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L E I S

1) LEI Nº 12.867, DE 10 DE OUTUBRO DE 2013 (DOU de 10/10/2013).
Regula a profissão de árbitro de futebol e dá outras providências.
A P R E S I D E N T A D A R E P Ú B L I C A
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º A profissão de árbitro de futebol é reconhecida e regulada por esta Lei, 
sem prejuízo das disposições não colidentes contidas na legislação vigente.
Art.  2º  O árbitro  de  futebol  exercerá  atribuições  relacionadas às  atividades 
esportivas  disciplinadas  pela  Lei  nº  9.615,  de  24  de  março  de  1998, 
destacando-se aquelas inerentes ao árbitro de partidas de futebol e as de seus 
auxiliares.
Art. 3º (VETADO).
Art.  4º  É  facultado  aos  árbitros  de  futebol  organizar-se  em  associações 
profissionais e sindicatos.
Art.  5º  É facultado aos árbitros de futebol  prestar  serviços às entidades de 
administração,  às ligas e às entidades de prática da modalidade desportiva 
futebol.
Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 10 de outubro de 2013; 192º da Independência e 125º da República.
DILMA ROUSSEFF
Manuel Dias
Aldo Rebelo
Luís Inácio Lucena Adams

2) LEI Nº 12.870, DE 15 DE OUTUBRO DE 2013 (DOU de 16/10/2013).
Dispõe sobre o exercício da atividade profissional de vaqueiro.
A P R E S I D E N T A D A R E P Ú B L I C A
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Fica reconhecida a atividade de vaqueiro como profissão.
Art.  2º  Considera-se  vaqueiro  o  profissional  apto  a  realizar  práticas 
relacionadas ao trato, manejo e condução de espécies animais do tipo bovino, 
bubalino, equino, muar, caprino e ovino.
Art. 3º Constituem atribuições do vaqueiro:
I  -  realizar  tratos  culturais  em forrageiras,  pastos  e  outras  plantações para 
ração animal;
II - alimentar os animais sob seus cuidados;
III - realizar ordenha;
IV - cuidar da saúde dos animais sob sua responsabilidade;
V - auxiliar nos cuidados necessários para a reprodução das espécies, sob a 
orientação de veterinários e técnicos qualificados;
VI  -  treinar  e  preparar  animais  para  eventos  culturais  e  socioesportivos, 
garantindo que não sejam submetidos a atos de violência;
VII - efetuar manutenção nas instalações dos animais sob seus cuidados.
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Art.  4º  A  contratação pelos  serviços  de  vaqueiro  é  de  responsabilidade do 
administrador,  proprietário  ou  não,  do  estabelecimento  agropecuário  de 
exploração de animais de grande e médio porte, de pecuária de leite, de corte 
e de criação.
Parágrafo único. (VETADO).
Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 15 de outubro de 2013; 192º da Independência e 125º da República.
DILMA ROUSSEFF
Guido Mantega
Antônio Andrade
Manoel Dias
Gilberto Carvalho

D E C R E T O S

3) DECRETO Nº 8.123, DE 16 DE OUTUBRO DE 2013 (DOU de 17/10/2013).
Altera  dispositivos  do  Regulamento  da  Previdência  Social,  aprovado  pelo 
Decreto nº 3.048, de 6 de maio de 1999, no que se refere à aposentadoria 
especial.
A PRESIDENTA DA REPÚBLICA,  no uso das atribuições que lhe confere o 
art. 84, caput, incisos IV e VI, alínea "a", da Constituição, e tendo em vista o 
disposto nos arts. 57 e 58 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, DECRETA:
Art. 1º O Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto no 3.048, 
de 6 de maio de 1999, passa a vigorar com as seguintes alterações:
"Art. 64. .................................................................................
§ 1º A concessão da aposentadoria especial prevista neste artigo dependerá 
da comprovação, durante o período mínimo fixado no caput:
I - do tempo de trabalho permanente, não ocasional nem intermitente; e
II - da exposição do segurado aos agentes nocivos químicos, físicos, biológicos 
ou a associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física.
§  2º  Consideram-se  condições  especiais  que  prejudiquem  a  saúde  e  a 
integridade  física  aquelas  nas  quais  a  exposição  ao  agente  nocivo  ou 
associação de agentes presentes no ambiente de trabalho esteja acima dos 
limites  de  tolerância  estabelecidos  segundo  critérios  quantitativos  ou  esteja 
caracterizada segundo os critérios da avaliação qualitativa dispostos no § 2º do 
art. 68." (NR)
"Art. 65. Considera-se tempo de trabalho permanente aquele que é exercido de 
forma não ocasional nem intermitente, no qual a exposição do empregado, do 
trabalhador avulso ou do cooperado ao agente nocivo seja indissociável  da 
produção do bem ou da prestação do serviço.
Parágrafo  único.  Aplica-se  o  disposto  no  caput  aos  períodos  de  descanso 
determinados pela legislação trabalhista, inclusive férias, aos de afastamento 
decorrentes  de gozo de  benefícios  de auxílio-doença ou  aposentadoria  por 
invalidez acidentários,  bem como aos de percepção de salário-maternidade, 
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desde que, à data do afastamento, o segurado estivesse exposto aos fatores 
de risco de que trata o art. 68." (NR)
"Art. 66. Para o segurado que houver exercido duas ou mais atividades sujeitas 
a  condições  especiais  prejudiciais  à  saúde  ou  à  integridade  física,  sem 
completar  em qualquer  delas o prazo mínimo exigido para a aposentadoria 
especial, os respectivos períodos de exercício serão somados após conversão, 
devendo  ser  considerada  a  atividade  preponderante  para  efeito  de 
enquadramento.
§ 1º Para fins do disposto no caput, não serão considerados os períodos em 
que a atividade exercida não estava sujeita a condições especiais, observado, 
nesse caso, o disposto no art. 70.
§ 2º A conversão de que trata o caput será feita segundo a tabela abaixo:

Vide DOU, Seção 1, de 17-10-2013, pág. 5.

"Art. 67. A renda mensal inicial da aposentadoria especial será equivalente a 
cem por cento do salário de benefício, observado, quanto à data de início do 
benefício, o disposto na legislação previdenciária." (NR)
"Art. 68. .................................................................................
.........................................................................................................
§  2º  A  avaliação  qualitativa  de  riscos  e  agentes  nocivos  será  comprovada 
mediante descrição:
I - das circunstâncias de exposição ocupacional a determinado agente nocivo 
ou associação de agentes nocivos presentes no ambiente de trabalho durante 
toda a jornada;
II - de todas as fontes e possibilidades de liberação dos agentes mencionados 
no inciso I; e
III - dos meios de contato ou exposição dos trabalhadores, as vias de absorção, 
a intensidade da exposição, a frequência e a duração do contato.
§ 3º A comprovação da efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos 
será feita mediante formulário emitido pela empresa ou seu preposto, com base 
em laudo técnico de condições ambientais do trabalho expedido por médico do 
trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho.
§ 4º A presença no ambiente de trabalho, com possibilidade de exposição a ser  
apurada  na  forma  dos  §§  2o  e  3o,  de  agentes  nocivos  reconhecidamente 
cancerígenos em humanos, listados pelo Ministério do Trabalho e Emprego, 
será suficiente para a comprovação de efetiva exposição do trabalhador.
§ 5o No laudo técnico referido no § 3o, deverão constar informações sobre a 
existência de tecnologia de proteção coletiva ou individual, e de sua eficácia, e 
deverá ser elaborado com observância das normas editadas pelo Ministério do 
Trabalho e Emprego e dos procedimentos estabelecidos pelo INSS.
§ 6o A empresa que não mantiver laudo técnico atualizado com referência aos 
agentes nocivos existentes no ambiente de trabalho de seus trabalhadores ou 
que emitir  documento  de comprovação de efetiva  exposição em desacordo 
com o respectivo laudo estará sujeita às penalidades previstas na legislação.
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§  7o  O  INSS  estabelecerá  os  procedimentos  para  fins  de  concessão  de 
aposentadoria  especial,  podendo,  se  necessário,  confirmar  as  informações 
contidas nos documentos mencionados nos § 2o e 3o.
§ 8o A empresa deverá elaborar e manter atualizado o perfil profissiográfico do 
trabalhador,  contemplando  as  atividades  desenvolvidas  durante  o  período 
laboral,  documento que a ele  deverá ser  fornecido,  por  cópia autêntica,  no 
prazo de trinta  dias da rescisão do seu contrato de  trabalho,  sob pena de 
sujeição às sanções previstas na legislação aplicável.
§ 9o Considera-se perfil profissiográfico, para os efeitos do §8o, o documento 
com o históricolaboral do trabalhador, segundo modelo instituído pelo INSS, 
que,  entre  outras  informações,  deve  conter  o  resultado  das  avaliações 
ambientais,  o  nome  dos  responsáveis  pela  monitoração  biológica  e  das 
avaliações  ambientais,  os  resultados  de  monitoração  biológica  e  os  dados 
administrativos correspondentes.
§ 10. O trabalhador ou seu preposto terá acesso às informações prestadas pela 
empresa  sobre  o  seu  perfil  profissiográfico,  podendo  inclusive  solicitar  a 
retificação de informações quando em desacordo com a realidade do ambiente 
de trabalho, conforme orientação estabelecida em ato do Ministro de Estado da 
Previdência Social.
§ 11. A cooperativa de trabalho e a empresa contratada para prestar serviços 
mediante cessão ou empreitada de mão de obra atenderão ao disposto nos §§ 
3o, 4o e 5o com base nos laudos técnicos de condições ambientais de trabalho 
emitidos  pela  empresa  contratante,  quando  o  serviço  for  prestado  em 
estabelecimento da contratante.
§ 12. Nas avaliações ambientais deverão ser considerados, além do disposto 
no Anexo IV, a metodologia e os procedimentos de avaliação estabelecidos 
pela Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho 
- FUNDACENTRO.
§ 13. Na hipótese de não terem sido estabelecidos pela FUNDACENTRO a 
metodologia e procedimentos de avaliação, cabe ao Ministério do Trabalho e 
Emprego definir outras instituições que os estabeleçam." (NR)
"Art. 69. A data de início da aposentadoria especial será fixada: 
I - para o segurado empregado:
a)  a  partir  da  data  do  desligamento  do  emprego,  quando  requerida  a 
aposentadoria especial, até noventa dias após essa data; ou
b)  a  partir  da  data  do  requerimento,  quando  não  houver  desligamento  do 
emprego ou quando a aposentadoria for requerida após o prazo estabelecido 
na alínea "a"; e
II - para os demais segurados, a partir da data da entrada do requerimento.
Parágrafo  único.  O  segurado  que  retornar  ao  exercício  de  atividade  ou 
operação que o sujeite aos riscos e agentes nocivos constantes do Anexo IV, 
ou nele permanecer, na mesma ou em outra empresa, qualquer que seja a 
forma de prestação do serviço ou categoria de segurado, será imediatamente 
notificado da cessação do pagamento de sua aposentadoria especial, no prazo 
de  sessenta  dias  contado  da  data  de  emissão  da  notificação,  salvo 
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comprovação, nesse prazo, de que o exercício dessa atividade ou operação foi 
encerrado." (NR)
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 16 de outubro de 2013; 192o da Independência e
125º da República.
DILMA ROUSSEFF
Garibaldi Alves Filho

P O R T A R I A S

4) PORTARIA CONJUNTA Nº 7.472, DE 03 DE OUTUBRO DE 2013 (DEJT 
de 15/10/2013 – TRT DA 4ª REGIÃO).
Institui o Juízo Auxiliar de Execução, estrutura e organiza seu funcionamento 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 finalidade precípua da prestação jurisdicional concretizada 
pela eficaz execução da decisão judicial;
CONSIDERANDO a necessidade de regulamentar as atividades jurisdicionais 
e administrativas afetas aos lançamentos dos devedores no Banco Nacional de 
Devedores Trabalhistas – BNDT;
CONSIDERANDO as disposições da Lei nº 12.440/2011, que passou a exigir a 
regularidade fiscal e trabalhista das pessoas físicas e jurídicas que pretendem 
se habilitar em licitações públicas para a celebração de bens e serviços ao 
Poder Público da União, dos Estados e dos Municípios;
RESOLVEM:
Art.  1º.  Fica instituído o Juízo Auxiliar  de Execução com competência para 
promover os atos necessários à execução dos processos constantes no Banco 
Nacional dos Devedores Trabalhistas – BNDT e auxiliar as unidades judiciárias 
na fase de execução, a fim de viabilizar a eficácia das decisões judiciais.
§ 1º.  O Juízo Auxiliar de Execução tem competência para atuação em toda a 
jurisdição  do  Tribunal  Regional  do  Trabalho  da  4ª  Região,  implementando 
medidas concretas e coordenadas com a finalidade de conferir efetividade à 
execução trabalhista, preferencialmente mediante conciliação.
§  2º.  O  Juízo  Auxiliar  de  Execução  promoverá  e  adotará  as  medidas 
destinadas  à  identificação  dos  devedores  e  seus  bens,  inclusive  mediante 
consulta às bases de dados cujo acesso decorra de convênios com o Tribunal, 
às redes sociais e às informações públicas existentes na internet, bem como 
todos os demais atos de execução em geral.
Art. 2º.  O Juízo Auxiliar de Execução procederá aos lançamentos devidos no 
Banco Nacional dos Devedores Trabalhistas – BNDT (cadastro, retificação e 
exclusão) dos processos sob sua análise. 
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Art.  3º.  A atuação do Juízo  Auxiliar  de Execução não alcança as parcelas 
acessórias,  assim  compreendidas  aquelas  referentes  a  honorários  de 
advogados,  peritos,  tradutores,  despesas decorrentes  de leilão,  depósito  de 
bens, etc.
Parágrafo único. Em relação às parcelas acessórias, será emitida certidão de 
crédito a fim de que a parte interessada promova a execução de seu crédito no 
Juízo competente.
Art. 4º.  O Juízo Auxiliar de Execução definirá os critérios para a análise dos 
processos,  preferencialmente  observando  a  antiguidade  e  o  volume  da 
execução.
Art.  5º.  O  Juízo  Auxiliar  de  Execução  contará  com  a  seguinte  estrutura 
funcional:
I – Dois (02) magistrados, a quem competirá coordenar o Juízo, propor e dirigir 
audiências,  homologar  acordos,  decidir  sobre  as  questões suscitadas pelas 
partes, expedir documentos, estabelecer e implementar o processo negocial, 
dentre  outras  atribuições  que  possam  ser  definidas  pela  Presidência  do 
Tribunal;
II – Um (01) servidor para a coordenação dos trabalhos;
III  –  Quatro  (04)  servidores  para  a  realização  das  atividades  de  apoio 
cartorário,  exame  dos  autos,  elaboração  de  pesquisas,  lançamentos  nos 
sistemas informatizados, conferência de cálculos, bem como outras atividades 
a serem designadas pelo Juízo.
§ 1º.  Os Juízes designados para atuar  no Juízo Auxiliar  de Conciliação na 
Execução Contra a Fazenda Pública,  instituído pela R.A.  Nº  08/03 poderão 
cumular as atividades do Juízo Auxiliar de Execução.
§  2º.  A  composição  da  estrutura  funcional  do  Juízo  Auxiliar  de  Execução 
poderá ser alterada mediante conveniência da Administração.
Art.  6º.  O  Juízo  Auxiliar  de  Execução  contará  com  espaço  físico  próprio, 
localizado na Capital, e equipado com a infraestrutura necessária à realização 
dos trabalhos.
Art. 7º. O Juízo Auxiliar de Execução obterá as informações e os documentos 
necessários  para  o  desempenho  de  suas  atribuições  junto  aos  Setores  do 
Tribunal e às Varas do Trabalho.
Art.  8º.  As audiências serão realizadas preferencialmente na sede do Juízo 
Auxiliar  de  Execução,  podendo  ser  estabelecido  Juízo  itinerante  para  a 
realização de audiências regionalizadas ou por jurisdição.
Art. 9º.  As decisões do Juízo Auxiliar de Execução submetem-se ao sistema 
recursal vigente.
Art. 10. Os casos omissos serão submetidos à deliberação da Presidência do 
Tribunal.
Art. 11.  Aplicam-se, no que couber, as disposições referentes à quitação dos 
débitos das Fazendas Públicas.
Art. 12. Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 13. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Registre-se, publique-se e cumpra-se.
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MARIA HELENA MALLMANN
Presidente

R E S O L U Ç Õ E S

5) RESOLUÇÃO CSJT Nº 128/2013
(Republicada em razão de erro material.)
Altera a Resolução nº  94,  de 23 de março de 2012,  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.
O  CONSELHO  SUPERIOR  DA  JUSTIÇA  DO  TRABALHO,  em  sessão 
ordinária  hoje  realizada,  sob  a  presidência  do  Ex.mo  Ministro  Conselheiro 
Carlos  Alberto  Reis  de  Paula,  presentes  os  Ex.mos  Ministros  Conselheiros 
Antonio  José  de  Barros  Levenhagen,  Ives  Gandra  da  Silva  Martins  Filho, 
Aloysio Corrêa da Veiga, Luiz Philippe Vieira de Mello Filho e Maria de Assis 
Calsing,  os  Ex.mos  Desembargadores  Conselheiros  Claudia  Cardoso  de 
Souza, Maria Helena Mallmann, André Genn de Assunção Barros, David Alves 
de  Mello  Júnior  e  Elaine  Machado  Vasconcelos,  o  Ex.mo Vice-Procurador-
Geral do Trabalho, Dr. Eduardo Antunes Parmeggiani, e o Ex.mo Presidente da 
ANAMATRA, Juiz Paulo Luiz Schmidt, 
Considerando as diretrizes contidas na Lei nº 11.419, de 19 de dezembro de 
2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, especialmente o 
disposto  no  artigo  18,  que  autoriza  os  órgãos  do  Poder  Judiciário  a 
regulamentá-la;
Considerando a necessidade de regulamentar a possibilidade de implantação 
do sistema Processo Judicial  Eletrônico da Justiça do Trabalho – PJe-JT a 
partir da fase de execução;
Considerando o deliberado pelo Comitê Gestor do Sistema Processo Judicial 
Eletrônico do Conselho Nacional de Justiça, sobre a possibilidade de acesso 
de usuários ao sistema por meio de login e senha; e
Considerando  a  necessidade  de  se  garantir  o  respeito  às  regras  de 
distribuição  previstas  nos  artigos  713  a  715  da  Consolidação  das  Leis  do 
Trabalho e adequá-las ao previsto no artigo 10 da Lei nº 11.419/2006, bem 
como de garantir distribuição de processos de forma equânime entre as Varas 
do Trabalho.
R E S O L V E
Art. 1° O art. 5º da Resolução CSJT nº 94, de 23 de março de 2012, passa a 
vigorar com a seguinte redação:
“Art. 5º Para acesso ao PJe-JT é obrigatória a utilização de assinatura digital a 
que se refere o inciso I do artigo 3º desta Resolução.
§ 1º No caso de ato urgente em que o usuário externo não possua certificado 
digital para o peticionamento, ou em se tratando da hipótese prevista no art.  
791 da CLT, a prática será viabilizada por intermédio de servidor da unidade 
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judiciária destinatária da petição ou do setor responsável pela redução a termo 
e digitalização de peças processuais.
§ 2º Será possível acesso ao sistema PJe-JT mediante identificação de usuário 
(login)  e  senha,  exclusivamente  para  visualização  de  autos,  exceto  nas 
hipóteses de sigilo ou segredo de justiça.”
Art. 2º O § 3º do art. 18 da Resolução CSJT nº 94/2012 passa a vigorar com o 
seguinte teor:
“Art. 18 […]
[...]
§ 3º As intimações endereçadas aos advogados nos módulos de primeiro e 
segundo graus, cuja ciência não exija vista pessoal, as inclusões em pautas de 
órgão julgador colegiado e a publicação de acórdãos deverão ser feitas via 
Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho,  hipótese em que a contagem dos 
prazos reger-se-á  na forma prevista  nos §§ 3º  e  4º  do artigo 4º  da  Lei  nº 
11.419/2006.”
Art. 3° O caput do art. 20 da Resolução CSJT nº 94/2012 passa a vigorar com 
a seguinte redação:
“Art. 20. Para efeito da contagem do prazo de 10 (dez) dias corridos de que 
trata o art. 5º, § 3º, da Lei nº 11.419/2006, sendo a intimação feita pelo sistema 
de tramitação de processos:”
Art.  4°  O art.  38  da  Resolução  CSJT  nº  94/2012  passa  a  vigorar  com  o 
seguinte teor:
“Art. 38. A implantação do PJe-JT poderá ser feita:
I  –  A  partir  da  fase  de  conhecimento,  hipótese  em que  implicará,  para  os 
processos novos, a superação dos atuais sistemas de gestão das informações 
processuais mantidos pelos Tribunais;
II  –  A  partir  da  fase  de  execução,  após  o  trânsito  em julgado  do  título  e 
mediante  autorização  da  Presidência  do  Conselho  Superior  da  Justiça  do 
Trabalho.
§ 1º Caso seja feita a implantação a partir da fase de execução, deverão ser 
cadastrados  no  Sistema  PJe-JT  todos  os  processos  que  transitarem  em 
julgado e que tenham execuções em autos únicos.
§ 2º Para a implantação na fase de execução, os Tribunais deverão apresentar 
à Presidência do Conselho Superior da Justiça do Trabalho plano detalhado de 
ação, com a fixação das etapas e com o respectivo cronograma de implantação 
na fase de conhecimento.”
Art. 5º  Os artigos 39 e 48 da Resolução CSJT nº 94/2012 passam a vigorar 
com a seguinte redação:
“Art.  39.  A  partir  da  implantação  do  PJe-JT  em  unidade  judiciária,  o 
recebimento de petições relativas aos processos que nele tramitam somente 
pode ocorrer no meio eletrônico próprio do sistema, sendo vedada a utilização 
do e-DOC ou qualquer outro sistema de peticionamento eletrônico.”
“Art. 48. As Varas do Trabalho criadas por lei poderão ser instaladas sem a 
concomitante  implantação  do  Processo  Judicial  Eletrônico  da  Justiça  do 
Trabalho, respeitado o princípio do juiz natural pelo quantitativo de órgãos com 
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competência  territorial  concorrente,  mediante  autorização da Presidência  do 
Conselho Superior da Justiça do Trabalho.”
Art.  6º  Republique-se a Resolução CSJT nº  94,  de 23 de março de 2012, 
consolidando as alterações promovidas por esta Resolução. 
Art. 7º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, ressalvada a 
alteração promovida pelo artigo 2º, que passará a viger após 30 (trinta) dias.
Brasília, 30 de agosto de 2013.
Ministro CARLOS ALBERTO REIS DE PAULA
Presidente do Conselho Superior da Justiça do Trabalho

E D I T A I S

6)  EDITAL  SAM  Nº  60/2013,  DE  03  DE  OUTUBRO  DE  2013  (DEJT  de 
04/10/2013 – TRT DA 4ª REGIÃO).
A  DESEMBARGADORA  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 –  No corrente ano será instalada a  2ª  Vara do Trabalho de  Estrela, 
criada pela Lei nº 12.475, de 02 de setembro de 2011, publicada no Diário  
Oficial da União de 05 de setembro de 2011; II – Conforme dispõe o Art. 48 da 
Resolução nº 94/2012, do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, a referida 
Unidade Judiciária será instalada com o Sistema Processo Judicial Eletrônico 
da Justiça do Trabalho (PJe-JT); III – Os magistrados interessados em ocupar 
a titularidade da 2ª Vara do Trabalho de Estrela deverão inscrever-se a partir 
da publicação do presente edital no Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho; IV 
– Na hipótese de haver interessados(s), a remoção será efetivada na data de 
instalação da Unidade Judiciária. Porto Alegre, 03 de outubro de 2013. Ass. 
MARIA HELENA MALLMANN, Presidente.

7)  EDITAL  SAM  Nº  61/2013,  DE  04  DE  OUTUBRO  DE  2013  (DEJT  de 
04/10/2013 – TRT DA 4ª REGIÃO).
A  DESEMBARGADORA-PRESIDENTE  DO  TRIBUNAL  REGIONAL  DO 
TRABALHO DA 4ª REGIÃO, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
FAZ SABER aos Juízes Titulares das Varas do Trabalho da 4ª Região o que 
segue: I – Encontra-se vaga, para fins de remoção, a titularidade da 2ª Vara do 
Trabalho de  Gravataí,  em virtude da remoção,  a  pedido,  da Juíza Fabiane 
Rodrigues da Silveira Trindade Emery para a 1ª Vara do Trabalho de Canoas, 
conforme Portaria nº 7342/2013;  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, 04 de outubro 
de 2013. Ass. MARIA HELENA MALLMANN, Presidente.
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8)  EDITAL  SAM  Nº  62/2013,  DE  08  DE  OUTUBRO  DE  2013  (DEJT  de 
09/10/2013 – TRT DA 4ª REGIÃO).
A  DESEMBARGADORA-PRESIDENTE  DO  TRIBUNAL  REGIONAL  DO 
TRABALHO DA 4ª REGIÃO, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
FAZ SABER, aos Excelentíssimos Juízes do Trabalho Substitutos do TRT da 
4ª Região, em conformidade ao disposto no artigo 83 da Lei Complementar nº 
35/79, que se encontra vaga, para preenchimento através de promoção pelo 
critério do merecimento, a titularidade da 2ª Vara do Trabalho de Uruguaiana, 
ficando aberto o prazo de 05 (cinco) dias, a partir da publicação do presente 
edital  no Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho, para a manifestação dos 
magistrados  que  não  tiverem  interesse  na  referida  promoção,  conforme 
estabelecido  no  artigo  3º  da  Resolução  Administrativa  nº  04/2006  deste 
Tribunal.  Porto  Alegre,  08  de  outubro  de  2013.  Ass.  MARIA  HELENA 
MALLMANN, Presidente.

9)  EDITAL  SAM  Nº  63/2013,  DE  16  DE  OUTUBRO  DE  2013  (DEJT  de 
17/10/2013).
A DESEMBARGADORA VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO 
TRABALHO DA 4ª REGIÃO, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
FAZ SABER aos Juízes Titulares das Varas do Trabalho da 4ª Região o que 
segue:  I –  Encontra-se vaga, para fins de remoção, a titularidade da Vara do 
Trabalho de Viamão, em virtude da remoção, a pedido, da Juíza Maria Teresa
da Silva Oliveira para a 1ª Vara do Trabalho de Porto Alegre, conforme Portaria 
nº 7756/2013; 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, 16 de outubro de 2013.
Ass.  ROSANE  SERAFINI  CASA  NOVA,  Vice-Presidente,  no  exercício  da 
Presidência.

10)  EDITAL  SAM  Nº  64/2013,  DE  22  DE OUTUBRO  DE 2013  (DEJT  de 
23/10/2013).
A  DESEMBARGADORA-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 3ª Vara do 
Trabalho de Rio Grande, em virtude da remoção, a pedido, da Juíza Déborah 
Madruga Costa Lunardi para a 2ª Vara do Trabalho de Rio Grande, conforme 
Portaria nº 8012/2013; 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, 22 de outubro de 2013. 
Ass. MARIA HELENA MALLMANN, Presidente.
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11)  EDITAL  SAM  Nº  65/2013,  DE  22  DE OUTUBRO  DE 2013  (DEJT  de 
23/10/2013).
A  DESEMBARGADORA-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 3ª Vara do 
Trabalho de  Sapiranga, em virtude da remoção, a pedido, da Juíza Patrícia 
Dornelles Peressutti para a 2ª Vara do Trabalho de Gravataí, conforme Portaria 
nº 8013/2013; 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,  22  de  outubro  de  2013.  Ass. 
MARIA HELENA MALLMANN, Presidente.
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