Ofício nº 1526/2014/GP, protocolado em 12.08.2014; 
CONSIDERANDO o deferimento do pedido de inclusão no referido Comitê de 1 
(um) magistrado representante da Associação dos Magistrados da Justiça do 
Trabalho da IV Região – Amatra IV, deduzido por seu Presidente em 
01.09.2014;  
CONSIDERANDO que foram acolhidas as indicações feitas pela Ordem dos 
Advogados do Brasil Seccional do Rio Grande do Sul – OAB/RS e pela 
Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho da IV Região – Amatra IV, 
RESOLVE: 
Art. 1º Alterar o art. 3º e o Anexo Único da Portaria nº 5.370/2012, que passam 
a ter a seguinte redação: 
Art. 3º O Comitê Gestor Regional será composto por 14 (quatorze) membros 
(nominados no Anexo Único desta Portaria), sendo:  
I – um Desembargador do TRT da 4ª Região, que o coordenará. 
II – dois Juízes do Trabalho, preferencialmente titulares de Vara do Trabalho;  
III – um representante do Ministério Público do Trabalho, indicado pela 
Procuradoria Regional do Trabalho da 4ª Região;  
IV – três representantes da Ordem dos Advogados do Brasil, indicados pela 
Seccional do Rio Grande do Sul;  
V – um representante da Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho 
da IV Região – Amatra IV; 
VI – um representante da Corregedoria Regional deste Tribunal; 
VII – dois representantes da área judiciária deste Tribunal, compreendendo 
cada grau de jurisdição;  
VIII – um representante da área de Tecnologia da Informação e Comunicações 
deste Tribunal;  
IX – dois representantes da Assessoria de Gestão de Mudanças deste 
Tribunal. 
ANEXO ÚNICO 
- CLÁUDIO ANTÔNIO CASSOU BARBOSA, Desembargador do TRT da 4ª 
Região (coordenador); 
- RICARDO FIOREZE, Juiz Auxiliar da Presidência; 
- ANDREA SAINT PASTOUS NOCCHI, Juíza Auxiliar da Corregedoria 
Regional;  
- PATRÍCIA DE MELLO SANFELICE, Procuradora do Trabalho indicada pela 
Procuradoria Regional do Trabalho da 4ª Região; 
- CARLOS THOMAZ AVILA ALBORNOZ, INGRID RENZ BIRNFELD e 
MARCELO VIEIRA PAPALÉO, Advogados indicados pela Ordem dos 
Advogados do Brasil Seccional do Rio Grande do Sul;  
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- LUÍS HENRIQUE BISSO TATSCH, Juiz do Trabalho Substituto indicado pela 
Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho da IV Região – Amatra IV; 
- JEFERSON ANDRADE, Assessor Técnico-Operacional da Corregedoria, 
representante da Corregedoria Regional deste Tribunal; 
- ONÉLIO LUIS SOARES DOS SANTOS, Secretário-Geral Judiciário, 
representante da área judiciária deste Tribunal (2º grau); 
- NATACHA MORAES DE OLIVEIRA, Diretora da Secretaria de Tecnologia da 
Informação e Comunicações deste Tribunal; 
- JOSÉ AMÉRICO ILHA DE QUADROS, representante da área judiciária deste 
Tribunal (1º grau); 
- JÚLIA HELENA VARGAS VIEGAS e PABLO PAULO LOPES BARROS, 
representantes da Assessoria de Gestão de Mudanças deste Tribunal. 
Art. 2º Ficam revogadas a Portaria nº 736/2014 e as demais disposições em 
contrário. 
Art. 3º Republique-se a Portaria nº 5.370/2012, com as alterações promovidas 
pela presente. 
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
CLEUSA REGINA HALFEN 
Presidente do TRT da 4ª Região/RS 

PORTARIA Nº 5.370, DE 16 DE AGOSTO DE 2012 (DEJT de 24/9/2014). 
(Republicação) (Texto compilado com as alterações promovidas pela Portaria 
nº 5.582/2014) Cria o Comitê Gestor Regional do Sistema Processo Judicial 
Eletrônico da Justiça do Trabalho – PJe-JT do Tribunal Regional do Trabalho 
da 4ª Região e dá outras providências. 
A PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, 
no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
CONSIDERANDO a Resolução nº 94 do CSJT, de 23 de março de 2012, que 
Institui o Sistema Processo Judicial Eletrônico da Justiça do Trabalho – PJe-JT; 
CONSIDERANDO a determinação constante no parágrafo único do artigo 36, 
bem como os critérios instituídos nos incisos I a VI do mesmo artigo da 
Resolução nº 94,  
RESOLVE: 
Art. 1º Criar o Comitê Gestor Regional do Sistema de Processo Judicial 
Eletrônico da Justiça do Trabalho – PJe-JT do Tribunal Regional do Trabalho 
da 4ª Região. 
Art. 2º Compete ao Comitê Gestor Regional: 
I – administrar o sistema nos aspectos relacionados a sua estrutura, 
implementação e funcionamento, de acordo com as diretrizes fixadas pelo 
Comitê Gestor Nacional; 
II – avaliar a necessidade de promover a manutenção corretiva e evolutiva; 
III – organizar a estrutura de atendimento às demandas de seus usuários 
internos e externos; 
IV – determinar a realização de auditorias no sistema, especialmente no que 
diz respeito à integridade das suas informações e segurança; 
V – garantir a integridade do sistema, no que diz respeito a sua taxonomia e 
classes processuais; 
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VI – propor ao Comitê Gestor Nacional alterações visando ao aprimoramento 
do sistema; 
VII – observar as normas expedidas pelo Conselho Superior da Justiça do 
Trabalho e pelo Comitê Gestor Nacional.  
Art. 3º O Comitê Gestor Regional será composto por 14 (quatorze) membros 
(nominados no Anexo Único desta Portaria), sendo: 
I – um Desembargador do TRT da 4ª Região, que o coordenará. 
II – dois Juízes do Trabalho, preferencialmente titulares de Vara do Trabalho;  
III – um representante do Ministério Público do Trabalho, indicado pela 
Procuradoria Regional do Trabalho da 4ª Região;  
IV – três representantes da Ordem dos Advogados do Brasil, indicados pela 
Seccional do Rio Grande do Sul;  
V – um representante da Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho 
da IV Região – Amatra IV; 
VI – um representante da Corregedoria Regional deste Tribunal; 
VII – dois representantes da área judiciária deste Tribunal, compreendendo 
cada grau de jurisdição;  
VIII – um representante da área de Tecnologia da Informação e Comunicações 
deste Tribunal;  
IX – dois representantes da Assessoria de Gestão de Mudanças deste 
Tribunal. 
Art. 4º A presente Portaria entrará em vigor na data de sua publicação. 
CLEUSA REGINA HALFEN 
Presidente do TRT da 4ª Região/RS 
ANEXO ÚNICO 
- CLÁUDIO ANTÔNIO CASSOU BARBOSA, Desembargador do TRT da 4ª 
Região (coordenador); 
- RICARDO FIOREZE, Juiz Auxiliar da Presidência; 
- ANDREA SAINT PASTOUS NOCCHI, Juíza Auxiliar da Corregedoria 
Regional; 
- PATRÍCIA DE MELLO SANFELICE, Procuradora do Trabalho indicada pela 
Procuradoria Regional do Trabalho da 4ª Região; 
- CARLOS THOMAZ AVILA ALBORNOZ, INGRID RENZ BIRNFELD e 
MARCELO VIEIRA PAPALÉO, Advogados indicados pela Ordem dos 
Advogados do Brasil Seccional do Rio Grande do Sul;  
- LUÍS HENRIQUE BISSO TATSCH, Juiz do Trabalho Substituto indicado pela 
Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho da IV Região – Amatra IV; 
- JEFERSON ANDRADE, Assessor Técnico-Operacional da Corregedoria, 
representante da Corregedoria Regional deste Tribunal; 
- ONÉLIO LUIS SOARES DOS SANTOS, Secretário-Geral Judiciário, 
representante da área judiciária deste Tribunal (2º grau); 
- NATACHA MORAES DE OLIVEIRA, Diretora da Secretaria de Tecnologia da 
Informação e Comunicações deste Tribunal; 
- JOSÉ AMÉRICO ILHA DE QUADROS, representante da área judiciária deste 
Tribunal (1º grau); 
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- JÚLIA HELENA VARGAS VIEGAS e PABLO PAULO LOPES BARROS, 
representantes da Assessoria de Gestão de Mudanças deste Tribunal. 
 

PORTARIA Nº 1.471, DE 24 DE DEZEMBRO DE 2014 (DOU de 25/9/2014) 
Altera as Portarias nº 593, de 28 de abril de 2014, e nº 1.297, de 13 de agosto 
de 2014. 
O MINISTRO DE ESTADO DO TRABALHO E EMPREGO, no uso das 
atribuições que lhe conferem o inciso II do parágrafo único do art. 87 da 
Constituição Federal e os arts. 155 e 200 da Consolidação das Leis do 
Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei n.º 5.452, de 1º de maio de 1943, 
resolve:  
Art. 1º Prorrogar por três meses o prazo estabelecido no art. 3º da Portaria 
MTE n.º 593, de 28 de abril de 2014, publicada no DOU de 30/04/2014, que 
aprova o Anexo 1 - Acesso por Cordas – da Norma Regulamentadora n.º 35 - 
Trabalho em Altura, para implementação do item 2.1, alínea 'b'. 
Art. 2º Suprimir o item 6 - Parâmetros Utilizados na avaliação da exposição - do 
Sumário do Anexo 1 - Vibração, da NR9 - PPRA, aprovado pela Portaria nº 
1.297, de 13 de agosto de 2014, publicada no DOU de 14/08/2014. 
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
MANOEL DIAS 
 

R E S O L U Ç Õ E S 

 

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 17/2014 (DEJT de 02/09/2014). Aprova o 
Assento Regimental nº 01/2014.  

O TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, na sessão 
plenária e extraordinária realizada nesta data, no uso de suas atribuições legais 
e regimentais, 

CONSIDERANDO as alterações regimentais propostas pela Comissão de 
Regimento Interno deste Tribunal, constantes dos processos administrativos 
eletrônicos nº 0002173-73.2014.5.04.0000 (PA) e 0002188-42.2014.5.04.0000 
(PA), 

RESOLVE, por unanimidade, APROVAR o Assento Regimental nº 01/2014, 
nos seguintes termos: 

Art. 1ª Alterar o § 5º do art. 51-A, o caput do art. 96 e os §§ 1º e 2º do art. 102 
do Regimento Interno, que passam a vigorar com a seguinte redação: 

Art. 51-A (...) 

§5º O processo administrativo terá o prazo de cento e quarenta dias para ser 
concluído, prorrogável até o dobro ou mais quando a delonga decorrer do 
exercício do direito de defesa. 

Art. 96 Findo o relatório ou dispensada sua exposição, o Relator do processo 
com pedido de sustentação oral poderá, se assim entender, antecipar sua 
conclusão, faculdade também conferida aos demais integrantes do colegiado. 
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Após, os procuradores das partes poderão fazer uso da palavra, para 
sustentação oral de suas razões, pelo prazo de dez minutos. 

Art. 102 (...) 

§ 1º Quando não se tratar de pedido de vista em mesa, o julgamento 
prosseguirá no retorno, com o voto do magistrado que requereu vista, ainda 
que ausentes o Relator e o Revisor, desde que tenham consignado seus votos, 
ou outros magistrados, computando-se os votos já proferidos e consignados 
mesmo por aqueles que não comparecerem, ou que houverem deixado o 
exercício do cargo. 

§ 2º Independentemente do pedido de vista, os demais magistrados não ficarão 
impedidos de proferir voto e solicitar seu registro, se esclarecidos. 

Art. 2º Revogar o art. 76 do Regimento Interno. 

Art. 3º A presente Resolução Administrativa entra em vigor na data da sua 
publicação. 
Tomaram parte na sessão os Exmos. Desembargadores Juraci Galvão Júnior, 
Rosane Serafini Casa Nova, João Alfredo Borges Antunes de Miranda, Ana 
Luiza Heineck Kruse, Leonardo Meurer Brasil, Ana Rosa Pereira Zago Sagrilo, 
Ricardo Carvalho Fraga, José Felipe Ledur, Flávia Lorena Pacheco, Luiz 
Alberto de Vargas, Beatriz Renck, Maria Cristina Schaan Ferreira, Cláudio 
Antônio Cassou Barbosa, Carmen Izabel Centena Gonzalez, Emílio Papaléo 
Zin, Vania Maria Cunha Mattos, Denise Pacheco, Alexandre Corrêa da Cruz, 
Clóvis Fernando Schuch Santos, Marçal Henri dos Santos Figueiredo, Rejane 
Souza Pedra, Wilson Carvalho Dias, Ricardo Hofmeister de Almeida Martins 
Costa, Francisco Rossal de Araújo, Marcelo Gonçalves de Oliveira, Maria 
Helena Lisot, Lucia Ehrenbrink, Iris Lima de Moraes, Maria Madalena Telesca, 
Herbert Paulo Beck, George Achutti, Tânia Regina Silva Reckziegel, Marcelo 
José Ferlin D’Ambroso, Gilberto Souza dos Santos, Raul Zoratto Sanvicente, 
André Reverbel Fernandes, João Paulo Lucena, Fernando Luiz de Moura 
Cassal e Brígida Joaquina Charão Barcelos Toschi, sob a presidência da 
Exma. Desembargadora Cleusa Regina Halfen, Presidente deste Tribunal. 
Presente pelo Ministério Público do Trabalho o Dr. Fabiano Holz Beserra. Porto 
Alegre, 25 de agosto de 2014. Cláudia Regina Schröder, Secretária do Tribunal 
Pleno, do Órgão Especial e da SDC. 
 

RESOLUÇÃO Nº 10/2014 (DEJT de 26/09/2014). CERTIFICO que a Seção 
Especializada em Execução do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, no 
uso de suas atribuições legais e regimentais, em sessão extraordinária 
realizada nesta data, resolveu, por unanimidade de votos, aprovar a edição da 
ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL Nº 53, com a seguinte redação: IMPOSTO 
DE RENDA RECOLHIDO - DEVOLUÇÃO. Incabível a devolução do valor de 
imposto de renda retido na fonte quando já recolhida a parcela à Receita 
Federal. Matéria a ser solucionada junto à Receita Federal. 
PRECEDENTES Processo 0082100-02.2002.5.04.0003 AP, Relatora 
Desembargadora Maria da Graça Ribeiro Centeno, Julgamento unânime em 
08-10-2013, Publicado em 14-10-2013; Processo 0036800-81.2006.5.04.0001 
AP, Relator Desembargador Luiz Alberto de Vargas, Julgamento unânime em 
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08-10-2013, Publicado em 14-10-2013; Processo 0105600-71.2005.5.04.0010 
AP, Relator Desembargador Wilson Carvalho Dias, Julgamento unânime em 
07-05-2013, Publicado em 13-05-2013. Tomaram parte na sessão os Exmos. 
Desembargadores Ana Rosa Pereira Zago Sagrilo, Luiz Alberto de Vargas, 
Vania Mattos, Maria da Graça Ribeiro Centeno, Rejane Souza Pedra e Lucia 
Ehrenbrink e o Exmo. Juiz convocado Luis Carlos Pinto Gastal, sob a 
presidência do Exmo. Desembargador João Alfredo Borges Antunes de 
Miranda. Presente pelo Ministério Público do Trabalho a Dra.Maria Cristina 
Sanchez Gomes Ferreira. Dou fé. Porto Alegre, 24 de setembro de 2014. 
Márcia Lamberti Doval, Secretária da Seção Especializada em Execução. 
 

RESOLUÇÃO Nº 11/2014 (DEJT de 26/09/2014). CERTIFICO que a Seção 
Especializada em Execução do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, no 
uso de suas atribuições legais e regimentais, em sessão extraordinária 
realizada nesta data, resolveu, por unanimidade de votos, aprovar a edição da 
ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL Nº 54, com a seguinte redação: 
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/ASSISTENCIAIS. INCIDENTES DA 
EXECUÇÃO. Não cabe a fixação de honorários advocatícios ou assistenciais 
em embargos à execução, embargos de terceiro ou incidente revisional. 
PRECEDENTES: Processo 0000653-27.2012.5.04.0751 AP, Relatora 
Desembargadora Lucia Ehrenbrinck, Julgamento unânime em 09-04-2013, 
Publicado em 15-04-2013; Processo 0001217-40.2011.5.04.0751 AP, Relator 
Juiz convocado José Cesário Figueiredo Teixeira, Julgamento unânime em 15-
01-2013, Publicado em 21-01-2013; Processo 0149700-80.2009.5.04.0751 AP, 
Relator Desembargador George Achutti, Julgamento por maioria de votos em 
11-09-2012, Publicado em 17-09-2012; Tomaram parte na sessão os Exmos. 
Desembargadores Ana Rosa Pereira Zago Sagrilo, Luiz Alberto de Vargas, 
Vania Mattos, Maria da Graça Ribeiro Centeno, Rejane Souza Pedra e Lucia 
Ehrenbrink e o Exmo. Juiz convocado Luis Carlos Pinto Gastal, sob a 
presidência do Exmo. Desembargador João Alfredo Borges Antunes de 
Miranda. Presente pelo Ministério Público do Trabalho a Dra. Maria Cristina 
Sanchez Gomes Ferreira. Dou fé. Porto Alegre, 24 de setembro de 2014. 
Márcia Lamberti Doval, Secretária da Seção Especializada em Execução. 
 

RESOLUÇÃO Nº 12/2014 (DEJT de 26/09/2014). CERTIFICO que a Seção 
Especializada em Execução do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, no 
uso de suas atribuições legais e regimentais, em sessão extraordinária 
realizada nesta data, resolveu, por maioria de votos, vencido o Exmo. Juiz 
convocado Luis Carlos Pinto Gastal, aprovar a edição da ORIENTAÇÃO 
JURISPRUDENCIAL Nº 55, com a seguinte redação: FAZENDA PÚBLICA. 
JUROS. COISA JULGADA. Por se tratar de coisa julgada material, é imutável 
decisão de conhecimento que transita em julgado fixando juros moratórios 
diversos de 0,5% ao mês. PRECEDENTES: Processo 0106300-
15.2003.5.04.0011 AP, Relator Desembargador João Ghisleni Filho, 
Julgamento unânime em 08-10-2013, Publicado em 14-10-2013; Processo 
0114900-11.2009.5.04.0271 AP, Relatora Desembargadora Lucia Ehrenbrink, 
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Julgamento unânime em 18-03-2014, Publicado em 24-03-2014; Processo 
0052301-92.2006.5.04.0351 AP, Relator Desembargador Luiz Alberto de 
Vargas, Julgamento unânime em 10-09-2013, Publicado em 16-09-2013. 
Tomaram parte na sessão os Exmos. Desembargadores Ana Rosa Pereira 
Zago Sagrilo, Luiz Alberto de Vargas, Vania Mattos, Maria da Graça Ribeiro 
Centeno, Rejane Souza Pedra e Lucia Ehrenbrink e o Exmo. Juiz convocado 
Luis Carlos Pinto Gastal, sob a presidência do Exmo. Desembargador João 
Alfredo Borges Antunes de Miranda. Presente pelo Ministério Público do 
Trabalho a Dra. Maria Cristina Sanchez Gomes Ferreira. Dou fé. Porto Alegre, 
24 de setembro de 2014. Márcia Lamberti Doval, Secretária da Seção 
Especializada em Execução. 
 

RESOLUÇÃO Nº 13/2014 (DEJT de 26/09/2014). CERTIFICO que a Seção 
Especializada em Execução do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, no 
uso de suas atribuições legais e regimentais, em sessão extraordinária 
realizada nesta data, resolveu, por maioria de votos, vencida a 
Desembargadora Vania Mattos, aprovar a edição da ORIENTAÇÃO 
JURISPRUDENCIAL Nº 56, com a seguinte redação: 
LIQUIDAÇÃO/EXECUÇÃO DE PARCELAS VINCENDAS. ARTIGO 290 DO 
CPC. Aplica-se à liquidação/execução trabalhista o entendimento expresso no 
art. 290 do Código de Processo Civil, mesmo quando omissa a sentença 
quanto às parcelas vincendas. São estas devidas após a data do ajuizamento 
quando íntegro o contrato de trabalho e mantidas as condições fáticas que 
embasaram a condenação. PRECEDENTES: Processo 0099900-
81.1996.5.04.0511 AP, Relatora Desembargadora Maria da Graça Ribeiro 
Centeno, Julgamento unânime em 25-02-2014. Publicado em 05-03-2014; 
Processo 0025600-86.2002.5.04.0302 AP, Relatora Desembargadora Beatriz 
Renck , Julgamento por maioria de votos em 27-09-2013, Publicado em 03-10-
2013; Processo 0000327-66.2012.5.04.0331 AP, Relator Desembargador João 
Ghisleni Filho, Julgamento unânime em 03-12-2013, Publicado em 09-12-2013. 
Tomaram parte na sessão os Exmos. Desembargadores Ana Rosa Pereira 
Zago Sagrilo, Luiz Alberto de Vargas, Vania Mattos, Maria da Graça Ribeiro 
Centeno, Rejane Souza Pedra e Lucia Ehrenbrink e o Exmo. Juiz convocado 
Luis Carlos Pinto Gastal, sob a presidência do Exmo. Desembargador João 
Alfredo Borges Antunes de Miranda. Presente pelo Ministério Público do 
Trabalho a Dra. Maria Cristina Sanchez Gomes Ferreira. Dou fé. Porto Alegre, 
24 de setembro de 2014. Márcia Lamberti Doval, Secretária da Seção 
Especializada em Execução. 
 

RESOLUÇÃO Nº 14/2014 (DEJT de 26/09/2014). CERTIFICO que a Seção 
Especializada em Execução do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, no 
uso de suas atribuições legais e regimentais, em sessão extraordinária 
realizada nesta data, resolveu, por maioria de votos, vencidas com votos 
díspares as Exmas. Desembargadoras Maria da Graça Ribeiro Centeno e 
Lucia Ehrenbrink, aprovar a edição da ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL Nº 
57, com a seguinte redação: AGRAVO DE PETIÇÃO. HONORÁRIOS 
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ADVOCATÍCIOS/ASSISTENCIAIS. PARCELAS VINCENDAS. Os honorários 
advocatícios/assistenciais são devidos sobre as parcelas objeto da 
condenação, incidindo sobre as vincendas até doze parcelas mensais 
seguintes ao trânsito em julgado do título executivo judicial. PRECEDENTES: 
Processo 0000312-64.2011.5.04.0030 AP, Relatora Desembargadora Maria 
Helena Mallmann, Julgamento unânime em 15-07-2014, Publicado em 21-07-
2014; Processo 0000545-07.2010.5.04.0512 AP, Relatora Desembargadora 
Lucia Ehrenbrink, Julgamento unânime em 20-05-2014, Publicado em 26-05-
2014; Processo 0159000-25.2007.5.04.0561 AP, Relator Desembargador 
Wilson Carvalho Dias, Julgamento unânime em 04-12-2012, Publicado em 07-
12-2012. Tomaram parte na sessão os Exmos. Desembargadores Ana Rosa 
Pereira Zago Sagrilo, Luiz Alberto de Vargas, Vania Mattos, Maria da Graça 
Ribeiro Centeno, Rejane Souza Pedra e Lucia Ehrenbrink e o Exmo. Juiz 
convocado Luis Carlos Pinto Gastal, sob a presidência do Exmo. 
Desembargador João Alfredo Borges Antunes de Miranda. Presente pelo 
Ministério Público do Trabalho a Dra. Maria Cristina Sanchez Gomes Ferreira. 
Dou fé. Porto Alegre, 24 de setembro de 2014. Márcia Lamberti Doval, 
Secretária da Seção Especializada em Execução. 
 

RESOLUÇÃO Nº 15/2014 (DEJT de 26/09/2014). CERTIFICO que a Seção 
Especializada em Execução do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, no 
uso de suas atribuições legais e regimentais, em sessão extraordinária 
realizada nesta data, resolveu, por unanimidade de votos, aprovar a edição da 
ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL Nº 58, com a seguinte redação: 
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DEVIDAS EM CASO DE RENÚNCIA 
DE PARTE DO CRÉDITO PELO EXEQUENTE. As contribuições 
previdenciárias incidem sobre o valor efetivamente pago ao exequente, não 
incidindo sobre o valor eventualmente renunciado pelo credor. 
PRECEDENTES: Processo 0102800-23.2008.5.04.0121 AP, Relator 
Desembargador João Ghisleni Filho, Julgamento unânime em 08-10-2014, 
Publicado em 14-10-2014; Processo 0000578-93.2011.5.04.0016 AP, Relatora 
Desembargadora Ana Rosa Pereira Zago Sagrilo, Julgamento unânime em 18-
03-2014, Publicado em 24-03-2014; Processo 0000072-27.2010.5.04.0801 AP, 
Relator Desembargador Luiz Alberto De Vargas, Julgamento unânime em 18-
02-2014, Publicado em 24-02-2014; Tomaram parte na sessão os Exmos. 
Desembargadores Ana Rosa Pereira Zago Sagrilo, Luiz Alberto de Vargas, 
Vania Mattos, Maria da Graça Ribeiro Centeno, Rejane Souza Pedra e Lucia 
Ehrenbrink e o Exmo. Juiz convocado Luis Carlos Pinto Gastal, sob a 
presidência do Exmo. Desembargador João Alfredo Borges Antunes de 
Miranda. Presente pelo Ministério Público do Trabalho a Dra. Maria Cristina 
Sanchez Gomes Ferreira. Dou fé. Porto Alegre, 24 de setembro de 2014. 
Márcia Lamberti Doval, Secretária da Seção Especializada em Execução. 
 

RESOLUÇÃO Nº 16/2014 (DEJT de 26/09/2014). CERTIFICO que a Seção 
Especializada em Execução do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, no 
uso de suas atribuições legais e regimentais, em sessão extraordinária 
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realizada nesta data, resolveu, por unanimidade de votos, aprovar a edição da 
ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL Nº 59, com a seguinte redação: 
RESPONSABILIDADE DO SÓCIO. INGRESSO NA SOCIEDADE APÓS SUA 
CONSTITUIÇÃO. O sócio que ingressa na sociedade após sua constituição 
assume integral responsabilidade sobre o passivo trabalhista existente, 
constituído ou em formação. Em caso de sua retirada da sociedade, antes do 
ajuizamento da ação, aplica-se o entendimento expresso na Orientação 
Jurisprudencial nº 48 desta Seção Especializada. PRECEDENTES: Processo 
0029200-78.1999.5.04.0801 AP, Relator Juiz convocado José Cesario 
Figueiredo Teixeira, Julgamento unânime em 07-05-2015, Publicado em 13-05-
2014; Processo 0126500-91.2008.5.04.0003 AP, Relator Desembargador João 
Ghisleni Filho, Julgamento unânime em 12-11-2013, Publicado em 19-11-2013; 
Processo 0070500-96.2004.5.04.0331 AP, Relator Desembargador João Pedro 
Silvestrin, Julgamento unânime em 03-07-2014, Publicado em 09-07-2014. 
Tomaram parte na sessão os Exmos. Desembargadores Ana Rosa Pereira 
Zago Sagrilo, Luiz Alberto de Vargas, Vania Mattos, Maria da Graça Ribeiro 
Centeno, Rejane Souza Pedra e Lucia Ehrenbrink e o Exmo. Juiz convocado 
Luis Carlos Pinto Gastal, sob a presidência do Exmo. Desembargador João 
Alfredo Borges Antunes de Miranda. Presente pelo Ministério Público do 
Trabalho a Dra. Maria Cristina Sanchez Gomes Ferreira. Dou fé. Porto Alegre, 
24 de setembro de 2014. Márcia Lamberti Doval, Secretária da Seção 
Especializada em Execução. 
 

RESOLUÇÃO Nº 17/2014 (DEJT de 26/09/2014). CERTIFICO que a Seção 
Especializada em Execução do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, no 
uso de suas atribuições legais e regimentais, em sessão extraordinária 
realizada nesta data, resolveu, por unanimidade de votos, aprovar a edição da 
ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL Nº 60, com a seguinte redação: 
DESPESAS PROCESSUAIS NA FASE DE EXECUÇÃO. ESPONSABILIDADE 
PELO PAGAMENTO. A responsabilidade pelo pagamento das despesas 
processuais na fase de execução, nos termos do artigo 789, parágrafo terceiro, 
da CLT, pode ser dividida entre as partes, na esteira de conciliação havida na 
fase de execução. PRECEDENTES: Processo 0014500-31.2006.5.04.0291 AP, 
Relatora Desembargadora Maria da Graça Ribeiro Centeno, Julgamento 
unânime em 15-07-2014, Publicado em 21-07-2014; Processo 0119700-
15.2007.5.04.0025 AP, Relatora Desembargadora Maria da Graça Ribeiro 
Centeno , Julgamento por maioria de votos em 20-05-2014, Publicado em 26-
05-2014; Processo 0084800-29.2008.5.04.0103 AP, Relatora Desembargadora 
Maria da Graça Ribeiro Centeno, Julgamento por maioria de votos em 08-10-
2013, Publicado em 14-10-2013. Tomaram parte na sessão os Exmos. 
Desembargadores Ana Rosa Pereira Zago Sagrilo, Luiz Alberto de Vargas, 
Vania Mattos, Maria da Graça Ribeiro Centeno, Rejane Souza Pedra e Lucia 
Ehrenbrink e o Exmo. Juiz convocado Luis Carlos Pinto Gastal, sob a 
presidência do Exmo. Desembargador João Alfredo Borges Antunes de 
Miranda. Presente pelo Ministério Público do Trabalho a Dra. Maria Cristina 
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Sanchez Gomes Ferreira. Dou fé. Porto Alegre, 24 de setembro de 2014. 
Márcia Lamberti Doval, Secretária da Seção Especializada em Execução. 
 

RESOLUÇÃO Nº 18/2014 (DEJT de 26/09/2014). CERTIFICO que a Seção 
Especializada em Execução do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, no 
uso de suas atribuições legais e regimentais, em sessão extraordinária 
realizada nesta data, resolveu, por unanimidade de votos, aprovar a edição da 
ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL Nº 61, com a seguinte redação: 
REINTEGRAÇÃO NO EMPREGO. CÁLCULO DAS PARCELAS DEVIDAS NO 
PERÍODO DE AFASTAMENTO. Na reintegração no emprego, caso outro 
critério não tenha sido fixado na fase de conhecimento, calculam-se as 
parcelas devidas ao empregado no período de afastamento, de forma que se 
mantenha o padrão remuneratório percebido pelo empregado antes do 
afastamento, aplicando-se os índices de reajuste salarial como se em atividade 
estivesse, e considerada a média física das parcelas variáveis percebidas pelo 
trabalhador nos últimos doze meses anteriores ao afastamento, sendo 
desnecessária a especificação, no título executivo, das parcelas a serem 
consideradas. PRECEDENTES: Processo 0104800-33.1998.5.04.0028 AP, 
Relatora Desembargadora Lucia Ehrenbrink, Julgamento unânime em 27-11-
2012, Publicado em 03-12-2012; Processo 0085800-26.2007.5.04.0030 AP, 
Relatora Desembargadora Ana Rosa Pereira Zago Sagrilo, Julgamento 
unânime em 01-09-2011, Publicado em 09-09-2011; Processo 0042200-
93.1995.5.04.0411 AP, Relator Desembargador João Alfredo Borges Antunes 
de Miranda, Julgamento por maioria de votos em 30-06-2010, Publicado em 
26-07-2010. Tomaram parte na sessão os Exmos. Desembargadores Ana 
Rosa Pereira Zago Sagrilo, Luiz Alberto de Vargas, Vania Mattos, Maria da 
Graça Ribeiro Centeno, Rejane Souza Pedra e Lucia Ehrenbrink e o Exmo. 
Juiz convocado Luis Carlos Pinto Gastal, sob a presidência do Exmo. 
Desembargador João Alfredo Borges Antunes de Miranda. Presente pelo 
Ministério Público do Trabalho a Dra. Maria Cristina Sanchez Gomes Ferreira. 
Dou fé. Porto Alegre, 24 de setembro de 2014. Márcia Lamberti Doval, 
Secretária da Seção Especializada em Execução. 
 

RESOLUÇÃO Nº 19/2014 (DEJT de 26/09/2014). CERTIFICO que a Seção 
Especializada em Execução do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, no 
uso de suas atribuições legais e regimentais, em sessão extraordinária 
realizada nesta data, resolveu, por unanimidade de votos, aprovar a edição da 
ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL Nº 62, com a seguinte redação: 
CRITÉRIO DE CÁLCULO. DIVISOR PARA O CÁLCULO DA INTEGRAÇÃO 
DAS PARCELAS VARIÁVEIS. A integração das parcelas variáveis em férias, 
gratificações natalinas, gratificações semestrais e aviso prévio deverá observar 
idênticos divisor e dividendo. PRECEDENTES: Processo 0063700-
87.1996.5.04.0701 AP, Relatora Desembargadora Lucia Ehrenbrink, 
Julgamento unânime em 22-10-2013, Publicado em 28-10-2013; Processo 
0017100-52.2000.5.04.0641 AP, Relatora Desembargadora Rejane Souza 
Pedra, Julgamento unânime em 06-05-2014, Publicado em 12-05-2014; 
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Processo 0096500-47.2009.5.04.0012 AP, Relator Desembargador Luiz Alberto 
de Vargas, Julgamento unânime em 02-09-2014, Publicado em 08-09-2014. 
Tomaram parte na sessão os Exmos. Desembargadores Ana Rosa Pereira 
Zago Sagrilo, Luiz Alberto de Vargas, Vania Mattos, Maria da Graça Ribeiro 
Centeno, Rejane Souza Pedra e Lucia Ehrenbrink e o Exmo. Juiz convocado 
Luis Carlos Pinto Gastal, sob a presidência do Exmo. Desembargador João 
Alfredo Borges Antunes de Miranda. Presente pelo Ministério Público do 
Trabalho a Dra. Maria Cristina Sanchez Gomes Ferreira. Dou fé. Porto Alegre, 
24 de setembro de 2014. Márcia Lamberti Doval, Secretária da Seção 
Especializada em Execução. 
 

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 19/2014 (DEJT de 29/09/2014). Altera a 
área de jurisdição do Foro Trabalhista de Gramado, retirando-lhe o Município 
de Jaquirana, que passa a integrar a área da jurisdição da Vara do Trabalho de 
Vacaria. 

O ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª 

REGIÃO, no uso de suas atribuições legais e regimentais, na sessão ordinária 
realizada nesta data; 

CONSIDERANDO o disposto no art. 28 da Lei nº 10.770/2003, que estabelece, 
in verbis: “Cabe a cada Tribunal Regional do Trabalho, no âmbito de sua 
Região, mediante ato próprio, alterar e estabelecer a jurisdição das Varas do 
Trabalho, bem como transferir -lhes a sede de um Município para outro, de 
acordo com a necessidade de agilização da prestação jurisdicional trabalhista”; 

CONSIDERANDO o disposto no art. 25, inc. IV, do Regimento Interno deste 
Tribunal; 

CONSIDERANDO o princípio constitucional do acesso à justiça; 

CONSIDERANDO o relatório favorável da Assessoria Jurídica da Corregedoria; 

CONSIDERANDO o requerimento da Ordem dos Advogados do Brasil 
Subseção de Bom Jesus de alteração da sede de jurisdição do Município de 
Jaquirana; 

CONSIDERANDO a maior proximidade desse Município à cidade de Vacaria, 
para a qual a alteração da sede de jurisdição é proposta, bem como as 
melhores condições de deslocamento dos usuários da Justiça do Trabalho; 

CONSIDERANDO que a alteração proposta representará um acréscimo 
inexpressivo do movimento processual na sede cuja área de jurisdição será 
aumentada, 

RESOLVE, por unanimidade: 

Art. 1º Alterar a área de jurisdição do Foro Trabalhista de Gramado, retirando-
lhe o Município de Jaquirana, que passa a integrar a área da jurisdição da Vara 
do Trabalho de Vacaria. 

Art. 2º Os processos já distribuídos e originários do Município de Jaquirana 
deverão permanecer nas Varas do Trabalho de Gramado. 
Parágrafo único. Os processos originários do Município de Jaquirana 
distribuídos a partir da publicação desta resolução deverão ser encaminhados 
para Vara do Trabalho de Vacaria. 
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Art. 3º A presente Resolução Administrativa entra em vigor na data da 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, Beatriz Renck, 
Cláudio Antonio Cassou Barbosa, Denise Pacheco, Raul Zoratto Sanvicente, 
Ana Rosa Pereira Zago Sagrilo, Ricardo Carvalho Fraga, Marçal Henri dos 
Santos Figueiredo e Marcelo Gonçalves de Oliveira, 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. Fabiano Holz Beserra. Porto Alegre, 22 de 
setembro de 2014. 

 

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 18/2014 (DEJT de 29/09/2014) Altera o 
Anexo I da Resolução Administrativa nº 11/2013, o qual estabelece os valores 
das diárias de magistrados e servidores 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 o que consta processo administrativo eletrônico nº 0002159- 
26.2013.5.04.0000 (PA), 

RESOLVE, por unanimidade: 

Art. 1º Alterar o Anexo I da Resolução Administrativa nº 11/2013, que passa a 
ter a seguinte redação: 

Art. 2º Republique-se a Resolução Administrativa nº 11/2013, com as 
alterações promovidas pela presente. 

Art. 3º 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, Beatriz Renck, 
Cláudio Antonio Cassou Barbosa, Denise Pacheco, Raul Zoratto Sanvicente, 
Ana Rosa Pereira Zago Sagrilo, Ricardo Carvalho Fraga, Marçal Henri dos 
Santos Figueiredo e Marcelo Gonçalves de Oliveira, 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. Fabiano Holz Beserra. Porto Alegre, 22 de 
setembro de 2014. 

Anexos 

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 11/2013 Regulamenta a concessão de 
diárias e a aquisição de passagens aéreas 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 
realizada nesta data, 
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CONSIDERANDO o que consta do Expediente MA-12178-1986-000-04-00-0 e 
do PA 0002159-26.2013.5.04.0000, que tratam de diárias de magistrados e 
servidores; 

CONSIDERANDO o disposto na Resolução nº 73 do Conselho Nacional de 
Justiça, de 28 de abril de 2009, que dispõe sobre a concessão e pagamento de 
diárias no âmbito do Poder Judiciário; 

CONSIDERANDO o disposto na Resolução nº 124 do Conselho Superior da 
Justiça do Trabalho, de 28 de fevereiro de 2013, que regulamenta a concessão 
de diárias e a aquisição de passagens aéreas no âmbito da Justiça do Trabalho 
de primeiro e segundo graus; 

CONSIDERANDO que a concessão de diárias no âmbito da Justiça do 
Trabalho da 4ª Região é regulamentada pela Resolução nº 17/2009, de 31 de 
agosto de 2009, que tem como fundamento o Ato nº 107/2009 do Conselho 
Superior da Justiça do Trabalho, revogado pela Resolução nº 124/2013 do 
Conselho Superior da Justiça do Trabalho; 

RESOLVE, por unanimidade de votos: 
Regulamentar a concessão de diárias e a aquisição de passagens aéreas no 
âmbito da Justiça do Trabalho da 4ª Região, nos seguintes termos: 

Art. 1º O magistrado ou o servidor da Justiça do Trabalho da 4ª Região que se 
deslocar, em razão de serviço, em caráter eventual ou transitório, da localidade 
de exercício para outro ponto do território nacional ou para o exterior, fará jus à 
percepção de diárias para indenização das despesas extraordinárias de 
alimentação, hospedagem e locomoção urbana, sem prejuízo do fornecimento 
de passagens ou do pagamento de indenização de transporte, na forma 
prevista nesta Resolução. 

§ 1º A concessão e o pagamento das diárias pressupõem, obrigatoriamente: 

I – compatibilidade dos motivos do deslocamento com o interesse público; 

II – correlação entre o motivo do deslocamento e as atribuições do cargo 
efetivo ou as atividades desempenhadas no exercício da função comissionada 
ou do cargo em comissão; 

III – publicação do ato na imprensa oficial de veiculação dos atos deste 
Tribunal, em veículo oficial de circulação interna e em seu sítio eletrônico, 
contendo o nome do magistrado ou servidor e o respectivo cargo ou função, o 
destino, a atividade a ser desenvolvida, o período de afastamento e a 
quantidade de diárias; 

IV – comprovação do deslocamento e da atividade desempenhada. 

§ 2º Aplicam-se as normas da presente Resolução às hipóteses de 
deslocamento para a participação em atividades de formação judicial 
promovidas pela Escola Judicial do TRT da 4ª Região, pressupondo-se, nesses 
casos, a compatibilidade dos motivos do deslocamento com o interesse 
público, sendo necessário o reconhecimento prévio e expresso, pela Direção 
da Escola Judicial, da presença de correlação entre a causa do deslocamento 
e as atribuições do cargo, nos exatos termos do quanto previsto no item II do 
parágrafo 1º supra. 

§ 3º A publicação a que se refere o inciso III do § 1º será a posteriori em caso 
de viagem para realização de diligência sigilosa. 
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Art. 2º As diárias serão concedidas por dia de afastamento da localidade de 
exercício, incluindo-se o dia de partida e o dia de chegada, observando-se os 
seguintes critérios: 

I – valor integral quando o deslocamento importar pernoite fora da localidade 
de exercício; 

II – metade do valor: 

a) quando o deslocamento não exigir pernoite fora da localidade de exercício; 

b) quando fornecido alojamento ou outra forma de hospedagem por órgão ou 
entidade da Administração Pública; e  

c) no dia do retorno à localidade de exercício. 

Parágrafo único. Na hipótese prevista na alínea “b” do inciso II, no dia do 
retorno à localidade de exercício será concedido valor equivalente a 25% (vinte 
e cinco por cento) da diária integral. 

Art. 3º Será concedido, nas viagens em território nacional, adicional 
correspondente a 80% (oitenta por cento) do valor básico da diária do cargo de 
Analista Judiciário, destinado a cobrir despesas de deslocamento do local de 
trabalho ou hospedagem até o local de embarque ou desembarque e vice-
versa. 

§ 1º Quando o deslocamento compreender mais de uma cidade de destino, o 
adicional de que trata este artigo poderá ser concedido mais de uma vez, a 
critério da Administração. 

§ 2º O adicional de que trata o caput não será devido quando fornecido veículo 
oficial para os deslocamentos a que se destina. 

§ 3º Se em alguma das localidades for fornecido veículo oficial para o 
deslocamento de que trata o caput, não será devido o adicional correspondente 
a essa localidade. 

§ 4º O adicional de deslocamento tem caráter indenizatório e será concedido 
no próprio ato de concessão das diárias. 

Art. 4º O magistrado ou servidor não fará jus a diárias quando: 

I – não havendo pernoite fora da localidade de exercício: 

a) o deslocamento se der entre municípios limítrofes ou na mesma região 
metropolitana; 

b) o deslocamento ocorrer dentro dos limites da jurisdição da Vara do Trabalho; 

c) o deslocamento da localidade de exercício constituir exigência permanente 
do cargo. 

II – o retardamento da viagem for motivado pela empresa transportadora, 
responsável, segundo a legislação pertinente, pelo fornecimento de 
hospedagem, alimentação e transporte. 

§ 1º Em se tratando de juiz substituto zoneado em circunscrição que abranja 
mais de um município, não enseja o pagamento de diárias o seu deslocamento 
dentro dos limites da jurisdição da Vara do Trabalho em que se encontra 
sediado, bem como entre os municípios limítrofes com a localidade da sede, 
salvo se houver pernoite. 

Art. 5º O magistrado que se deslocar em equipe de trabalho receberá diária 
equivalente ao maior valor pago entre os demais membros da equipe. 
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§ 1º O servidor que se afastar da sede do serviço acompanhando magistrado, 
para prestar-lhe assistência direta que exija acompanhamento integral e 
hospedagem no mesmo local, fará jus à diária correspondente a 80% (oitenta 
por cento) do valor da diária percebida pelo magistrado. 

§ 2º A assistência de que trata o parágrafo anterior a ser prestada à autoridade 
assistida deverá ser expressamente informada no formulário de requisição de 
diárias. 

Art. 6º Os valores das diárias são os definidos no Anexo I desta Resolução, 
observados os seguintes critérios: 

I – as diárias concedidas aos magistrados serão escalonadas e terão como 
valor máximo o correspondente à diária paga a Ministro do Supremo Tribunal 
Federal; 

II – os servidores perceberão, no máximo, 60% (sessenta por cento) do valor 
da diária a que tem direito Ministro do Supremo Tribunal Federal. 

Parágrafo único. Quando houver majoração dos valores das diárias, deverão 
ser observados os limites máximos fixados no Anexo I da Resolução nº 124 do 
Conselho Superior da Justiça do Trabalho, além da prévia comunicação à 
Presidência daquele órgão, para análise da disponibilidade orçamentária. 

Art. 7º As diárias concedidas em dia útil serão calculadas com dedução da 
parcela correspondente aos valores percebidos a título de auxílio-alimentação 
e auxílio-transporte. 

Art. 8° As propostas de concessão de diárias, quando o afastamento tiver início 
na sexta-feira, bem como as que incluam sábados, domingos e feriados, serão 
expressamente justificadas, condicionada a autorização de pagamento à 
aceitação da justificativa. 

Art. 9º O magistrado, regularmente designado para substituir Desembargador 
do Tribunal Regional do Trabalho, que se deslocar da sede do Tribunal em 
caráter eventual ou transitório perceberá as diárias correspondentes às que 
teria direito o titular. 

Parágrafo único. Aplica-se o disposto neste artigo ao servidor designado 
interinamente ou como substituto do titular. 

Art. 10. O ato concessivo de diárias será autorizado pelo Presidente do 
Tribunal ou a quem este delegar competência, devendo a respectiva proposta 
de concessão obedecer aos modelos constantes do Anexo II desta Resolução. 

Parágrafo único. No ato de apropriação das diárias no Sistema Integrado de 
Administração Financeira do Governo Federal – SIAFI, o campo 
“OBSERVAÇÃO” deverá ser preenchido com as informações suficientes para 
subsidiar a publicação de que trata o inciso III do parágrafo único do art. 1°. 

Art. 11. As diárias serão pagas antecipadamente, de uma só vez, mediante 
crédito em conta bancária, exceto nas seguintes situações, a critério da 
autoridade concedente: 

I – em casos de emergência, quando poderão ser processadas no decorrer do 
afastamento; 

II – quando o afastamento compreender período superior a 15 (quinze) dias, 
caso em que poderão ser pagas parceladamente. 
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§ 1º Quando o período de afastamento se estender até o exercício seguinte, a 
despesa recairá no exercício em que se iniciou, limitadas as concessões de 
diárias à disponibilidade orçamentária. 

§ 2º Nos casos em que o afastamento se estender por tempo superior ao 
previsto, desde que autorizada sua prorrogação, o magistrado ou o servidor 
fará jus, ainda, às diárias correspondentes ao período prorrogado. 

Art. 12. As diárias recebidas e não utilizadas serão devolvidas pelo magistrado 
ou servidor, em 5 (cinco) dias úteis, contados do seu retorno à sede. 

§ 1º Quando a viagem for cancelada ou ocorrer adiamento superior a 15 
(quinze) dias, ou sem previsão de nova data, o magistrado ou servidor 
devolverá as diárias em sua totalidade e os bilhetes de passagem, se for o 
caso, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da data prevista para a viagem. 

§ 2º A autoridade proponente, o ordenador de despesas e o magistrado ou 
servidor favorecido responderão solidariamente pela devolução imediata da 
importância paga, bem como pelo custo das passagens, na hipótese de 
deslocamento em desacordo com as normas estabelecidas nesta Resolução. 

§ 3º A devolução de importância correspondente a diárias, nos casos previstos 
nesta Resolução, e dentro do mesmo exercício financeiro, ocasionará, após o 
recolhimento à conta bancária de origem, a reversão do respectivo crédito à 
dotação orçamentária própria. 

§ 4º A importância devolvida integrará os recursos do Tesouro Nacional, sendo 
considerada receita da União, quando efetivada após o encerramento do 
exercício da concessão de diárias. 

Art. 13. Não havendo restituição das diárias recebidas indevidamente, no prazo 
de 5 (cinco) dias, contados do seu retorno à sede, o beneficiário estará sujeito 
ao desconto do respectivo valor em folha de pagamento do respectivo mês ou, 
não sendo possível, no mês imediatamente subsequente. 

Art. 14. Somente será permitida a concessão de diárias nos limites dos 
recursos orçamentários do exercício em que se der o deslocamento. 

Art. 15. As despesas com alimentação, hospedagem e locomoção urbana de 
colaborador eventual, previstas no art. 4º da Lei nº 8.162, de 8 de janeiro de 
1991, serão indenizadas mediante a concessão de diárias, nos termos desta 
Resolução. 

Parágrafo único. O valor da diária a ser paga a colaborador eventual será 
fixado pelo Presidente do Tribunal ou a quem este delegar competência, 
mediante a equivalência das atividades a serem exercidas e os cargos 
relacionados no Anexo I desta Resolução. 

Art. 16. O magistrado ou servidor que vier a receber diárias, nos termos desta 
Resolução, deverá apresentar à unidade competente, no prazo de cinco dias 
úteis, a contar do seu retorno à sede, o comprovante de deslocamento. 

§ 1º Não sendo possível cumprir a exigência do caput, por motivo justificado, a 
comprovação da viagem poderá ser feita por quaisquer das seguintes formas: 

I – ata de reunião ou declaração emitida por unidade administrativa, no caso de 
reuniões de Conselhos, de Grupos de Trabalho ou de Estudos, de Comissões 
ou assemelhados, em que conste o nome do beneficiário como presente; 
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II – declaração emitida por unidade administrativa ou lista de presença em 
eventos, seminários, treinamentos ou assemelhados, em que conste o nome 
do beneficiário como presente;  

§ 2º No caso de deslocamento do magistrado ou servidor em veículo oficial, 
fica dispensada a apresentação de que trata este artigo. 

Art. 17. As diárias internacionais serão concedidas a partir da data do 
afastamento do território nacional e contadas integralmente do dia da partida 
até o dia do retorno, inclusive. 

§ 1º Exigindo o afastamento pernoite em território nacional, fora da sede do 
serviço, será devida diária integral, conforme valores constantes das 
respectivas tabelas de diárias nacionais. 

§ 2º Conceder-se-á diária nacional integral quando o retorno à sede acontecer 
no dia seguinte ao da chegada no território nacional. 

§ 3º O valor da diária será reduzido à metade, nas hipóteses dos §§ 1º e 2º, 
desde que fornecido ao beneficiário alojamento ou outra forma de hospedagem 
por órgão ou entidade da Administração Pública. 

Art. 18. Quando se tratar de viagem internacional, o favorecido poderá optar 
pelo recebimento das diárias em moeda brasileira, sendo o valor convertido 
pela taxa de câmbio do dia da emissão da Ordem Bancária, ou, no caso de 
opção pelo recebimento das diárias em moeda estrangeira, caberá ao Tribunal 
proceder à aquisição junto ao estabelecimento credenciado e autorizado a 
vender moeda estrangeira a órgãos da Administração Pública. 

Art. 19. Não ensejam o pagamento de diárias as viagens ao exterior com ônus 
limitado, que implicam direito apenas ao subsídio ou vencimento e demais 
vantagens do cargo, função ou emprego, assim como as sem ônus, que não 
acarretam qualquer despesa para a Administração. 

Art. 20. Aplicam-se à diária internacional os mesmos critérios fixados para a 
concessão, o pagamento e a restituição das diárias relativas a deslocamentos 
no território nacional. 

Art. 21. Na aquisição de passagens aéreas deverão ser observadas as normas 
gerais de despesa, inclusive o processo licitatório quando necessário, 
objetivando especificamente:  

I – acesso às mesmas vantagens oferecidas ao setor privado; 

II – aquisição das passagens pelo menor preço dentre os oferecidos, inclusive 
aqueles decorrentes da aplicação de tarifas promocionais ou reduzidas para 
horários compatíveis com a programação da viagem; 

III – adoção das providências necessárias ao atendimento das condições 
preestabelecidas para aplicação das tarifas promocionais ou reduzidas. 

Art. 22. No interesse da Administração, poderão ser ressarcidas as despesas 
com outro meio de transporte utilizado pelo magistrado ou servidor, desde que 
apresentados os devidos comprovantes. 

§ 1º Quando o magistrado ou servidor utilizar meio próprio de locomoção, 
entendendo-se como tal o veículo automotor particular utilizado à sua conta e 
risco, poderá haver ressarcimento de despesas com combustível, no valor 
correspondente ao resultado da multiplicação do valor padronizado de 
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ressarcimento de transporte pela distância rodoviária, em quilômetros, 
existente entre os municípios percorridos. 

§ 2º O valor padronizado de ressarcimento de transporte será definido em Ato 
do Presidente do Tribunal, a partir do resultado da divisão do preço do litro do 
combustível pelo consumo de dez quilômetros rodados por litro. 

§ 3º O preço do litro do combustível será o preço médio da gasolina comum na 
cidade de Porto Alegre, com base nos valores informados pela Agência 
Nacional do Petróleo – ANP. 

§ 4º A distância entre os municípios será definida com base em informações 
prestadas por órgãos oficiais, tais como o Departamento Nacional de Infra-
Estrutura de Transportes – DNIT e o Departamento Autônomo de Estradas e 
Rodagem – DAER. 

§ 5º No caso da existência de pedágios e outras tarifas no trajeto interurbano, 
esses também serão passíveis de ressarcimento, mediante requerimento ao 
Presidente do Tribunal, ou a quem este delegar competência, juntando-se os 
comprovantes de pagamento. 

§ 6° O valor relativo ao ressarcimento das despesas de que trata este artigo é 
limitado ao custo do meio de transporte normalmente oferecido pela 
Administração para o deslocamento. 

Art. 23. Revoga-se a Resolução Administrativa nº 17, de 31 de agosto de 2009. 

Art. 24. A presente Resolução entra em vigor na data da sua publicação. 
Tomaram parte na sessão os Exmos. Desembargadores Flavio Portinho 
Sirangelo, João Ghisleni Filho, Juraci Galvão Júnior, Rosane Serafini Casa 
Nova, João Alfredo Borges Antunes de Miranda, Ana Luiza Heineck Kruse, 
Cleusa Regina Halfen, Ana Rosa Pereira Zago Sagrilo, Luiz Alberto de Vargas, 
Beatriz Renck, Vania Maria Cunha Mattos, Denise Pacheco, José Felipe Ledur 
e Marçal Henri dos Santos Figueiredo, sob a presidência da Exma. 
Desembargadora Maria Helena Mallmann, Presidente deste Tribunal. Presente 
pelo Ministério Público do Trabalho o Dr. Ivan Sérgio Camargo dos Santos. 
Porto Alegre, 13 de maio de 2013. Cláudia Regina Schröder, Secretária do 
Tribunal Pleno, do Órgão Especial e da SDC. 
 
 

P R O V I M E N T O S 

 
 

PROVIMENTO CONJUNTO Nº 10, DE 15 DE SETEMBRO DE 2014 (DEJT de 

23/9/2014). Altera o Provimento Conjunto nº 2/2013, que dispõe sobre a 
instituição de Posto de Atendimento Integrado da Justiça do Trabalho – PAI-JT, 
no âmbito da Justiça do Trabalho da 4ª Região, e dá outras providências.  
A PRESIDENTE E A CORREGEDORA REGIONAL DO TRIBUNAL REGIONAL 
DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, no uso de suas atribuições legais e 
regimentais, 



 PODER JUDICIÁRIO FEDERAL 

 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO 
 
 
 

42 

CONSIDERANDO o disposto no Provimento Conjunto nº 2/2013, da 
Presidência deste Tribunal e da Corregedoria Regional, que trata da instituição 
e do funcionamento do Posto de Atendimento Integrado da Justiça do Trabalho 
– PAI-JT nas dependências do Shopping Praia de Belas; 
CONSIDERANDO a Portaria nº 5.461/2014, da Presidência deste Regional, 
que determina que os autos de processos arquivados retirados em carga das 
Varas do Trabalho de Porto Alegre (Avenida Praia de Belas, nº 1.432, Foro I) e 
da Seção de Conservação e Consulta de Documentos Judiciais (Arquivo - Rua 
João Teles, nº 369, 3º andar) devem ser devolvidos, necessariamente, no 
mesmo local de onde tiverem sido retirados,  
RESOLVEM: 
Art. 1º Acrescentar o parágrafo único ao art. 1º do Provimento Conjunto nº 
2/2013, da Presidência deste Tribunal e da Corregedoria Regional, com a 
seguinte redação:  
Parágrafo único. Os autos de processos arquivados, retirados em carga da 
Seção de Conservação e Consulta de Documentos Judiciais (Arquivo – Rua 
João Teles, nº 369, 3º andar), devem ser devolvidos, necessariamente, nesse 
local.  
Art 2º Este provimento entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3º Republique-se o Provimento Conjunto nº 2/2013, da Presidência deste 
Tribunal e da Corregedoria Regional, com as alterações constantes do 
presente. 
CLEUSA REGINA HALFEN 
Presidente do TRT da 4ª Região/RS 
BEATRIZ RENCK 
Corregedora do TRT da 4ª Região/RS 
 

PROVIMENTO CONJUNTO Nº 02, DE 18 DE FEVEREIRO DE 2013 (DEJT de 

23/9/2014) Texto compilado com as alterações promovidas pelo Provimento 
Conjunto nº 10/2014) Dispõe sobre a instituição de Posto de Atendimento 
Integrado da Justiça do Trabalho – PAI-JT, no âmbito da Justiça do Trabalho 
da 4ª Região, e dá outras providências. 
A DESEMBARGADORA PRESIDENTE E A DESEMBARGADORA 
CORREGEDORA REGIONAL DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 
4ª REGIÃO, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
CONSIDERANDO a cessão em comodato de áreas privativas em centros 
comerciais; 
CONSIDERANDO a necessidade de facilitar o acesso dos usuários aos 
serviços prestados pela Justiça do Trabalho; 
CONSIDERANDO a necessidade de regular a matéria no âmbito da Justiça do 
Trabalho da 4ª Região, 
RESOLVEM: 
Art. 1º Instituir Posto de Atendimento Integrado da Justiça do Trabalho – PAI-
JT no âmbito da Justiça do Trabalho da 4ª Região, nas dependências do 
Shopping Praia de Belas – Espaço Judiciário, com o objetivo de promover o 



 PODER JUDICIÁRIO FEDERAL 

 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO 
 
 
 

43 

recebimento de petições e autos de processos dados em carga, desde que, 
nesta última hipótese, sejam limitados a dois volumes. 
Parágrafo único. Os autos de processos arquivados, retirados em carga da 
Seção de Conservação e Consulta de Documentos Judiciais (Arquivo – Rua 
João Teles, nº 369, 3º andar), devem ser devolvidos, necessariamente, nesse 
local.  
Art. 2º Os Postos de Atendimento Integrado da Justiça do Trabalho receberão 
apenas petições e autos de processos relativos às Unidades Judiciárias do 
primeiro e segundo graus da Capital. 
Parágrafo único. A data de devolução dos autos e a de protocolo lançada na 
petição terão chancela própria, que identifique a origem, e valerão como 
recebimento para todos os efeitos legais. 
Art. 3º Os Postos de Atendimento Integrado da Justiça do Trabalho não 
receberão as seguintes espécies de petições, não produzindo quaisquer efeitos 
processuais o seu eventual recebimento:  
I – petições em que seja vindicada medida urgente;  
II – petições que se destinem a qualquer juízo não mencionado no caput do 
artigo 2º ou que se destinem a qualquer outro Juízo que não a Justiça do 
Trabalho da 4ª Região, autorizada sua imediata eliminação;   
III – petições relativas a processos de competência do Tribunal Superior do 
Trabalho ou que lá tramitem em razão de recurso. 
Art. 4º O horário de atendimento dos Postos de Atendimento Integrado da 
Justiça do Trabalho – PAI-JT é das 10h às 18h, e o encaminhamento das 
petições e dos autos dos processos à respectiva Unidade Judiciária será feito 
no dia seguinte.  
§1º. Os malotes dos protocolos de primeiro e segundo graus deverão ser 
organizados mediante triagem dos autos e documentos recebidos a fim de 
definir sua correta destinação. 
§2º. Os lançamentos nos sistemas informatizados NovaJus4 e inFOR ficam a 
cargo da Seção de Protocolo do TRT e do Protocolo-Geral do Foro da Capital, 
respectivamente. 
Art. 5º Os Postos de Atendimento Integrado da Justiça do Trabalho – PAI-JT 
ficam vinculados à Direção do Foro da Capital, que designará os servidores 
para o seu atendimento. 
Art. 6º A Secretaria de Tecnologia da Informação diligenciará para a 
informatização dos procedimentos e para a instalação de equipamentos, e dará 
o suporte técnico.  
Art. 7º Os casos omissos serão tratados de acordo com a instância de 
tramitação, os de segundo grau pela Presidência do Tribunal e os de primeiro 
grau pela Corregedoria Regional, que poderá delegar o caso à Direção do Foro 
da Capital. 
Art. 8º Este Provimento entrará em vigor na data de sua publicação. 
CLEUSA REGINA HALFEN 
Presidente do TRT da 4ª Região/RS 
BEATRIZ RENCK 
Corregedora do TRT da 4ª Região/RS 
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E D I T A I S 

 

EDITAL SAM Nº 48/2014 (DEJT de 04/09/2014). A PRESIDENTE DO 

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, no uso de suas 
atribuições legais e regimentais, FAZ SABER, aos Excelentíssimos Juízes do 
Trabalho Substitutos do TRT da 4ª Região, em conformidade ao disposto no 
artigo 83 da Lei Complementar nº 35/79, que se encontra vaga, para 
preenchimento através de promoção pelo critério da antiguidade, a titularidade 
da 4ª Vara do Trabalho de Rio Grande, 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 setembro de 2014. CLEUSA REGINA 
HALFEN, Presidente do TRT da 4ª Região. 
 

EDITAL SAM Nº 49/2014 (DEJT de 19/9/2014). A PRESIDENTE DO 

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO no uso de suas 
atribuições legais e regimentais, FAZ SABER aos Juízes Titulares das Varas 
do Trabalho da 4ª Região o que segue: I – Encontra-se vaga, para fins de 
remoção, a titularidade da Vara do Trabalho de Palmeira das Missões, em 
virtude da remoção, a pedido, da Juíza Adriana Moura Fontoura para a Vara do 
Trabalho de Camaquã, conforme Portaria nº 5418/2014; II – A inscrição para a 
referida vaga deverá ser efetivada a partir da publicação do presente edital no 
Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho; III – Na hipótese de haver 
interessado(s), a remoção dar-se-á nos termos do ordenamento jurídico 
vigente. Porto Alegre, 18 de setembro de 2014. CLEUSA REGINA HALFEN, 
Presidente do TRT da 4ª Região. 
 

EDITAL SAM Nº 50/2014 (DEJT de 19/9/2014). A PRESIDENTE DO 

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, no uso de suas 
atribuições legais e regimentais, FAZ SABER aos Juízes Titulares das Varas 
do Trabalho da 4ª Região o que segue: I – Encontra-se vaga, para fins de 
remoção, a titularidade da Vara do Trabalho de Frederico Wesphalen, em 
virtude da remoção, a pedido, da Juíza Patrícia Helena Alves de Souza para a 
2ª Vara do Trabalho de Lajeado, conforme Portaria nº 5419/2014; II – A 
inscrição para a referida vaga deverá ser efetivada a partir da publicação do 
presente edital no Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho; III – Na hipótese de 
haver interessado(s), a remoção dar-se-á nos termos do ordenamento jurídico 
vigente. Porto Alegre, 18 de setembro de 2014. Ass. CLEUSA REGINA 
HALFEN, Presidente do TRT da 4ª Região. 
 

EXTRATO DO EDITAL DE ABERTURA N.º 01/2014 (DEJT de 19/9/2014). O 
Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região – (TRT 4ª Região) torna público, 
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para conhecimento dos interessados, a abertura de inscrições para o Processo 
Seletivo destinado à formação de cadastro de reserva de estudantes para o 
preenchimento de vagas de estágio de ensino superior, nos termos da Lei nº 
11.788, de 25 de setembro de 2008, e da Resolução Administrativa TRT 4ª 
Região nº 03, de 27 de março de 2009, mediante as condições estabelecidas 
no Edital de Abertura. O interessado deverá, comprovadamente, ter concluído 
no mínimo 30% (trinta por cento) dos créditos obrigatórios para a conclusão de 
um dos cursos de graduação relacionados no Quadro Demonstrativo constante 
no item 1 deste Extrato do Edital de Abertura, à época da convocação para 
preenchimento de vaga de estágio. O Processo Seletivo será realizado sob a 
responsabilidade do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, com a 
coordenação técnico-administrativa do CIEE – Centro de Integração Empresa-
Escola. Porto Alegre, 19 de setembro de 2014. CLEUSA REGINA HALFEN 
Presidente do TRT da 4ª Região/RS 

 
 

D I V E R S O S 

 

 

ATO DILEP.SEGPES.GDGSET.GP Nº 449, DE 3 DE SETEMBRO DE 2014 

(DEJT de 04/09/2014). Altera dispositivo da Resolução Administrativa nº 1.187, 
de 7 de dezembro de 2006, concernente à progressão e promoção funcional do 
servidor, em virtude do que dispõem os arts. 23 e 24, parágrafo único, da Lei nº 
12.269, de 21 de junho de 2010. 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, no uso de suas 
atribuições regimentais estabelecidas nos incisos XI, XXI e XXXIII do art. 35, do 
Regimento Interno, ad referendum do Órgão Especial; 
CONSIDERANDO o disposto nos arts. 23 e 24 da Lei nº 12.269, de 21 de 
junho de 2010; 
CONSIDERANDO o constante nos autos do Processo TST nº 503.747/2014-5, 
R E S O L V E 
Art. 1º O art. 16 da Resolução Administrativa nº 1.187, de 7 de dezembro de 
2006, passa a vigorar com a seguinte redação: 
“Art. 16. O interstício para a progressão funcional e para a promoção será 
computado em períodos corridos de 365 dias, da data em que completou o 
último interstício aquisitivo, ficando suspenso durante as licenças e os 
afastamentos previstos nos arts. 83, 84, § 1º, 85, 86, 91, 92, 94, 95 e 96 da Lei 
nº 8.112/90, bem assim na hipótese de participação em curso de formação e 
faltas injustificadas ao serviço, sendo retomado a partir do término do 
impedimento. 
§1º A suspensão da contagem de tempo para progressão e promoção 
funcional por ocasião do afastamento previsto no art. 83 da Lei nº 8.112/90 
somente ocorrerá após o 30º (trigésimo) dia de afastamento para esta 
finalidade, em cada período de 12 (doze) meses. 
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§2º Ao final da licença ou do afastamento, a contagem do tempo para 
completar o interstício aquisitivo será reiniciada na data em que o servidor 
retornar à atividade. 
§3º A administração, ao aplicar as disposições do art. 24, caput e parágrafo 
único, da Lei nº 12.269/2010, considerará que: 
I – para fins de alteração dos efeitos da licença por motivo de doença em 
pessoa da família até o limite de trinta dias, a data de concessão ao servidor da 
primeira licença dessa natureza no Órgão deve ser considerada como o início 
do primeiro interstício de doze meses, se esta data se verificar entre 12 de 
dezembro de 1990 e 28 de dezembro de 2009; e que II – a partir de 29 de 
dezembro de 2009, a contagem de que trata o inciso anterior será interrompida, 
iniciando-se novo cômputo de interstícios de doze meses, dentro dos quais 
serão observados os limites a que se referem o parágrafo único do art. 24 da 
Lei nº 12.269/2010 e o § 3º do art. 83 da Lei nº 8.112/90.” 
Art. 2º As revisões de progressão e de promoção funcional decorrentes da 
alteração do art. 16 em comento terão efeitos financeiros a contar de 22 de 
junho de 2010, data da publicação da Lei nº 12.269/2010. 
Art. 3º Este Ato entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se o 
ATO.GDGSET.GP. Nº 269, de 6 de maio de 2009. 
Ministro ANTONIO JOSÉ DE BARROS LEVENHAGEN 
 

ATO Nº 491/SEGJUD.GP, DE 23 DE SETEMBRO DE 2014 (DEJT de 

24.9.2014). O PRESIDENTE DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, no 
uso das atribuições legais e regimentais, ad referendum do Órgão Especial, 
considerando a edição da Lei 13.015, de 21 de julho de 2014, que instituiu 
novos requisitos para a admissibilidade de recursos no âmbito da Justiça do 
Trabalho e introduz a sistemática do recurso repetitivo; considerando a 
necessidade de fixação de parâmetros procedimentais mínimos para dar 
efetividade à referida lei,  
R E S O L V E 
Art. 1º A Lei 13.015, de 21 de julho de 2014, aplica-se aos recursos interpostos 
das decisões publicadas a partir da data de sua vigência.  
Art. 2º Sem prejuízo da competência do Ministro Relator do recurso de 
embargos prevista no § 3º do artigo 894 da CLT, o Presidente de Turma, na 
forma do Regimento Interno do Tribunal Superior do Trabalho, denegar-lhe-á 
seguimento nas hipóteses ali previstas e quando a divergência apresentada 
não se revelar atual, nos termos do § 2º do mesmo dispositivo legal.  
Art. 3º Para efeito de aplicação dos §§ 4º e 5º do artigo 896 da CLT, persistindo 
decisão conflitante com a jurisprudência já uniformizada do Tribunal Regional 
do Trabalho de origem, deverão os autos retornar à instância a quo para sua 
adequação à súmula regional ou à tese jurídica prevalecente no Tribunal 
Regional do Trabalho e não conflitante com súmula ou orientação 
jurisprudencial do Tribunal Superior do Trabalho.  
Art. 4º A comprovação da existência da súmula regional ou da tese jurídica 
prevalecente no Tribunal Regional do Trabalho e não conflitante com súmula 
ou orientação jurisprudencial do Tribunal Superior do Trabalho servirá para os 
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efeitos do artigo 896, a, da CLT, desde que regularmente demonstrada sua 
fonte de publicação. 
Art. 5º No caso de decisão regional em consonância com súmula ou orientação 
jurisprudencial do Tribunal Superior do Trabalho, o Relator denegará 
seguimento ao recurso.  
Art. 6º Os Tribunais Regionais do Trabalho deverão manter e dar publicidade a 
suas súmulas e teses jurídicas prevalecentes mediante banco de dados, 
organizando-as por questão jurídica decidida e divulgando-as, 
preferencialmente, na rede mundial de computadores.  
Art. 7º Para os efeitos do § 13 do artigo 896 da CLT, a afetação de julgamento 
ao Tribunal Pleno, em face da relevância da matéria, somente poderá ocorrer 
em processos em tramitação na Subseção de Dissídios Individuais do Tribunal 
Superior do Trabalho.  
Parágrafo único. A afetação a que se refere o caput deste artigo não 
pressupõe, necessariamente, a existência de diversos processos em que a 
questão relevante seja debatida.  
Art. 8º Nas hipóteses dos artigos 896-B e 896-C da CLT, somente poderão ser 
afetados recursos representativos da controvérsia que sejam admissíveis e que 
contenham abrangente argumentação e discussão a respeito da questão a ser 
decidida.  
Art. 9º 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 do 
caput do artigo 896-C da CLT.  
Parágrafo único. O Presidente da Subseção submeterá a proposta ao 
colegiado no prazo máximo de 30 dias de seu recebimento, 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 – 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; 
III – rejeitada a proposta, os autos serão devolvidos à Turma respectiva, para 
que o julgamento do recurso de revista prossiga regularmente. 
Art. 10. Compete ao Presidente do respectivo Tribunal Regional do Trabalho 
determinar a suspensão de que trata o § 3º do artigo 896 da CLT dos recursos 
interpostos contra as sentenças em casos idênticos aos afetados como 
recursos repetitivos. 
Art. 11. 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, 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 da CLT; 
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III - requisitará aos Presidentes ou Vice-Presidentes dos Tribunais Regionais 
do Trabalho a remessa de até dois recursos de revista representativos da 
controvérsia;  
IV – poderá conceder vista ao Ministério Público e às partes, nos termos e para 
os efeitos do § 9º do artigo 896-C da CLT. 
Art. 12. 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. 13. É vedado ao órgão colegiado decidir, para os fins do artigo 896-C da 
CLT, questão não delimitada na decisão de afetação.  
Art. 14. Os recursos afetados deverão ser julgados no prazo de um ano e terão 
preferência sobre os demais feitos.  
§ 1º Não se dando o julgamento no prazo de um ano, cessam automaticamente 
a afetação e a suspensão dos processos.  
§ 2º Ocorrendo a hipótese do parágrafo anterior, é permitido a outro Relator, 
nos termos do artigo 896-C da CLT, afetar dois ou mais recursos 
representativos da controvérsia. 
Art. 15. Quando os recursos requisitados do Tribunal Regional do Trabalho 
contiverem outras questões além daquela que é objeto da afetação, caberá ao 
órgão jurisdicional competente decidir esta em primeiro lugar e depois as 
demais, em acórdão específico para cada processo. 
Art. 16. Para instruir o procedimento, pode o Relator fixar data para, em 
audiência pública, ouvir depoimentos de pessoas com experiência e 
conhecimento na matéria. 
Art. 17. O conteúdo do acórdão paradigma abrangerá a análise de todos os 
fundamentos suscitados à tese jurídica discutida, favoráveis ou contrários.  
Art. 18. As partes deverão ser intimadas da decisão de suspensão de seu 
processo, a ser proferida pelo respectivo Relator.  
Art. 19. A parte poderá requerer o prosseguimento de seu processo se 
demonstrar distinção entre a questão a ser decidida no processo e aquela a ser 
julgada no recurso afetado.  
§ 1º A outra parte deverá ser ouvida sobre o requerimento, no prazo de cinco 
dias. 
§ 2º Da decisão caberá agravo, nos termos do Regimento Interno dos 
respectivos Tribunais.  
Art. 20. 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. 
Art. 21. 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 a causa 
de competência originária ou o recurso anteriormente julgado, na hipótese de o 
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acórdão recorrido contrariar a orientação do Tribunal Superior; III - os 
processos suspensos em primeiro e segundo graus de jurisdição retomarão o 
curso para julgamento e aplicação da tese firmada pelo Tribunal Superior.  
§ 1º Para fundamentar a decisão de manutenção do entendimento, o órgão que 
proferiu o acórdão recorrido demonstrará fundamentadamente a existência de 
distinção, por se tratar de caso particularizado por hipótese fática distinta ou 
questão jurídica não examinada, a impor solução jurídica diversa.  
§ 2º Mantido o acórdão divergente pelo Tribunal de origem, o recurso de revista 
será remetido ao Tribunal Superior do Trabalho, após novo exame de sua 
admissibilidade pelo Presidente ou Vice-Presidente do Tribunal Regional.  
§ 3º 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.   
§ 4º Quando for alterado o acórdão divergente na forma do parágrafo anterior e 
o recurso versar sobre outras questões, caberá ao Presidente do Tribunal 
Regional, depois do reexame pelo órgão de origem e independentemente de 
ratificação do recurso ou juízo de admissibilidade, determinar a remessa do 
recurso ao Tribunal Superior do Trabalho para julgamento das demais 
questões. 
Art. 22. 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 nos termos do §13 do artigo 896 da CLT. 
Art. 23. A dispensa de depósito recursal a que se refere o § 8º do artigo 899 da 
CLT não será aplicável aos casos em que o agravo de instrumento se refira a 
uma parcela de condenação, pelo menos, que não seja objeto de arguição de 
contrariedade a súmula ou a orientação jurisprudencial do Tribunal Superior do 
Trabalho. Parágrafo único. Quando a arguição a que se refere o caput deste 
artigo revelar-se manifestamente infundada, temerária ou artificiosa, o agravo 
de instrumento será considerado deserto. 
Publique-se. 
 

ATO CSJT.GP.SG N.º 272, de 23 de setembro de 2014 (DEJT de 24/9/2014). 
Institui a “Semana Nacional da Conciliação Trabalhista” no âmbito da Justiça 
do Trabalho e dá outras providências. 
O PRESIDENTE DO CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO, 
no uso de suas atribuições regimentais, Considerando os princípios 
constitucionais da efetividade jurisdicional e celeridade processual (CF, artigo 
5º, XXXV e LXXVIII);  
Considerando o aumento dos processos judiciais, sem o respectivo incremento 
da estrutura administrativa; 
Considerando a relevância do contínuo aprimoramento dos mecanismos 
consensuais de solução de conflitos; 
Considerando que o Judiciário do Trabalho é, e que sempre foi, quem pratica e 
incentiva a conciliação;  
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RESOLVE:  
Art. 1º É instituída a “Semana Nacional da Conciliação Trabalhista”, a realizar-
se anualmente no âmbito dos órgãos da Justiça do Trabalho de 1º e 2º graus, 
no mês de março, com o objetivo de implementar medidas visando a 
proporcionar maior celeridade aos processos trabalhistas e aprimorar os meios 
consensuais de solução de conflitos. 
Parágrafo único. No ano de 2015, a Semana ocorrerá de 16 a 20 de março. 
Art. 2º Os Juízes e Desembargadores do Trabalho deverão empregar seus 
bons ofícios para conciliar os processos incluídos em pauta da Semana de 
Conciliação, nos termos do art.764, §1º, da CLT.  
Art. 3º Na Semana Nacional da Conciliação Trabalhista, os tribunais 
fomentarão o trabalho em regime de mutirão, com a participação de 
magistrados e servidores de 1º e 2º graus, das unidades judiciárias e 
administrativas, ativos e inativos.   
Parágrafo único. Para os fins do caput, os tribunais disciplinarão o trabalho 
voluntário de magistrados e servidores inativos.  
Art. 4º Recomenda-se que as Corregedorias Regionais acompanhem a 
quantidade de processos inseridos nas pautas da Semana Nacional da 
Conciliação Trabalhista, elaborando relatório para a Presidência do Conselho 
Superior da Justiça do Trabalho, a ser enviado no prazo de 15 (quinze) dias 
após o término da respectiva semana.  
Art. 5º Compete à Presidência do Conselho Superior da Justiça do Trabalho 
coordenar as atividades da Semana Nacional da Conciliação Trabalhista.  
Art. 6º Este Ato entrará em vigor na data de sua publicação. 
Ministro ANTONIO JOSÉ DE BARROS LEVENHAGEN 
Presidente do Conselho Superior da Justiça do Trabalho 
 

ATO CSJT.GP.SG N.º 270/2014 (DEJT de 24/9/2014) 
O PRESIDENTE DO CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO, 
no uso de suas atribuições regimentais,  
R E S O L V E 
Expedir o presente Ato de composição do Conselho Superior da Justiça do 
Trabalho, nos termos do art. 10, inciso VIII, do Regimento Interno. 
Membros Natos  
Conselheiro ANTONIO JOSÉ DE BARROS LEVENHAGEN – Ministro 
Presidente  
Conselheiro IVES GANDRA DA SILVA MARTINS FILHO - Ministro Vice-
Presidente 
Conselheiro JOÃO BATISTA BRITO PEREIRA - Ministro Corregedor-Geral da 
Justiça do Trabalho 
Membros Eleitos 
Conselheiro LUIZ PHILIPPE VIEIRA DE MELLO FILHO – Ministro do Tribunal 
Superior do Trabalho 
Conselheira MARIA DE ASSIS CALSING – Ministra do Tribunal Superior do 
Trabalho 
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Conselheira DORA MARIA DA COSTA – Ministra do Tribunal Superior do 
Trabalho 
Conselheiro DAVID ALVES DE MELLO JÚNIOR  - Desembargador Presidente 
do Tribunal Regional do Trabalho da 11.ª Região 
Conselheira ELAINE MACHADO VASCONCELOS – Desembargadora do 
Tribunal Regional do Trabalho da 10.ª Região 
Conselheira MARIA DORALICE NOVAES – Desembargadora Presidente do 
Tribunal Regional do Trabalho da 2.ª Região 
Conselheiro CARLOS COELHO DE MIRANDA FREIRE – Desembargador 
Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 13.ª Região 
Conselheiro ALTINO PEDROZO DOS SANTOS - Desembargador Presidente 
do Tribunal Regional do Trabalho da 9.ª Região 
Membros Suplentes 
Ministro FERNANDO EIZO ONO – Tribunal Superior do Trabalho 
Ministro GUILHERME AUGUSTO CAPUTO BASTOS – Tribunal Superior do 
Trabalho 
Ministro MÁRCIO EURICO VITRAL AMARO – Tribunal Superior do Trabalho 
Desembargadora MARIA DAS GRAÇAS ALECRIM MARINHO – Vice-
Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 11.ª Região  
Desembargador PEDRO LUÍS VICENTIN FOLTRAN – Vice-Presidente do 
Tribunal Regional do Trabalho da 10.ª Região 
Desembargadora SÍLVIA REGINA PONDÉ GALVÃO DEVONALD – Vice-
Presidente Administrativo do Tribunal Regional do Trabalho da 2.ª Região 
Desembargador UBIRATAN MOREIRA DELGADO – Vice-Presidente do 
Tribunal Regional do Trabalho da 13.ª Região 
Desembargadora ANA CAROLINA ZAINA – Vice-Presidente do Tribunal 
Regional do Trabalho da 9.ª Região. 
Publique-se. 
Brasília, 23 de setembro de 2014. 
MinistroANTONIO JOSÉ DE BARROS LEVENHAGEN 
Presidente do Conselho Superior da Justiça do Trabalho 
 
 


