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D E C R E T O S 

DECRETO Nº 8.989, DE 14 DE FEVEREIRO DE 2017 (DOU de 15/02/2017). 
Altera o Decreto nº 99.684, de 8 de novembro de 1990, que aprova o 
Regulamento Consolidado do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, 
para dispor sobre normas regulamentares do saque da conta vinculada do 
referido Fundo.  

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 
84, caput, inciso IV, da Constituição, tendo em vista o disposto na Lei nº 8.036, 
de 11 de maio de 1990,  

DECRETA:  
Art. 1º O Anexo ao Decreto nº 99.684, de 8 de novembro de 1990, passa a 
vigorar com as seguintes alterações:  
 
"Art. 35. ................................................................................... 
..........................................................................................................  
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§ 9º Na movimentação das contas vinculadas a contrato de trabalho extinto até 
31 de dezembro de 2015, de que trata o § 22 do art. 20 da Lei nº 8.036, de 11 
de maio de 1990, o cronograma de atendimento, o critério, a forma e a data 
limite de pagamento serão estabelecidos pelo Agente Operador do FGTS, não 
podendo exceder 31 de julho de 2017, sendo permitido o crédito automático 
para a conta poupança de titularidade do trabalhador previamente aberta na 
Caixa Econômica Federal, desde que o trabalhador não se manifeste 
negativamente.  
§ 10. Na hipótese do crédito automático de que trata o § 9º, o trabalhador 
poderá, até 31 de agosto de 2017, solicitar o desfazimento do crédito ou a 
transferência do valor para outra instituição financeira, independentemente do 
pagamento de qualquer tarifa, conforme procedimento a ser definido pelo 
Agente Operador do FGTS." (NR)  
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.  
Brasília, 14 de fevereiro de 2017; 196o da Independência e 129o da República.  
MICHEL TEMER  
Dyogo Henrique de Oliveira 

ATOS 

ATO REGULAMENTAR 07/2016 DA DIREÇÃO DA ESCOLA JUDICIAL 

(DEJT de 03/02/2017). Dispõe sobre a colaboração da Escola Judicial no 
procedimento de vitaliciamento conduzido pela Corregedoria Regional. 
O DESEMBARGADOR DIRETOR DA ESCOLA JUDICIAL, no uso de suas 
atribuições legais e regimentais, em atenção ao art. 16 do Ato Conjunto 01/14 
da Corregedoria Regional e da Escola Judicial, RESOLVE:  
Art. 1º A Escola Judicial enviará à Corregedoria Regional, semestralmente, 
desde o exercício da magistratura, informações relativas à frequência e ao 
aproveitamento do juiz vitaliciando em atividades de formação inicial. Parágrafo 
único. As informações previstas no caput do presente artigo instruirão autos de 
procedimento administrativo individualizado formados na Corregedoria 
Regional.  
Art. 2º A Escola Judicial, de ofício ou a requerimento da Comissão de 
Vitaliciamento, formará quadro de juízes orientadores. Parágrafo único. O 
quadro previsto no caput do presente artigo será composto de magistrados 
ativos que contem tempo de judicatura não inferior a 5 (cinco) anos e 
demonstrem aptidão para formação e acompanhamento de juízes vitaliciandos.  
Art. 3º O juiz vitaliciando escolherá um juiz orientador dentre os magistrados 
integrantes do quadro formado pela Escola Judicial para esse fim. Parágrafo 
Único. Eventual pedido de substituição do juiz orientador por iniciativa própria, 
por iniciativa do juiz vitaliciando ou por iniciativa comum será encaminhada ao 
Diretor da Escola Judicial, fundamentadamente.  
Art. 4º Compete ao juiz orientador:  
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I - acompanhar e orientar o juiz vitaliciando, encaminhando-lhe sugestões e 
críticas relativas ao desempenho jurisdicional;  
II - propor à Escola Judicial, a qualquer tempo, atividades reservadas ao 
aprimoramento profissional do juiz vitaliciando;  
III - elaborar e apresentar à Escola Judicial 02 (dois) relatórios de 
acompanhamento do juiz vitaliciando.  
§1º Os relatórios previstos no inciso III do presente artigo, de elaboração 
subsidiada por informações repassadas pela Escola Judicial, deverão ser 
apresentados à Escola Judicial, respectivamente, no 10º e no 16º meses de 
exercício da magistratura.  
§2º Compete à Escola Judicial zelar pela guarda e confidencialidade dos 
relatórios apresentados pelo juiz orientador, os quais remanescerão sempre 
disponíveis, entretanto, ao juiz vitaliciando.  
Art. 5º A atividade do juiz orientador não será remunerada, ressalvado o 
ressarcimento de despesas e a indenização de diárias de viagem por ocasião 
da necessidade de deslocamentos ao exercício das atribuições de orientação, 
conforme o disposto no art. 6º do Regulamento da Escola Judicial.  
Art. 6º Aplica-se ao juiz orientador a regra do art. 7º do Regulamento da Escola 
Judicial, que prevê, quando couber, procedimento administrativo para 
afastamento temporário das atividades normais da jurisdição. 
Art. 7º Os casos omissos serão resolvidos pelo Diretor da Escola Judicial.  
Art. 8º O presente ato regulamentar entrará em vigor na data de sua 
publicação, ensejando a revogação do ato regulamentar 01/14 da Direção da 
Escola Judicial.  
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.  
Porto Alegre, 14 de dezembro de 2016. 
ALEXANDRE CORRÊA DA CRUZ  
Desembargador Diretor da Escola Judicial 

ATO CSJT.GP.SG.SETIC Nº 19/2017 (DEJT de 03/02/2017). Autoriza a 
realização de serviço em jornada extraordinária, no período de 1º de fevereiro a 
30 de abril de 2017, para o aperfeiçoamento do Sistema Processo Judicial 
Eletrônico – PJe, instalado na Justiça do Trabalho. 
O PRESIDENTE DO CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO, 
no uso de suas atribuições legais e regimentais;  
Considerando que o Sistema PJe está implantado em todos os Tribunais 
Regionais em aproximadamente 100% das varas do trabalho e que tramitam 
atualmente pelo sistema cerca de 7 (sete) milhões de processos;  
Considerando que o Sistema Processo Judicial Eletrônico instalado na Justiça 
do Trabalho ainda depende de implementação de funcionalidades essenciais à 
atividade jurisdicional;  
Considerando os resultados alcançados na redução do estoque de demandas 
de manutenção e evolução do Sistema PJe, decorrentes da autorização 
conferida por meio do Ato CSJT.GP.SG.SETIC n.º 221/2016, de 6 de outubro 
de 2016;  
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Considerando as regras e critérios para fixação de cota para efeito de 
realização de serviço em jornada extraordinária para o aperfeiçoamento do 
Sistema PJe, instituídos por meio do Ato CSJT.GP.SG.SETIC n.º 116/2016, de 
25 de maio de 2016;  
Considerando que os servidores que compunham a equipe técnica de apoio ao 
desenvolvimento do Sistema PJe, instituída por meio do Ato 
CSJT.GP.SG.SETIC n.º 101/2015, retornaram aos seus órgãos de origem, em 
face das restrições orçamentárias previstas na Lei Orçamentária Anual (LOA); 
Considerando que tramita no Conselho Nacional de Justiça o anteprojeto de lei 
n.º 0006810-64.2013.2.00.0000, que permitirá consolidar a estrutura 
organizacional da SETIC e adequar a quantidade de servidores técnicos do 
CSJT em benefício do aperfeiçoamento da governança de TI, das práticas de 
gestão e, sobretudo, das atividades voltadas à sustentação e desenvolvimento 
do Sistema PJe;  
Considerando a determinação constitucional do repouso semanal remunerado 
preferencialmente aos domingos,  
R E S O L V E  
CAPÍTULO I  
Das Horas Extras  
Seção I  
Da Sustentação e Desenvolvimento do Sistema PJe  
Art. 1° Fica autorizada a prestação de jornada extraordinária no período de 1º 
de fevereiro a 30 de abril de 2017, por servidores lotados nas unidades 
vinculadas à Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação do 
Conselho Superior da Justiça do Trabalho e que desenvolvam atividades 
pertinentes à implantação, evolução, desenvolvimento, manutenção, 
sustentação, suporte e operação do Sistema Processo Judicial Eletrônico 
instalado na Justiça do Trabalho.  
§1º A prestação de jornada extraordinária restringe-se aos servidores que não 
estejam em teletrabalho.  
§2º Os servidores lotados na Coordenadoria Técnica do PJe e aqueles 
designados por ato da Presidência do CSJT para participar de grupos de 
trabalho ou equipes de projeto voltados à evolução e/ou aperfeiçoamento do 
PJe poderão prestar jornada extraordinária no período definido por este ato. 
Art. 2° O serviço extraordinário será realizado nos dias de semana e aos 
sábados.  
Parágrafo único. O limite acumulado de horas extras prestadas será de 10 
(dez) horas semanais, respeitado o limite diário de 2 (duas) horas.  
Art. 3° A plataforma oficial para registro e acompanhamento de demandas será 
o software Jira/CSJT, acessível por meio do endereço https://pje.csjt.jus.br/jira. 
Art. 4° Cada demanda terá um Valor Agregado (VA) calculado com base no 
seu Valor de Negócio e na sua Complexidade Técnica.  
Parágrafo único. O Valor de Negócio será atribuído pela Coordenação Nacional 
Executiva do PJe e a Complexidade Técnica pela Coordenadoria Técnica do 
PJe ou Supervisor da Seção. 
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Art. 5° A cada servidor ou equipe poderá ser atribuída uma cota ordinária e 
extraordinária mensal de demandas, conforme descrito no artigo 11.  
§ 1º Caberá ao Coordenador Técnico do Processo Judicial Eletrônico 
estabelecer o tipo de cota extraordinária (semanal ou mensal) mais adequada 
para cada equipe, considerando as particularidades do trabalho desenvolvido, 
vedada a sua alteração durante a vigência deste Ato.  
§ 2º Os servidores integrantes de grupo de trabalho ou equipe de projeto terão 
a sua carga de trabalho extraordinária fixada em plano trabalho ou projeto, 
aprovado previamente pela Coordenação do Comitê Gestor Nacional do PJe. 
Art. 6° O critério de fixação da cota extraordinária será aquele definido por meio 
do Ato CSJT.GP.SG n.º 116/2016.  
Art. 7° O limite total mensal do somatório da cota mensal extraordinária deve 
corresponder, no máximo, a 30% do número de demandas solucionadas pelo 
servidor ou equipe no mês.  
CAPÍTULO II  
Das Disposições Gerais  
Art. 8° Os servidores autorizados a prestar jornada extraordinária serão 
indicados pelos Supervisores das seções da CTPJe, convalidado pelo 
Coordenador Técnico do PJe, ratificados pela SETIC e designados pela 
Secretária-Geral do CSJT, mediante lista nominal dirigida à Presidência do 
Conselho Superior da Justiça do Trabalho.  
Parágrafo único. A prestação de serviço extraordinário por ocupantes de cargo 
em comissão e servidores indicados para participar de equipe de trabalho ou 
projeto será avaliada previamente e eventualmente autorizada pela 
Coordenação Nacional Executiva do Sistema PJe, nos termos do plano de 
trabalho ou proposta de projeto em que o servidor atue como gerente ou 
recurso.  
Art. 9° As horas extras serão prestadas sem prejuízo da cota normal proposta 
pelo Coordenador Técnico do Processo Judicial Eletrônico, ratificada pela 
Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação e aprovada pela 
Coordenação do Comitê Gestor Nacional do Sistema PJe.  
Art. 10. A Coordenadoria Técnica do PJe realizará o controle da produtividade 
das Seções dando ciência à Secretaria de Tecnologia da Informação e 
Comunicação do Conselho Superior da Justiça do Trabalho.  
Art. 11. O serviço extraordinário prestado, conforme disposto no art. 5° deste 
Ato, será remunerado nos seguintes termos:  
I - para cada cota extraordinária de demandas concluídas por período cujo 
Valor Agregado seja igual a 30% do Valor Agregado da cota ordinária será 
devido o pagamento correspondente a 2 (duas) horas com acréscimo de 50% 
sobre a hora normal por dia útil trabalhado no período; II - para cada cota 
extraordinária de demandas concluídas por período cujo Valor Agregado seja 
igual a 15% do Valor Agregado da cota ordinária será devido o pagamento 
correspondente a 1 (uma) hora com acréscimo de 50% sobre a hora normal por 
dia útil trabalhado no período. Art. 12. Os casos omissos serão dirimidos pela 
Presidência do Conselho Superior da Justiça do Trabalho.  
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CAPÍTULO III  
Da Comunicação das Horas Extras  
Art. 13. A comunicação das horas extras prestadas, bem como dos números de 
demandas concluídas pelos servidores participantes, deverá ser feita mediante 
o preenchimento de tabelas padronizadas.  
§ 1° No “Relatório 1”, exclusivo para informações relativas aos servidores que 
desempenham atividade de resolução de demandas do PJe, deverão ser 
preenchidos, em campos próprios:  
I - o nome e o código dos servidores; e  
II – a quantidade de dias e horas extras trabalhadas.  
§ 2° No “Relatório 2”, exclusivo para os servidores que desempenham atividade 
de resolução de demandas do PJe, deverão ser informados, em campos 
próprios:  
I - o nome e o código dos servidores; e  
II - os identificadores das demandas resolvidas, pelo servidor ou pela equipe a 
qual o servidor pertença, referentes à cota mensal extraordinária.  
Art. 14. A Coordenadoria Técnica do PJe deverá providenciar o 
encaminhamento dos relatórios mensais à Secretaria de Tecnologia da 
Informação e Comunicação e à Secretaria-Geral do CSJT, devidamente 
assinados, até o 5° dia útil do mês subsequente ao da prestação dos serviços. 
Parágrafo único. Os relatórios deverão ser transmitidos eletronicamente, na 
data prevista no caput, à Divisão de Preparação de Pagamento de Pessoal, por 
intermédio da caixa postal dippp@tst.jus.br, a fim de que a remuneração das 
horas extras seja incluída na próxima folha de pagamento.  
Art. 15. A Divisão de Preparação de Pagamento de Pessoal remeterá 
mensagem eletrônica de confirmação de recebimento dos relatórios 
transmitidos eletronicamente.  
Art. 16. É vedado o encaminhamento de relatório informando horas extras 
prestadas em meses distintos.  
Art. 17. A retificação de informações deverá ser realizada por meio de relatório 
próprio.  
Art. 18. Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.  
Publique-se.  
Brasília, 2 de fevereiro de 2017.  
Ministro IVES GANDRA DA SILVA MARTINS FILHO  
Presidente do Conselho Superior da Justiça do Trabalho 

ATO Nº 01/GCGJT, de 10 de FEVEREIRO de 2017 Dispõe sobre a abertura 
de procedimento administrativo para verificação de descumprimento do prazo 
de lei para a prolação de sentenças ou decisões interlocutórias pelos juízes de 
1º grau. 

O MINISTRO CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO, no uso 
das atribuições legais e regimentais,  
Considerando a necessidade de adequação entre os prazos previstos na 
Consolidação dos Provimentos da Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho e 
aqueles estabelecidos pela Resolução n. 177/CSJT, de 21 de outubro de 2016, 
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que alterou a Resolução n. 155/CSJT, de 23 de outubro de 2015, e atento ao 
princípio da razoabilidade, 

RESOLVE:  
Art. 1º O artigo 23 da Consolidação dos Provimentos da Corregedoria-Geral da 
Justiça do Trabalho passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo:  
“Art. 23...................  
............................  
Parágrafo único. Somente deverá ser deflagrada a abertura de procedimento 
administrativo para verificação de descumprimento do prazo de lei para a 
prolação de sentenças ou decisões interlocutórias pelos juízes de 1º grau 
quando excedido em mais de 60 (sessenta) dias o lapso temporal a que se 
referem os incs. II e III do art. 226 do Código de Processo Civil.”  
Art. 2º Fica revogado o § 3º do artigo 6º da Consolidação dos Provimentos da 
Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho.  
Art. 3º Este Ato entrará em vigor na data de sua publicação.  
Publique-se.  
Dê-se ciência ao Ministro Presidente do Tribunal Superior do Trabalho, aos 
Desembargadores Presidentes e Corregedores dos Tribunais Regionais do 
Trabalho e ao Conselho Superior da Justiça do Trabalho, mediante ofício, do 
inteiro teor deste Ato.  
Ministro RENATO DE LACERDA PAIVA  
Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho 

ATO CONJUNTO Nº 4, DE 8 DE FEVEREIRO DE 2017 (DOU de 14/02/2017). 
Estabelece procedimentos e prazos para programação e execução financeira 
no âmbito da Justiça do Trabalho. 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO E DO 
CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO, no uso de suas 
atribuições legais e regimentais,  
Considerando o disposto no parágrafo único do artigo 20 do Decreto nº 825, de 
28 de maio de 1993, bem como da Macrofunção 02.03.03 do Sistema 
Integrado de Administração Financeira do Governo Federal - SIAFI, resolve: 
Art. 1º Os procedimentos e prazos para a solicitação e a distribuição de 
recursos financeiros no âmbito da Justiça do Trabalho são os estabelecidos 
nos termos do presente Ato.  
CAPÍTULO I DAS SOLICITAÇÕES DE RECURSOS FINANCEIROS Seção I 
Pessoal e Encargos Sociais  
Art. 2º A solicitação de recursos para pagamento da folha mensal deverá 
observar os prazos do cronograma constante do anexo I.  
§ 1º Os pedidos de recursos de que trata este artigo deverão ser realizados por 
meio do preenchimento do formulário constante do anexo II, sendo vedada 
qualquer alteração em seus campos.  
§ 2º Quaisquer variações dos pedidos para folha mensal, considerados o 
pagamento da remuneração do mês, a gratificação natalina e o adicional de 
férias, deverão ser justificadas no campo "Observação" do formulário constante 
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do anexo II, especialmente se ultrapassar a margem técnica não cumulativa de 
1% (um por cento) com relação ao mês anterior.  
§ 3º A não observância das orientações contidas neste artigo ensejará a 
devolução do referido pedido para os ajustes necessários.  
Art. 3º O pedido de recursos financeiros para pagamento de folha suplementar 
terá por base os prazos estabelecidos no anexo I e deverá ser encaminhado na 
forma dos formulários constantes dos anexos III e IV.  
Parágrafo Único - No caso do pagamento de despesas de exercícios 
anteriores, passivos, deverão ser atendidas as determinações contidas na 
Resolução CSJT nº 137/2014 e na Instrução Normativa CSJT nº 1/2014, 
observando que:  
a) Enquadram-se no conceito de passivo e, portanto, devem atender ao 
disposto no presente parágrafo, as despesas de exercícios anteriores de menor 
valor mencionadas no art. 12 da Resolução CSJT nº 137/2014, desde que 
oriundas de decisões administrativas proferidas nos termos do seu art. 2º.  
b) não constituem "passivos" as despesas constantes do art. 13 da Resolução 
137, visto que essas constituem despesas de fluxo normal da folha que só não 
foram pagas tempestivamente (no mês de competência) por terem sido 
apuradas após a sua apropriação.  
Seção II  
Outras Despesas Correntes e de Capital - ODCC  
Subseção I  
Custeio - Benefícios  
Art. 4º Os recursos para pagamento de despesas referentes a auxílio-
alimentação, assistência pré-escolar, auxílio-transporte e assistência médica e 
odontológica deverão ser solicitados no Sistema Integrado de Administração 
Financeira do Governo Federal - SIAFI, por meio de Programação Financeira - 
PF, a ser registrada nos prazos constantes do anexo I.  
Subseção II  
Custeio - Cartão de Pagamento do Governo Federal - CPGF  
Art. 5º Caso o Tribunal utilize o cartão para pagamento de despesas de 
Suprimento de Fundos e necessite de recursos para o cumprimento de tais 
obrigações, deverá solicitá-los no SIAFI por meio de PF, Vinculação de 
Pagamento - VP 412, a ser registrada nos prazos constantes do anexo I. 
Subseção III  
Custeio - Auxílio Funeral  
Art. 6º Caso o Tribunal necessite de recursos para pagamento de Auxílio 
Funeral, deverá solicitá-los no SIAFI por meio de PF, VP 422, a ser registrada, 
observando-se os prazos constantes do anexo I. 
Subseção IV  
Custeio - Atividades  
Art. 7º Os recursos de custeio-ODCC/Atividades serão distribuídos em 
duodécimos conforme o Cronograma Anual de Desembolso Mensal da Justiça 
do Trabalho.  
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§ 1º A Proposta de Programação Financeira para fonte/vinculação (100/400), 
relativa às despesas com atividades, será lançada exclusivamente pela Setorial 
Financeira, a fim de se evitar recorrentes necessidades de ajustes na 
programação.  
§ 2º O somatório da programação de ODCC das atividades nas vinculações 
350, 400, 412, 422 e 510 deverá ser igual ao duodécimo a receber no mês, 
exceto projetos.  
Subseção V  
Custeio - Projetos  
Art. 8º O sub-repasse de recursos para despesas relativas a projetos será feito 
com base nas informações constantes do cronograma físico-financeiro do 
Demonstrativo de Obras, encaminhado pelo Tribunal Regional solicitante e 
estará condicionado à adoção, pelas Cortes Regionais, dos seguintes 
procedimentos:  
I - apropriação no SIAFI de despesa relativa ao projeto em execução por meio 
de documento hábil, informando-se no campo "observação" o projeto e a etapa 
de execução;  
II - comunicação à Setorial Financeira do número do documento hábil para 
recebimento dos recursos;  
III - solicitação de alteração do cronograma físico-financeiro em caso de 
antecipação de etapa da execução da obra.  
Subseção VI  
Custeio - Fonte 0181 - Convênios  
Art. 9º O contrato de prestação de serviços bancários celebrado entre o 
Conselho Superior da Justiça do Trabalho e os bancos, Caixa Econômica 
Federal e Banco do Brasil, tem como objeto a remuneração, no percentual de 
0,13% (zero vírgula treze por cento), calculada sobre a média de saldos diários 
- MSD (dias úteis) dos depósitos judiciais, precatórios e requisições de 
pequeno valor, do mês imediatamente anterior.  
§ 1º O valor ajustado no caput será creditado ao CSJT, mediante recolhimento 
à Conta Única do Tesouro Nacional, por meio de Guia de Recolhimento da 
União - GRU.  
§ 2º Os Tribunais Regionais do Trabalho solicitarão à Setorial Financeira da 
Justiça do Trabalho, UG 080017, o recurso financeiro para pagamento de 
despesas empenhadas na fonte 0181, por meio de Mensagem SIAFI.  
§ 3º O limite mensal para solicitação de recursos é a arrecadação até o mês 
corrente, referente ao respectivo TRT, deduzido o valor repassado 
anteriormente. O limite total, para recebimento dos recursos de convênios, é a 
dotação estabelecida na Lei Orçamentária Anual - LOA.  
§ 4º O CSJT informará, mensalmente, o valor da arrecadação aos respectivos 
TRTs.  
Seção III  
Requisições de Pequeno Valor  
Art. 10 Observado o limite de dotação consignado na ação 0625 - Requisições 
de Pequeno Valor, o Tribunal, caso tenha demanda, deverá solicitar até o dia 
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13 de cada mês ou no dia útil imediatamente anterior, na forma dos modelos 
dos anexos V, VI e VII, os recursos necessários para quitação das obrigações 
com as requisições de pequeno valor.  
Seção IV  
Restos a Pagar  
Art. 11 A solicitação de recursos para pagamento de despesas de pessoal 
inscritas em Restos a Pagar terá por base os prazos estabelecidos no anexo I 
e deverá ser encaminhada na forma do formulário constante do anexo VIII.  
§ 1º Antes de solicitar os recursos para pagamento de despesas inscritas em 
Restos a Pagar, o Tribunal deverá verificar a existência de saldo na conta 
8.2.2.2.4.01.02- RESTOS A PAGAR AUTORIZADO - A PROGRAMAR.  
§ 2º Se não mais existirem obrigações inscritas em Restos a Pagar que 
justifiquem a existência de saldo na conta 8.2.2.2.4.01.02- RESTOS A PAGAR 
AUTORIZADO - A PROGRAMAR, o Tribunal deverá solicitar sua baixa à 
Setorial Financeira.  
CAPÍTULO II  
DOS REMANEJAMENTOS E DAS RESTITUIÇÕES DE RECEITAS 
Art. 12 As solicitações de remanejamento de fonte/vinculação deverão ser 
feitas por meio de mensagem SIAFI. Art. 13 Nas solicitações de recursos 
financeiros para restituição de receitas, o tribunal deverá informar, no campo 
observação da PF, o número do documento hábil "RS".  
CAPÍTULO III  
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
Art. 14 O descumprimento dos prazos e procedimentos contidos no presente 
Ato implicará o não atendimento da solicitação.  
Art. 15 Este Ato entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se o Ato 
Conjunto TST.CSJT n.º 16, de 31 de março de 2016.  
Min. IVES GANDRA DA SILVA MARTINS FILHO 
ANEXOS: I a VIII 


