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Leis 

 

LEI Nº 13.046, DE 1º DE DEZEMBRO DE 2014 (DOU de 02/12/2014).  Altera a 
Lei no 8.069, de 13 de julho de1990, que "dispõe sobre o Estatuto da Criança e 
do Adolescente e dá outras providências", para obrigar entidades a terem, em 
seus quadros, pessoal capacitado para reconhecer e reportar maus-tratos de 
crianças e adolescentes.  
A PRESIDENTA DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional 
decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 
Art. 1o A Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990, passa a vigorar acrescida dos 
seguintes dispositivos: 
"Art. 70-B. As entidades, públicas e privadas, que atuem nas áreas a que se 
refere o art. 71, dentre outras, devem contar, em seus quadros, com pessoas 
capacitadas a reconhecer e comunicar ao Conselho Tutelar suspeitas ou casos 
de maus-tratos praticados contra crianças e adolescentes. 
Parágrafo único. São igualmente responsáveis pela comunicação de que trata 
este artigo, as pessoas encarregadas, por razão de cargo, função, ofício, 
ministério, profissão ou ocupação, do cuidado, assistência ou guarda de 
crianças e adolescentes, punível, na forma deste Estatuto, o injustificado 
retardamento ou omissão, culposos ou dolosos." 
"Art. 94-A. As entidades, públicas ou privadas, que abriguem ou recepcionem 
crianças e adolescentes, ainda que em caráter temporário, devem ter, em seus 
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quadros, profissionais capacitados a reconhecer e reportar ao Conselho Tutelar 
suspeitas ou ocorrências de maus-tratos." 
"Art.136. 
...............................................................................................................................
............................................................................................................................... 
XII - promover e incentivar, na comunidade e nos grupos profissionais, ações 
de divulgação e treinamento para o reconhecimento de sintomas de maus-
tratos em crianças e adolescentes." (NR) 
Art. 2o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Brasília, 1o de dezembro de 2014; 193o da Independência e 
126o da República. 
DILMA ROUSSEFF 
José Eduardo Cardozo 
Ideli Salvatti 
 

LEI Nº 14.653, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2014 (DOE de 22 de dezembro de 

2014). Dispõe sobre o reajuste dos pisos salariais no âmbito do Estado do Rio 
Grande do Sul para as categorias profissionais que menciona, com fundamento 
na Lei Complementar Federal nº 103, de 14 de julho de 2000, que autoriza os 
Estados e o Distrito Federal a instituir o piso salarial a que se refere o inciso V 
do ar. 7º da Constituição Federal, por aplicação do disposto no parágrafo único 
do seu art. 22. 
O Governador do Estado do Rio Grande do Sul. 
Faço saber, em cumprimento ao disposto no artigo 82, inciso IV, da 
Constituição do Estado, que a Assembleia Legislativa aprovou e eu sanciono e 
promulgo a Lei seguinte: 
Art. 1º O piso salarial a que se refere o inciso V do art. 7º da Constituição 
Federal, nos termos da Lei Complementar Federal nº 103, de 14 de julho de 
2000, no âmbito do Estado do Rio Grande do Sul será: 
I – de R$ 1.006,88 (um mil e seis reais e oitenta e oito centavos) para os 9as) 
seguintes trabalhadores (as): 

a) Na agricultura e na pecuária; 
b) Nas indústrias extrativas; 
c) Em empresas de capturação do pescado (pesqueira); 
d) Empregado(as) domésticos(as); 
e) Em turismo e hospitalidade; 
f) Nas indústrias da construção civil; 
g) Nas indústrias de instrumentos musicais e de brinquedos; 
h) Em estabelecimentos hípicos; 
i) Empregados (as) motociclistas no transporte de documentos e de 

pequenos volumes – “motoboy”; e  
j) Empregados(as) em garagens e estacionamentos; 

II – de R$ 1.030,06 (um mil e trinta reais e seis centavos) para os (as) 
seguintes trabalhadores (as): 

a) Nas indústrias do vestuário e do calçado; 
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b) Nas indústrias de fiação e tecelagem; 
c) Nas indústrias de artefatos de couro; 
d) Nas indústrias do papel, papelão e cortiça; 
e) Em empresas distribuidoras e vendedoras de jornais e revistas, 

empregados (as) em bancas e vendedores (as) ambulantes de jornais e 
revistas; 

f) Empregados (as) da administração das empresas proprietárias de 
jornais e revistas; 

g) Empregados (as) em estabelecimentos de serviços de saúde; 
h) Empregados(as) em serviços de asseio, conservação e limpeza; 
i) Nas empresas de telecomunicações, teleoperadores(as), 

“telemarketing”,“call-centers”, operadores (as) de “voip” (voz sobre 
identificação e protocolo), de TV a cabo e similares; e 

j) Empregados em hotéis, restaurantes, bares e similares; 
III – de R$ 1.053, 42 (um mil e cinquenta e três reais e quarenta e dois 
centavos), para os (as) seguintes trabalhadores (as): 

a) Nas indústrias do mobiliário; 
b) Nas indústrias químicas e farmacêuticas; 
c) Nas indústrias cinematográficas; 
d) Nas indústrias da alimentação; 
e) Empregados (as) no comércio em geral; 
f) Empregados (as) de agentes autônomos (as) do comércio; 
g) Empregados(as) em exibidoras e distribuidoras cinematográficas; 
h) Movimentadores (as) de mercadorias em geral; 
i) No comércio armazenador; e 
j) Auxiliares de administração de armazéns gerais; 

IV – de R$ 1.095,02 (um mil e noventa e cinco reais e dois centavos), para 
os(as) seguintes trabalhadores(as): 

a) Nas indústrias metalúrgicas, mecânicas e de material elétrico; 
b) Nas indústrias gráficas; 
c) Nas indústrias de vidros, cristais, espelhos, cerâmica de louça e 

porcelana; 
d) Nas indústrias de artefatos de borracha; 
e) Em empresas de seguros privados e capitalização e de agentes 

autônomos (as) de seguros privados e de crédito; 
f) Em edifícios e condomínios residenciais, comerciais e similares; 
g) Nas indústrias de joalheria e lapidação de pedras preciosas; 
h) Auxiliares em administração escolar (empregados 9as) de 

estabelecimentos de ensino); 
i) Empregados(as) em entidades culturais, recreativas, de assistência 

social, de orientação e formação profissional; 
j) Marinheiros (as) fluviais de convés, marinheiros9as) fluviais de 

máquinas, cozinheiros(as) fluviais, taifeiros(as) fluviais, empregados(as) 
em escritórios de agências de navegação, empregados (as) em 
terminais de contêineres e mestres e encarregados em estaleiros; 
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k) Vigilantes; e 
l) Marítimos(as) do 1º grupo de Aquaviários que laboram nas seções de 

Convés. Máquinas, Câmara e Saúde, em todos os níveis (I, II, III, IV, V, 
VI, VII e superiores); 

V – de R$1.276,00 (um mil duzentos e setenta e seis reais), para os (as) 
trabalhadores(as) técnicos(as) de nível médio, tanto em cursos integrados, 
quanto subsequentes ou concomitantes. 
§ 1º Consideram-se compreendidas nos incisos e alíneas integrantes do 
“caput” deste artigo as categorias de trabalhadores(as) integrantes dos grupos 
do quadro anexo do art.577 da Consolidação das Leis do Trabalho. 
§ 2º Consideram-se abrangidos(as) por esta Lei todos9as) os(as) trabalhadores 
(as) que não forem integrantes de uma categoria profissional organizada e não 
possuírem lei, convenção ou acordo coletivo que lhes assegure piso salarial.  
§ 3º A data base para reajuste dos pisos salariais, a partir de 2015, é 1º de 
fevereiro. 
Art. 2º Os pisos fixados nesta Lei não substituem, para quaisquer fins de 
direito, o salário mínimo previsto no inciso IV do art. 7º da Constituição Federal. 
Art. 3º Esta Lei não se aplica aos(às) empregados(as) que têm piso salarial 
definido em lei federal, convenção ou acordo coletivo e aos 9às) servidores(as) 
públicos(as) municipais. 
Art. 4º Nos contratos que forem firmados pelo Poder Executivo a partir da 
vigência da presente Lei, bem como nos aditivos dos contratos em vigor, os 
salários dos(as) trabalhadores(as) não poderão ser inferiores ao previsto no 
inciso I do art. 1º desta Lei. 
Art. 5º O valor de referência previsto no “caput” do art. 1º da Lei nº 11.677, de 
17 de outubro de 2001, que dispõe sobre a remuneração mínima a ser paga 
para os servidores públicos da Administração Direta, das Autarquias e das 
Fundações de Direito Público, passa a ser R$1.095,02 (um mil e noventa e 
cinco reais e dois centavos) a partir de  
 

M E D I D A S   P R O V I S Ó R I A S 

 

MEDIDA PROVISÓRIA No - 664, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2014 (dou de 

30/12/2014). Altera as Leis no 8.213, de 24 de julho de 1991, nº 10.876, de 2 
junho de 2004, nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, e a Lei nº 10.666, de 8 
de maio de 2003. 
A PRESIDENTA DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 
62 da Constituição, adota a seguinte Medida Provisória, com força de lei: 
Art. 1º A Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, passa a vigorar com as 
seguintes alterações: 
"Art 25 ................................................................................................................ 
............................................................................................................................... 
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IV - pensão por morte: vinte e quatro contribuições mensais, salvo nos casos 
em que o segurado esteja em gozo de auxílio doença ou de aposentadoria por 
invalidez. 
....................................................................................................................." (NR) 
"Art. 26. ................................................................................................................. 
I - salário-família e auxílio-acidente; 
II - auxílio-doença e aposentadoria por invalidez nos casos de acidente de 
qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho, bem como 
nos casos de segurado que, após filiar-se ao Regime Geral de Previdência 
Social, for acometido de alguma das doenças e afecções especificadas em lista 
elaborada pelos Ministérios da Saúde e da Previdência Social, de acordo com 
os critérios de estigma, deformação, mutilação, deficiência ou outro fator que 
lhe confira especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado; 
.............................................................................................................................. 
VII - pensão por morte nos casos de acidente do trabalho e doença profissional 
ou do trabalho." (NR) 
"Art. 29. ................................................................................................................ 
............................................................................................................................... 
§ 10. O auxílio-doença não poderá exceder a média aritmética simples dos 
últimos doze salários-de-contribuição, inclusive no caso de remuneração 
variável, ou, se não alcançado o número de doze, a média aritmética simples 
dos salários-de-contribuição existentes." (NR) 
"Art. 43. ................................................................................................................. 
§ 1º ........................................................................................................................ 
a) ao segurado empregado, a partir do trigésimo primeiro dia do afastamento 
da atividade ou a partir da data de entrada do requerimento, se entre o 
afastamento e a data de entrada do requerimento decorrerem mais de quarenta 
e cinco dias; 
.............................................................................................................................. 
§ 2º Durante os primeiros trinta dias de afastamento da atividade por motivo de 
invalidez, caberá à empresa pagar ao segurado empregado o seu salário 
integral." (NR) 
"Art. 60. O auxílio-doença será devido ao segurado que ficar incapacitado para 
seu trabalho ou sua atividade habitual, desde que cumprido, quando for o caso, 
o período de carência exigido nesta Lei: 
I - ao segurado empregado, a partir do trigésimo primeiro dia do afastamento 
da atividade ou a partir da data de entrada do requerimento, se entre o 
afastamento e a data de entrada do requerimento decorrerem mais de quarenta 
e cinco dias; e  
II - aos demais segurados, a partir do início da incapacidade ou da data de 
entrada do requerimento, se entre essas datas decorrerem mais de trinta dias. 
............................................................................................................................. 
§ 3º Durante os primeiros trinta dias consecutivos ao do afastamento da 
atividade por motivo de doença ou de acidente de trabalho ou de qualquer 
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natureza, caberá à empresa pagar ao segurado empregado o seu salário 
integral. 
§ 4º A empresa que dispuser de serviço médico, próprio ou em convênio, terá a 
seu cargo o exame médico e o abono das faltas correspondentes ao período 
referido no § 3º e somente deverá encaminhar o segurado à perícia médica da 
Previdência Social quando a incapacidade ultrapassar trinta dias. 
§ 5º O INSS a seu critério e sob sua supervisão, poderá, na forma do 
regulamento, realizar perícias médicas: 
I - por convênio ou acordo de cooperação técnica com empresas; 
e 
II - por termo de cooperação técnica firmado com órgãos e entidades públicos, 
especialmente onde não houver serviço de perícia médica do INSS. 
§ 6o Não será devido auxílio-doença ao segurado que se filiar ao Regime Geral 
de Previdência Social já portador da doença ou da lesão invocada como causa 
para o benefício, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de 
progressão ou agravamento dessa doença ou lesão." (NR) 
"Art. 74. .............................................................................................................. 
............................................................................................................................... 
§ 1º Não terá direito à pensão por morte o condenado pela prática de crime 
doloso de que tenha resultado a morte do segurado.  
§ 2º O cônjuge, companheiro ou companheira não terá direito ao benefício da 
pensão por morte se o casamento ou o início da união estável tiver ocorrido há 
menos de dois anos da data do óbito do instituidor do benefício, salvo nos 
casos em que: 
I - o óbito do segurado seja decorrente de acidente posterior ao casamento ou 
ao início da união estável; ou II - o cônjuge, o companheiro ou a companheira 
for considerado incapaz e insuscetível de reabilitação para o exercício de 
atividade remunerada que lhe garanta subsistência, mediante exame médico-
pericial a cargo do INSS, por doença ou acidente ocorrido após o casamento 
ou início da união estável e anterior ao óbito." (NR) 
"Art. 75. O valor mensal da pensão por morte corresponde a cinquenta por 
cento do valor da aposentadoria que o segurado recebia ou daquela a que teria 
direito se estivesse aposentado por invalidez na data de seu falecimento, 
acrescido de tantas cotas individuais de dez por cento do valor da mesma 
aposentadoria, quantos forem os dependentes do segurado, até o máximo de 
cinco, observado o disposto no art. 33. 
§ 1º A cota individual cessa com a perda da qualidade de dependente, na 
forma estabelecida em regulamento, observado o disposto no art. 77. 
§ 2º O valor mensal da pensão por morte será acrescido de parcela equivalente 
a uma única cota individual de que trata o caput, rateado entre os dependentes, 
no caso de haver filho do segurado ou pessoa a ele equiparada, que seja órfão 
de pai e mãe na data da concessão da pensão ou durante o período de 
manutenção desta, observado: 
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I - o limite máximo de 100% do valor da aposentadoria que o segurado recebia 
ou daquela a que teria direito se estivesse aposentado por invalidez na data de 
seu falecimento; e 
II - o disposto no inciso II do § 2º do art. 77. 
§ 3º O disposto no § 2º não será aplicado quando for devida mais de uma 
pensão aos dependentes do segurado" (NR) 
"Art. 77. ................................................................................................................ 
§ 1º Reverterá em favor dos demais a parte daquele cujo direito à pensão 
cessar, mas sem o acréscimo da correspondente cota individual de dez por 
cento. 
§ 2º ........................................................................................................................ 
............................................................................................................................... 
III - para o pensionista inválido pela cessação da invalidez e para o pensionista 
com deficiência mental, pelo levantamento da interdição; e 
IV - pelo decurso do prazo de recebimento de pensão pelo cônjuge, 
companheiro ou companheira, nos termos do § 5º. 
............................................................................................................................... 
§ 5o O tempo de duração da pensão por morte devida ao cônjuge, 
companheiro ou companheira, inclusive na hipótese de que trata o § 2º do art. 
76, será calculado de acordo com sua expectativa de sobrevida no momento 
do óbito do instituidor segurado, conforme tabela abaixo: 
 

Expectativa de sobrevida à idade x do 
cônjuge, companheiro ou 

companheira, em anos (E(x)) 
 

Duração do benefício de pensão por 
morte (em anos) 

 

55<E (x) 3 

50<E(x) £ 55 6 

45<E (x) £ 50 9 

40 < E(x) £ 45 12 

35 < E(x) £ 40 15 

E(x) £ 35  vitalícia 

 
§ 6o Para efeito do disposto no § 5o, a expectativa de sobrevida será obtida a 
partir da Tábua Completa de Mortalidade - ambos os sexos - construída pela 
Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, vigente no 
momento do óbito do segurado instituidor. 
§ 7o O cônjuge, o companheiro ou a companheira considerado incapaz e 
insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade remunerada que lhe 
garanta subsistência, mediante exame médico-pericial a cargo do INSS, por 
acidente ou doença ocorrido entre o casamento ou início da união estável e a 
cessação do pagamento do benefício, terá direito à pensão por morte vitalícia, 
observado o disposto no art. 101." (NR) 
Art. 2o A Lei nº 10.876, de 2 junho de 2004, passa a vigorar com as seguintes 
alterações: 
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"Art. 2º Compete aos ocupantes do cargo de Perito Médico da Previdência 
Social e, supletivamente, aos ocupantes do cargo de Supervisor Médico-
Pericial da carreira de que trata a Lei nº 9.620, de 2 de abril de 1998, no âmbito 
do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS e do Ministério da Previdência 
Social - MPS, o exercício das atividades médico-periciais inerentes ao Regime 
Geral da Previdência Social de que tratam as Leis nºs 8.212, de 24 de julho de 
1991, e 8.213, de 24 de julho de 1991, à Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 
1993 - Lei Orgânica da Assistência Social, e à aplicação da Lei nº 8.112, de 11 
de dezembro de 1990, e, em especial: 
.............................................................................................................................. 
III - caracterização da invalidez para benefícios previdenciários e assistenciais; 
IV - execução das demais atividades definidas em regulamento; 
e 
V - supervisão da perícia médica de que trata o § 5º do art. 60 da Lei nº 8.213, 
de 1991, na forma estabelecida pelo Ministério da Previdência Social." (NR) 
Art. 3º A Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, passa a vigorar com as 
seguintes alterações: 
"Art. 215. Por morte do servidor, os dependentes, nas hipóteses legais, fazem 
jus à pensão a partir da data do óbito, observado o limite estabelecido no inciso 
XI do caput art. 37 da Constituição e no art. 2º da Lei nº 10.887, de 18 de junho 
de 2004. 
Parágrafo único. A concessão do benefício de que trata o caput estará sujeita à 
carência de vinte e quatro contribuições mensais, ressalvada a morte por 
acidente do trabalho, doença profissional ou do trabalho." (NR) 
"Art. 217. ............................................................................................................... 
I - o cônjuge; 
II - o cônjuge divorciado, separado judicialmente ou de fato, com percepção de 
pensão alimentícia estabelecida judicialmente;  
III - o companheiro ou companheira que comprove união estável como entidade 
familiar; 
IV - os filhos até vinte e um anos de idade, ou, se inválidos, enquanto durar a 
invalidez; 
V - a mãe e o pai que comprovem dependência econômica do servidor; e VI - o 
irmão, até vinte e um anos de idade, ou o inválido ou que tenha deficiência 
intelectual ou mental que o torne absoluta ou relativamente incapaz, enquanto 
durar a invalidez ou a deficiência que estabeleça a dependência econômica do 
servidor; 
§ 1o A concessão de pensão aos beneficiários de que tratam os incisos I a IV 
do caput exclui os beneficiários referidos nos incisos V e VI. 
§ 2º A concessão de pensão aos beneficiários de que trata o inciso V do caput 
exclui os beneficiários referidos no inciso VI. 
§ 3o Nas hipóteses dos incisos I a III do caput: 
I - o tempo de duração da pensão por morte será calculado de acordo com a 
expectativa de sobrevida do beneficiário na data do óbito do servidor ou 
aposentado, conforme tabela abaixo:  
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Expectativa de sobrevida à idade x 
do cônjuge, companheiro ou 
companheira, em anos (E(x)) 

 

Duração do benefício de pensão por 
morte (em anos) 

 

55<E (x) 3 

50<E(x) £ 55 6 

45<E (x) £ 50 9 

40 < E(x) £ 45 12 

35 < E(x) £ 40 15 

E(x) £ 35 vitalícia 

 
II - o cônjuge, companheiro ou companheira não terá direito ao benefício da 
pensão por morte se o casamento ou o início da união estável tiver ocorrido há 
menos de dois anos da data do óbito do instituidor do benefício, salvo nos 
casos em que:  
a) o óbito do segurado seja decorrente de acidente posterior ao casamento ou 
início da união estável; ou  
b) o cônjuge, o companheiro ou a companheira for considerado incapaz e 
insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade remunerada que lhe 
garanta subsistência, mediante exame médico-pericial, por doença ou acidente 
ocorrido após o casamento ou início da união estável e anterior ao óbito, 
observado o disposto no parágrafo único do art. 222. 
III - o cônjuge, o companheiro ou a companheira quando considerado incapaz e 
insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade remunerada que lhe 
garanta subsistência, mediante exame médico-pericial, por doença ou acidente 
ocorrido entre o casamento ou início da união estável e a cessação do 
pagamento do benefício, terá direito à pensão por morte vitalícia, observado o 
disposto no parágrafo único do art. 222. (NR) 
§ 4o Para efeito do disposto no inciso I do § 3º, a expectativa de sobrevida será 
obtida a partir da Tábua Completa de Mortalidade - ambos os sexos - 
construída pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, 
vigente no momento do óbito do servidor ou aposentado. 
§ 5º O enteado e o menor tutelado equiparam-se a filho mediante declaração 
do segurado e desde que comprovada a dependência econômica na forma 
estabelecida no Regulamento." (NR) 
"Art. 218. Ocorrendo habilitação de vários titulares à pensão o seu valor será 
distribuído em partes iguais entre os beneficiários habilitados." (NR) 
"Art. 222. Acarreta perda da qualidade de beneficiário: 
............................................................................................................................... 
IV - o atingimento da idade de vinte e um anos pelo filho ou irmão, observado o 
disposto no § 5º do art. 217; 
VI - a renúncia expressa; e 
............................................................................................................................... 
VII - o decurso do prazo de recebimento de pensão dos beneficiários de que 
tratam os incisos I a III do caput do art. 217. 
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Parágrafo único. A critério da Administração, o beneficiário de pensão motivada 
por invalidez poderá ser convocado a qualquer momento para avaliação das 
condições que ensejaram a concessão do benefício." (NR) 
"Art. 223. Por morte ou perda da qualidade de beneficiário, a respectiva cota 
reverterá para os cobeneficiários." (NR)  
"Art. 225. Ressalvado o direito de opção, é vedada a percepção cumulativa de 
pensão deixada por mais de um cônjuge, companheiro ou companheira, e de 
mais de duas pensões."(NR)  
Art. 4º A Lei nº 10.666, de 8 de maio de 2003, passa a vigorar com as 
seguintes alterações: 
"Art. 12. Para fins de compensação financeira entre o regime geral de 
previdência social e os regimes próprios de previdência social da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, os regimes instituidores 
apresentarão aos regimes de origem os dados relativos aos benefícios em 
manutenção em 5 de maio de 1999 concedidos a partir de 5 de outubro de 
1988." (NR) 
Art. 5º Esta Medida Provisória entra em vigor: 
I - na data de sua publicação para os seguintes dispositivos: 
a) §§ 5º e 6º do art. 60 e § 1º do art. 74 da Lei nº 8.213, de 1991; e 
b) arts.2º, 4º e alíneas "a" e "d" do inciso II do art. 6º desta Medida Provisória; 
II - quinze dias a partir da sua publicação para o § 2º do art. 74 da Lei nº 8.213, 
de 1991; e 
III - no primeiro dia do terceiro mês subseqüente à data de publicação desta 
Medida Provisória quanto aos demais dispositivos. 
Art. 6º Ficam revogados: 
I - O art. 216 e os §§ 1º a 3º do art. 218 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 
1990; e 
II - os seguintes dispositivos da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991: 
a) o § 2º do art. 17; 
b) o art. 59; 
c) o § 1º do art. 60; e 
d) o art. 151. 
Brasília, 30 de dezembro de 2014; 193º da Independência e 126º da República. 
DILMA ROUSSEFF 
Guido Mantega 
Miriam Belchior 
Garibaldi Alves Filho 
 

MEDIDA PROVISÓRIA No - 665, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2014 (DOU de 

31.12.2014) Altera a Lei no 7.998, de 11 de janeiro de 1990, que regula o 
Programa do Seguro Desemprego, o Abono Salarial e institui o Fundo de 
Amparo ao Trabalhador - FAT, altera a Lei no 10.779, de 25 de novembro de 
2003, que dispõe sobre o seguro desemprego para o pescador artesanal, e dá 
outras providências. 
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A PRESIDENTA DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 
62 da Constituição, adota a seguinte Medida Provisória, com força de lei: 
Art. 1º A Lei nº 7.998, de 11 de janeiro de 1990, passa a vigorar com as 
seguintes alterações: 
"Art. 3o ................................................................................................................. 
I - ter recebido salários de pessoa jurídica ou pessoa física a ela equiparada, 
relativos: 
a) a pelo menos dezoito meses nos últimos vinte e quatro meses 
imediatamente anteriores à data da dispensa, quando da primeira solicitação; 
b) a pelo menos doze meses nos últimos dezesseis meses imediatamente 
anteriores à data da dispensa, quando da segunda solicitação; e 
c) a cada um dos seis meses imediatamente anteriores à data da dispensa 
quando das demais solicitações; 
......................................................................................................................"(NR) 
"Art. 4o O benefício do seguro-desemprego será concedido ao trabalhador 
desempregado por um período máximo variável de três a cinco meses, de 
forma contínua ou alternada, a cada período aquisitivo, cuja duração, a partir 
da terceira solicitação, será definida pelo Codefat. 
§ 1o O benefício do seguro-desemprego poderá ser retomado a cada novo 
período aquisitivo, satisfeitas as condições arroladas nos incisos I, III, IV e V do 
caput do art. 3o. 
§ 2o A determinação do período máximo mencionado no caput observará a 
seguinte relação entre o número de parcelas mensais do benefício do seguro-
desemprego e o tempo de serviço do trabalhador nos trinta e seis meses que 
antecederem a data de dispensa que originou o requerimento do seguro-
desemprego, vedado o cômputo de vínculos empregatícios utilizados em 
períodos aquisitivos anteriores: 
I - para a primeira solicitação: 
a) quatro parcelas, se o trabalhador comprovar vínculo empregatício com 
pessoa jurídica ou pessoa física a ela equiparada, de no mínimo dezoito e no 
máximo vinte e três meses, no período de referência; ou 
b) cinco parcelas, se o trabalhador comprovar vínculo empregatício com 
pessoa jurídica ou pessoa física a ela equiparada, de no mínimo vinte e quatro 
meses, no período de referência;  
II - para a segunda solicitação: 
a) quatro parcelas, se o trabalhador comprovar vínculo empregatício com 
pessoa jurídica ou pessoa física a ela equiparada, de no mínimo doze meses e 
no máximo vinte e três meses, no período de referência; ou 
b) cinco parcelas, se o trabalhador comprovar vínculo empregatício com 
pessoa jurídica ou pessoa física a ela equiparada, de no mínimo vinte e quatro 
meses, no período de referência; e 
III - a partir da terceira solicitação: 
a) três parcelas, se o trabalhador comprovar vínculo empregatício com pessoa 
jurídica ou pessoa física a ela equiparada, de no mínimo seis meses e no 
máximo onze meses, no período de referência; 
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b) quatro parcelas, se o trabalhador comprovar vínculo empregatício com 
pessoa jurídica ou pessoa física a ela equiparada, de no mínimo doze meses e 
no máximo vinte e três meses, no período de referência; ou 
c) cinco parcelas, se o trabalhador comprovar vínculo empregatício com 
pessoa jurídica ou pessoa física a ela equiparada, de no mínimo vinte e quatro 
meses, no período de referência. 
§ 3o A fração igual ou superior a quinze dias de trabalho será havida como mês 
integral para os efeitos do § 2o. 
§ 4o O período máximo de que trata o caput poderá ser excepcionalmente 
prolongado por até dois meses, para grupos específicos de segurados, a 
critério do Codefat, desde que o gasto adicional representado por este 
prolongamento não ultrapasse, em cada semestre, dez por cento do montante 
da Reserva Mínima de Liquidez de que trata o § 2o do art. 9o da Lei no 8.019, 
de 11 de abril de 1990. 
§ 5o Na hipótese de prolongamento do período máximo de percepção do 
benefício do seguro-desemprego, o Codefat observará, entre outras variáveis, 
a evolução geográfica e setorial das taxas de desemprego no País e o tempo 
médio de desemprego de grupos específicos de trabalhadores." (NR) 
"Art. 9o É assegurado o recebimento de abono salarial anual, no valor máximo 
de um salário mínimo vigente na data do respectivo pagamento, aos 
empregados que: 
I - tenham percebido, de empregadores que contribuem para o Programa de 
Integração Social - PIS ou para o Programa de Formação do Patrimônio do 
Servidor Público - Pasep, até dois salários mínimos médios de remuneração 
mensal no período trabalhado e que tenham exercido atividade remunerada 
ininterrupta por pelo menos cento e oitenta dias no ano-base; e 
......................................................................................................... 
§ 1o No caso de beneficiários integrantes do Fundo de Participação PIS-Pasep, 
serão computados no valor do abono salarial os rendimentos proporcionados 
pelas respectivas contas individuais.  
§ 2o O valor do abono salarial anual de que trata o caput será calculado 
proporcionalmente ao número de meses trabalhados ao longo do ano-base." 
(NR) 
"Art. 9°-A. O abono será pago pelo Banco do Brasil S.A. e pela Caixa 
Econômica Federal mediante: 
I - depósito em nome do trabalhador; 
II - saque em espécie; ou 
III - folha de salários. 
§ 1º Ao Banco do Brasil S.A. caberá o pagamento aos servidores e 
empregados dos contribuintes mencionados no art. 14 do Decreto-Lei nº 2.052, 
de 3 de agosto de 1983, e à Caixa Econômica Federal, aos empregados dos 
contribuintes a que se refere o art. 15 do mesmo Decreto-Lei. 
§ 2º As instituições financeiras pagadoras manterão em seu poder, à 
disposição das autoridades fazendárias, por processo que possibilite a sua 
imediata recuperação, os comprovantes de pagamentos efetuados." (NR) 
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Art. 2o A Lei nº 10.779, de 25 de novembro de 2003, passa a vigorar com as 
seguintes alterações: 
"Art. 1o O pescador profissional que exerça sua atividade exclusiva e 
ininterruptamente, de forma artesanal, individualmente ou em regime de 
economia familiar, fará jus ao benefício de seguro-desemprego, no valor de um 
salário-mínimo mensal, durante o período de defeso de atividade pesqueira 
para a preservação da espécie. 
............................................................................................................................... 
§ 3o Considera-se ininterrupta a atividade exercida durante o período 
compreendido entre o defeso anterior e o em curso, ou nos doze meses 
imediatamente anteriores ao do defeso em curso, o que for menor. 
§ 4o O pescador profissional artesanal não fará jus a mais de um benefício de 
seguro-desemprego no mesmo ano decorrente de defesos relativos a espécies 
distintas. 
§ 5o A concessão do benefício não será extensível às atividades de apoio à 
pesca e nem aos familiares do pescador profissional que não satisfaçam os 
requisitos e as condições estabelecidos nesta Lei. 
§ 6o O benefício do seguro-desemprego é pessoal e intransferível. 
§ 7o O período de recebimento do benefício não poderá exceder o limite 
máximo variável de que trata o caput do art. 4º da Lei nº 7.998, de 11 de janeiro 
de 1990, ressalvado o disposto no § 4º do referido artigo." (NR) 
"Art. 2o Cabe ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS receber e 
processar os requerimentos e habilitar os beneficiários nos termos do 
regulamento. 
§ 1º Para fazer jus ao benefício, o pescador não poderá estar em gozo de 
nenhum benefício decorrente de programa de transferência de renda com 
condicionalidades ou de benefício previdenciário ou assistencial de natureza 
continuada, exceto pensão por morte e auxílio-acidente. 
§ 2º Para se habilitar ao benefício, o pescador deverá apresentar ao INSS os 
seguintes documentos:  
I - registro como Pescador Profissional, categoria artesanal, devidamente 
atualizado no Registro Geral da Atividade Pesqueira - RGP, emitido pelo 
Ministério da Pesca e Aquicultura, com antecedência mínima de três anos, 
contados da data do requerimento do benefício; 
II - cópia do documento fiscal de venda do pescado a empresa adquirente, 
consumidora ou consignatária da produção, em que conste, além do registro da 
operação realizada, o valor da respectiva contribuição previdenciária, de que 
trata o § 7º do art. 30 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, ou comprovante 
do recolhimento da contribuição previdenciária, caso tenha comercializado sua 
produção a pessoa física; e  
III - outros estabelecidos em ato do Ministério Previdência Social que 
comprovem: 
a) o exercício da profissão, na forma do art. 1º desta Lei; 
b) que se dedicou à pesca, em caráter ininterrupto, durante o período definido 
no § 3º do art. 1º desta Lei; e  
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c) que não dispõe de outra fonte de renda diversa da decorrente da atividade 
pesqueira. 
§ 3º O INSS, no ato da habilitação ao benefício, deverá verificar a condição de 
segurado pescador artesanal e o pagamento da contribuição previdenciária, 
nos termos da Lei nº 8.212, de 1991, nos últimos doze meses imediatamente 
anteriores ao requerimento do benefício ou desde o último período de defeso 
até o requerimento do benefício, o que for menor, observado, quando for o 
caso, o disposto no inciso II do § 2º.  
§ 4º O Ministério Previdência Social poderá, quando julgar necessário, exigir 
outros documentos para a habilitação do benefício." (NR) 
Art. 3º Esta Medida Provisória entra em vigor: 
I - sessenta dias após sua publicação quanto às alterações dos art. 3º e art. 4º 
da Lei nº 7.998, de 11 de janeiro de 1990, estabelecidas no art. 1º e ao inciso 
III do caput do art. 4º; 
II - no primeiro dia do quarto mês subsequente à data de sua publicação 
quanto ao art. 2º e ao inciso IV do caput do art. 4º; e  
III - na data de sua publicação, para os demais dispositivos. 
Art. 4o Ficam revogados: 
I - a Lei no 7.859, de 25 de outubro de 1989; 
II - o art. 2º-B, o inciso II do caput do art. 3º e o parágrafo único do art. 9º da Lei 
no 7.998, de 11 de janeiro de 1990; 
III - a Lei no 8.900, de 30 de junho de 1994; e 
IV - o parágrafo único do art. 2º da Lei no 10.779, de 25 de novembro de 2003. 
Brasília, 30 de dezembro de 2014; 193º da Independência e 126º da República. 
DILMA ROUSSEFF 
Guido Mantega 
Manoel Dias 
Garibaldi Alves Filho 
 

REPUBLICAÇÃO MEDIDA PROVISÓRIA No - 664, DE 30 DE DEZEMBRO 

DE 2014 (*)  (DOU de 31.12.2014) Altera as Leis no 8.213, de 24 de julho de 
1991, nº 10.876, de 2 junho de 2004, nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, e a 
Lei nº 10.666, de 8 de maio de 2003.  
"Art. 1º A Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, passa a vigorar com as 
seguintes alterações: 
 .............................................................................................................................. 
"§ 5o O tempo de duração da pensão por morte devida ao cônjuge, 
companheiro ou companheira, inclusive na hipótese deque trata o § 2º do art. 
76, será calculado de acordo com sua expectativa de sobrevida no momento 
do óbito do instituidor segurado, conforme tabela abaixo: 
 
 

Expectativa de sobrevida à idade x 
do cônjuge, companheiro ou 
companheira, em anos (E(x)) 

Duração do benefício de pensão por 
morte (em anos) 
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55<E (x) 3 

50<E(x)  ≤55 6 

45<E (x) ≤ 50 9 

40 < E(x) ≤ 45 12 

35 < E(x) ≤ 40 15 

E(x) ≤ 35 vitalícia 

 
....................................................................................................................." (NR) 
.............................................................................................................................. 
"Art. 2o A Lei nº 10.876, de 2 junho de 2004, passa a vigorar com as seguintes 
alterações: ............................................................................................................ 
§ 3o Nas hipóteses dos incisos I a III do caput: 
I - o tempo de duração da pensão por morte será calculado de acordo com a 
expectativa de sobrevida do beneficiário na data do óbito do servidor ou 
aposentado, conforme tabela abaixo: 
 

Expectativa de sobrevida à idade x 
do cônjuge, companheiro ou 
companheira, em anos (E(x)) 

 

Duração do benefício de pensão por 
morte (em anos) 

 

55<E (x) 3 

50<E(x)  ≤55 6 

45<E (x) ≤ 50 9 

40 < E(x) ≤ 45 12 

35 < E(x) ≤ 40 15 

E(x) ≤ 35 vitalícia 

....................................................................................................................." (NR) 

.............................................................................................................................. 
(*) Republicação parcial do art. 1o e do art. 2º, por terem saído com incorreção 
do original no DOU - Edição Extra de 30-12-2014, Seção 
 

D E C R E T O S 

 

DECRETO No- 8.381, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2014 (dou de 30/12/2014) 
Regulamenta a Lei nº 12.382, de 25 de fevereiro de 2011, que dispõe sobre o 
valor do salário mínimo e a sua política de valorização de longo prazo. 
A PRESIDENTA DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 
84, caput, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 3º da 
Lei nº 12.382, de 25 de fevereiro de 2011, 
DECRETA: 
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Art. 1º A partir de 1º de janeiro de 2015, o salário mínimo será de R$ 788,00 
(setecentos e oitenta e oito reais). 
Parágrafo único. Em virtude do disposto no caput, o valor diário do salário 
mínimo corresponderá a R$ 26,27 (vinte e seis reais e vinte e sete centavos) e 
o valor horário, a R$ 3,58 (três reais e cinquenta e oito centavos). 
Art. 2º Este Decreto entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2015. 
Brasília, 29 de dezembro de 2014; 193º da Independência e 126º da República. 
DILMA ROUSSEFF 
Guido Mantega 
Manoel Dias 
Miriam Belchior 
Garibaldi Alves Filho 
 

P O R T A R I A S 

 

PORTARIA Nº 7.405, DE 1º DE DEZEMBRO DE 2014 (DEJT de 02/12/2014). 
Nomina os integrantes do Comitê Gestor Regional para gestão e 
implementação da Política Nacional de Atenção Prioritária ao Primeiro Grau de 
Jurisdição, instituído no âmbito deste Regional pela Portaria Conjunta nº 
6.028/2014, da Presidência e da Corregedoria Regional. 
A PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, 
no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
CONSIDERANDO o que estabelece a Resolução CNJ nº 194/2014, que dispõe 
sobre a constituição pelos Tribunais de Comitê Gestor Regional para gestão e 
implementação da Política Nacional de Atenção Prioritária ao Primeiro Grau de 
Jurisdição; 
CONSIDERANDO que, no âmbito deste Tribunal, o referido Comitê Gestor foi 
instituído pela Portaria Conjunta nº 6.028/2014, da Presidência e da 
Corregedoria Regional; 
CONSIDERANDO a indicação dos Juízes Auxiliares da Presidência e da 
Corregedoria Regional para fins do disposto no § 2º do art. 3º da Resolução 
CNJ nº 194/2014 (Ofício TRT4 GP nº 126/2014); 
CONSIDERANDO o disposto nos Editais GP nº 08 a 13/2014, que 
disciplinaram os processos de inscrições e de eleições diretas de magistrados 
e servidores da Justiça do Trabalho da 4ª Região para integrarem o referido 
Comitê; 
CONSIDERANDO o resultado das votações diretas e da escolha de integrantes 
pelo Tribunal Pleno; 
CONSIDERANDO o que consta no expediente administrativo eletrônico PA nº 
0004704-35.2014.5.04.0000, 
RESOLVE: 
Art. 1º O Comitê Gestor Regional para gestão e implementação da Política 
Nacional de Atenção Prioritária ao Primeiro Grau de Jurisdição, instituído no 
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âmbito deste Regional pela Portaria Conjunta nº 6.028/2014, da Presidência e 
da Corregedoria Regional, é composto pelos membros titulares e suplentes 
nominados no Anexo Único desta Portaria. 
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
CLEUSA REGINA HALFEN 
Presidente do TRT da 4ª Região/RS 
 

PORTARIA Nº 7.405, DE 1º DE DEZEMBRO DE 2014 (DEJT de 9/12/2014 

Caderno Administrativo).  Nomina os integrantes do Comitê Gestor Regional 
para gestão e implementação da Política Nacional de Atenção Prioritária ao 
Primeiro Grau de Jurisdição, instituído no âmbito deste Regional pela Portaria 
Conjunta nº 6.028/2014, da Presidência e da Corregedoria Regional. 
A PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, 
no uso de suas atribuições legais e regimentais, CONSIDERANDO o que 
estabelece a Resolução CNJ nº 194/2014, que dispõe sobre a constituição 
pelos Tribunais de Comitê Gestor Regional para gestão e implementação da 
Política Nacional de Atenção Prioritária ao Primeiro Grau de Jurisdição; 
CONSIDERANDO que, no âmbito deste Tribunal, o referido Comitê Gestor foi 
instituído pela Portaria Conjunta nº 6.028/2014, da Presidência e da 
Corregedoria Regional; 
CONSIDERANDO a indicação dos Juízes Auxiliares da Presidência e da 
Corregedoria Regional para fins do disposto no § 2º do art. 3º da Resolução 
CNJ nº 194/2014 (Ofício TRT4 GP nº 126/2014); 
CONSIDERANDO o disposto nos Editais GP nº 08 a 13/2014, que 
disciplinaram os processos de inscrições e de eleições diretas de magistrados 
e servidores da Justiça do Trabalho da 4ª Região para integrarem o referido 
Comitê; 
CONSIDERANDO o resultado das votações diretas e da escolha de integrantes 
pelo Tribunal Pleno; 
CONSIDERANDO o que consta no expediente administrativo eletrônico PA nº 
0004704-35.2014.5.04.0000, 
RESOLVE: 
Art. 1º O Comitê Gestor Regional para gestão e implementação da Política 
Nacional de Atenção Prioritária ao Primeiro Grau de Jurisdição, instituído no 
âmbito deste Regional pela Portaria Conjunta nº 6.028/2014, da Presidência e 
da Corregedoria Regional, é composto pelos membros titulares e suplentes 
nominados no Anexo Único desta Portaria. 
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
CLEUSA REGINA HALFEN 
Presidente do TRT da 4ª Região/RS 
 

PORTARIA Nº 1.927, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2014 do Ministério do 

Trabalho e Emprego (DEJT de 11/12/2014). Estabelece orientações sobre o 
combate à discriminação relacionada ao HIV e a Aids nos locais de trabalho, 
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cria a Comissão Participativa de Prevenção do HIV e Aids no Mundo do 
Trabalho e dá outras providências. 
O MINISTRO DE ESTADO DO TRABALHO E EMPREGO, no uso das 
atribuições que lhe confere o inciso II do Parágrafo único do art. 87 da 
Constituição Federal; Considerando que a Convenção da Organização 
Internacional do Trabalho - OIT nº 111, promulgada pelo Decreto nº 62.150, de 
19 de janeiro de 1968, proíbe todo tipo de discriminação no emprego ou 
profissão; 
Considerando que a Lei nº 9.029, de 13 de abril de 1995, proíbe a adoção de 
qualquer prática discriminatória e limitativa para efeito de acesso à relação de 
emprego ou a sua manutenção; 
Considerando que a Portaria Interministerial nº 869, de 12 de agosto de 1992, 
proíbe, no âmbito do Serviço Público Federal, a exigência de teste para 
detecção do vírus de imunodeficiência adquirida - HIV, nos exames pré-
admissionais e periódicos de saúde; 
Considerando a Portaria nº 1.246, de 28 de maio de 2010, do Ministério do 
Trabalho e Emprego, que proíbe a realização de testes sorológicos de HIV nos 
exames ocupacionais; e Considerando a competência prevista no art. 200 da 
Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, relativo a medidas especiais de 
proteção em relação a doenças e acidentes, resolve: 
Art. 1º São definições aplicáveis a esta norma: 
a) "HIV" refere-se ao vírus da imunodeficiência humana, um vírus que danifica 
o sistema imunológico humano. A infecção pode ser prevenida por medidas 
adequadas; 
b) "Aids" refere-se à síndrome da imunodeficiência adquirida, que resulta de 
estágios avançados de infecção pelo HIV e é caracterizada por infecções 
oportunistas ou cânceres relacionados com o HIV, ou ambos; 
c) "Pessoas vivendo com HIV" designa as pessoas infectadas com o HIV; 
d) "Estigmatização" refere-se à associação de marca social a uma pessoa, 
geralmente provocando a marginalização ou constituindo um obstáculo ao 
pleno gozo da vida social da pessoa infectada ou afetada pelo HIV; 
e) "Discriminação" refere-se a qualquer distinção, exclusão ou preferência 
tendo o efeito de anular ou alterar a igualdade de oportunidades ou de 
tratamento no emprego ou ocupação, tal como referido na Convenção da 
Organização Internacional do Trabalho - OIT nº 111 sobre Discriminação 
(Emprego e Ocupação) e a respectiva Recomendação de 1958; 
f) "pessoas afetadas" refere-se às pessoas cujas vidas são alteradas pelo HIV 
ou Aids devido ao maior impacto da pandemia;  
g) "acomodação razoável" significa toda modificação ou ajuste relativo a postos 
ou locais de trabalho que seja razoavelmente exequível e permita que uma 
pessoa vivendo com HIV ou Aids tenha acesso a um emprego, possa trabalhar 
e progredir profissionalmente; 
h) "vulnerabilidade" significa a desigualdade de oportunidades, a exclusão 
social, o desemprego ou o emprego precário resultantes de fatores sociais, 
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culturais, políticos e econômicos que tornam uma pessoa mais suscetível à 
infecção pelo HIV e ao desenvolvimento da Aids; 
i) "local de trabalho" refere-se a todo local em que os trabalhadores exercem a 
sua atividade; 
j) "trabalhador" refere-se a toda pessoa que trabalhe sob qualquer forma ou 
modalidade. 
Art. 2º Esta norma abrange: 
a) todos os trabalhadores que atuem sob todas as formas ou modalidades, e 
em todos os locais de trabalho, incluindo: 
I - as pessoas que exercem qualquer emprego ou ocupação; 
II - as pessoas em formação, incluindo estagiários e aprendizes; 
III - os voluntários; 
IV - as pessoas que estão à procura de um emprego e os candidatos a um 
emprego; e 
V - os trabalhadores despedidos e suspensos do trabalho; 
b) todos os setores da atividade econômica, incluindo os setores privado e 
público e as economias formal e informal; e 
(c) as forças armadas e os serviços uniformizados. 
Art. 3º Os seguintes princípios gerais devem aplicar-se a todas as ações 
relativas ao HIV e à Aids no mundo do trabalho: 
a) a resposta ao HIV e à Aids deve ser reconhecida como uma contribuição 
para a concretização dos direitos humanos, das liberdades fundamentais e da 
igualdade de gênero para todos, incluindo os trabalhadores, suas famílias e 
dependentes; 
b) o HIV e a Aids devem ser reconhecidos e tratados como uma questão que 
afeta o local de trabalho, a ser incluída entre os elementos essenciais da 
resposta nacional para a pandemia, com plena participação das organizações 
de empregadores e de trabalhadores; 
c) não pode haver discriminação ou estigmatização dos trabalhadores, em 
particular as pessoas que buscam e as que se candidatam a um emprego, em 
razão do seu estado sorológico relativo ao HIV, real ou suposto, ou do fato de 
pertencerem a regiões do mundo ou a segmentos da população considerados 
sob maior risco ou maior vulnerabilidade à infecção pelo HIV; 
d) a prevenção de todos os meios de transmissão do HIV deve ser uma 
prioridade fundamental; 
e) os trabalhadores, suas famílias e seus dependentes necessitam ter acesso a 
serviços de prevenção, tratamento, atenção e apoio em relação a HIV e Aids, e 
o local de trabalho deve desempenhar um papel relevante na facilitação do 
acesso a esses serviços; 
f) a participação dos trabalhadores e o seu envolvimento na concepção, 
implementação e avaliação dos programas nacionais sobre o local de trabalho 
devem ser reconhecidos e reforçados; 
g) os trabalhadores devem beneficiar-se de programas de prevenção do risco 
específico de transmissão pelo HIV no trabalho e de outras doenças 
transmissíveis associadas, como a tuberculose; 
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h) os trabalhadores, suas famílias e seus dependentes devem gozar de 
proteção da sua privacidade, incluindo a confidencialidade relacionada ao HIV 
e à Aids, em particular no que diz respeito ao seu próprio estado sorológico 
para o HIV; 
i) nenhum trabalhador pode ser obrigado a realizar o teste de HIV ou revelar 
seu estado sorológico para o HIV; 
j) as medidas relativas ao HIV e à Aids no mundo do trabalho integram todas as 
políticas relacionadas ao trabalho; 
k) proteção dos trabalhadores em ocupações particularmente expostas ao risco 
de transmissão do HIV. 
Art. 4º Fica criado no âmbito do Ministério do Trabalho e Emprego, a Comissão 
Participativa de Prevenção do HIV e Aids no Mundo do Trabalho - "CPPT - 
Aids", com o objetivo de desenvolver esforços para reforçar as políticas e 
programas nacionais relativos ao HIV e à Aids e o mundo do trabalho, inclusive 
no que se refere à segurança e saúde no trabalho, ao combate à discriminação 
e à promoção do trabalho decente, bem como verificar o cumprimento desta 
norma. 
Parágrafo Único. A Comissão Participativa de Prevenção do HIV e Aids no 
Mundo do Trabalho - "CPPT - Aids", coordenada pelo Ministério do Trabalho e 
Emprego, será composta pelas seguintes representações: 
a) Governo: 02 (dois) representantes do Ministério do Trabalho e Emprego, 
sendo um deles integrante da Secretaria de Inspeção do Trabalho; 01 (um) 
representante do Ministério da Saúde; 01 (um) representante do Ministério da 
Previdência Social; 01 (um) representante da Secretaria de Direitos Humanos 
da Presidência da República; 01 (um) representante do Fórum Nacional de 
Secretarias do Trabalho - Fonset. 
b) Movimentos Sociais: 03 (três) representantes de organizações 
representantes de pessoas vivendo com HIV ou de prevenção da Aids; 01 (um) 
representante de entidade médica nacional de medicina do trabalho; 02 (dois) 
representantes de entidades associativas relacionadas aos direitos trabalhistas. 
c) Empregadores: 06 (seis) representantes das confederações nacionais de 
empregadores; 
d) Trabalhadores: 06 (seis) representantes das centrais sindicais nacionais de 
trabalhadores. 
Art. 5º Na elaboração de suas normas, políticas e programas, o Ministério do 
Trabalho e Emprego deverá considerar o Repertório de Recomendações 
Práticas da OIT sobre o HIV/Aids e o Mundo do Trabalho, de 2001 e suas 
revisões posteriores, os outros instrumentos pertinentes da OIT e demais 
diretrizes internacionais adotadas sobre o assunto. 
Art. 6º O Ministério do Trabalho e Emprego estimulará o papel do local de 
trabalho na prevenção, tratamento, atenção e apoio, incluindo a promoção do 
aconselhamento e testes de diagnóstico voluntário, em colaboração com o 
Ministério da Saúde.  
Art. 7º As organizações de empregadores e de trabalhadores, bem como 
outras entidades relacionadas ao HIV e à Aids, serão estimuladas a divulgar 
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informações acerca das políticas e programas sobre HIV e Aids e o mundo do 
trabalho. 
Art. 8º O estado sorológico de HIV, real ou suposto, não pode ser motivo de 
qualquer discriminação para a contratação ou manutenção do emprego, ou 
para a busca da igualdade de oportunidades compatíveis com as disposições 
da Convenção sobre Discriminação (Emprego e Ocupação), de 1958. 
Art. 9º O estado sorológico de HIV, real ou suposto, não pode ser causa de 
rompimento da relação de trabalho. 
Parágrafo Único. As ausências temporárias do trabalho por motivo de doença 
ou para prestar cuidados relacionadas ao HIV e à Aids devem ser tratadas da 
mesma maneira que as ausências por outros motivos de saúde. 
Art. 10 Quando as medidas existentes contra a discriminação no local de 
trabalho forem inadequadas para assegurar a proteção eficaz contra a 
discriminação relacionada com o HIV e a Aids, deve ser feita adaptação ou 
substituição dessas medidas por outras mais eficazes. 
Art. 11 Às pessoas com doenças relacionadas ao HIV não deve ser negada a 
possibilidade de continuar a realizar seu trabalho enquanto são clinicamente 
aptas a fazê-lo, mediante acomodações razoáveis sempre que necessário. 
Parágrafo Único. Devem ser estimuladas medidas para realocar essas pessoas 
em atividades razoavelmente adaptadas às suas capacidades, apoiada sua 
requalificação profissional para o caso de procurarem outro trabalho ou facilitar 
o seu retorno ao trabalho.  
Art. 12 Deverão ser tomadas medidas no local de trabalho, ou através dele, 
para reduzir a transmissão do HIV e atenuar o seu impacto, utilizando medidas 
como: 
a) garantir o respeito aos direitos humanos e às liberdades fundamentais; 
b) assegurar a igualdade de gênero; 
c) garantir ações para prevenir e proibir a violência e o assédio no local de 
trabalho; 
d) promover a participação ativa de mulheres e homens na resposta ao HIV e à 
Aids; 
e) promover o envolvimento de todos os trabalhadores, independentemente da 
sua orientação sexual ou porque façam ou não parte de grupos vulneráveis; 
f) garantir a efetiva confidencialidade dos dados pessoais, inclusive dos dados 
médicos. 
Art. 13 As estratégias de prevenção devem ser adaptadas aos ambientes e 
processos de trabalho, além de levar em consideração aspectos econômicos, 
sociais, culturais e de gênero. 
Art. 14 Os programas de prevenção devem garantir: 
a) informações relevantes, oportunas e atualizadas a todos, em um formato e 
linguagem culturalmente adequados, mediante os diferentes canais de 
comunicação disponíveis; 
b) programas de educação abrangente, de modo a ajudar homens e mulheres 
a compreender e reduzir o risco de todas as formas de infecção pelo HIV, 
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inclusive a transmissão de mãe para filho, e entender a importância da 
mudança de comportamentos de risco associados à infecção; 
c) medidas efetivas de segurança e saúde no trabalho; 
d) medidas para incentivar os trabalhadores a conhecer o seu próprio estado 
sorológico, mediante aconselhamento e teste voluntário; 
e) estímulo à utilização dos métodos de prevenção necessários, em particular 
preservativos masculinos e femininos e, quando adequado, informações sobre 
seu uso correto, além do acesso a medidas de profilaxia pós-exposição; 
f) orientação quanto a medidas para reduzir comportamentos de alto risco, 
inclusive dos grupos mais expostos a risco, com vistas a diminuir a incidência 
do HIV. 
Art. 15 Os testes diagnósticos devem ser verdadeiramente voluntários e livres 
de qualquer coerção, respeitando as diretrizes internacionais em matéria de 
confidencialidade, aconselhamento e consentimento. 
Art. 16 Caracteriza-se como prática discriminatória exigir aos trabalhadores, 
incluindo os migrantes, às pessoas que procuram emprego e aos candidatos a 
trabalho, testes para HIV ou quaisquer outras formas de diagnóstico de HIV. 
Art. 17 Os resultados dos testes de HIV devem ser confidenciais e não devem 
comprometer o acesso ao emprego, a estabilidade, a segurança no emprego 
ou oportunidades para o avanço profissional. 
Art. 18 Os trabalhadores, incluindo os migrantes, os desempregados e os 
candidatos a emprego, não devem ser coagidos a fornecer informações 
relacionadas ao HIV sobre si mesmos ou outros.  
Art. 19 O trânsito dos trabalhadores migrantes ou daqueles que pretendem 
migrar em função do emprego não deve ser impedido com base no seu status 
sorológico para o HIV, real ou suposto. 
Art. 20 O ambiente de trabalho deve ser seguro e salubre, a fim de prevenir a 
transmissão do HIV no local de trabalho.  
Art. 21 As ações de segurança e saúde destinadas a prevenir a exposição dos 
trabalhadores ao HIV no trabalho devem incluir precauções universais, 
medidas de prevenção de riscos e acidentes, tais como medidas relacionadas 
à organização do trabalho e ao controle de técnicas e práticas de trabalho; 
equipamentos de proteção individual, quando for apropriado; medidas de 
controle ambiental e profilaxia pós-exposição; e outras medidas de segurança 
para minimizar o risco de infecção pelo HIV e a tuberculose, especialmente em 
profissões de maior risco, como as do setor da saúde. 
Art. 22 Quando existir a possibilidade de exposição ao HIV no local de trabalho, 
os trabalhadores devem receber informação e orientação sobre os modos de 
transmissão e os procedimentos para evitar a exposição e a infecção. 
Art. 23 As medidas de sensibilização devem enfatizar que o HIV não é 
transmitido por simples contato físico e que a presença de uma pessoa vivendo 
com HIV não deve ser considerada como uma ameaça no local de trabalho. 
Art. 24 As práticas discriminatórias referidas nesta norma são passíveis das 
sanções previstas na Lei nº 9029, de 13 de abril de 1995. 
Art. 25. Esta norma entra em vigor na data de sua publicação. 
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MANOEL DIAS 
 

PORTARIA Nº 7.596, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2014 (DEJT de 15/12/2014). 
Regulamenta as atribuições e responsabilidades da Secretaria de Tecnologia 
da Informação e Comunicações 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 os 
princípios constitucionais e administrativos esculpidos no art. 37 da 
Constituição Federal; 
CONSIDERANDO o disposto no art. 10 da Resolução CNJ nº 90/2009; 
CONSIDERANDO as recomendações constantes nos Acórdãos TCU nº 
381/2011 e nº 1.233/2012 de definir formalmente as atribuições e 
responsabilidades da área de Tecnologia da Informação e Comunicações (TIC) 
deste Tribunal; 
CONSIDERANDO ser conveniente e oportuna a normatização das atribuições 
e responsabilidades da Secretaria de Tecnologia da Informação e 
Comunicações do Tribunal (Setic); 
CONSIDERANDO o que consta no Processo Administrativo nº 0000330-
10.2013.5.04.0000, 
RESOLVE: 
Art. 1º A Setic, unidade administrativa vinculada à Presidência do Tribunal, tem 
por finalidade auxiliar o Presidente no planejamento, na prospecção, no 
desenvolvimento, na integração, na implantação e no suporte da infraestrutura 
tecnológica e dos sistemas de informação apropriados às necessidades da 
Justiça do Trabalho da 4ª Região, promovendo a inovação e adotando boas 
práticas de gestão de TIC, com o objetivo de colaborar para o aprimoramento 
da prestação jurisdicional sob os aspectos da legalidade, da legitimidade, da 
economicidade, da eficiência e da eficácia, por meio do exercício das seguintes 
atribuições: 
I – dirigir e controlar as atividades inerentes à área de TIC; 
II – coordenar a elaboração do Planejamento Estratégico de Tecnologia da 
Informação, alinhando-o ao Planejamento Estratégico Institucional; 
III – planejar ações de TIC com objetivos de curto, médio e longo prazos, 
priorizando as diretrizes organizacionais estabelecidas pelo Tribunal; 
IV – adotar metodologia de gerenciamento de projetos na Setic, mediante 
aprovação da Presidência do Tribunal; 
V – supervisionar a execução de seu portfólio de projetos; 
VI – planejar e supervisionar a execução orçamentária das ações de 
Informática; 
VII – supervisionar a execução dos contratos de TIC do Tribunal; 
VIII – coordenar o funcionamento e a integração de sua estrutura 
organizacional e gerenciar seus servidores; 
IX – propor medidas que visem à garantia das condições necessárias ao 
trabalho na área de TIC; 
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X – propor à Presidência do Tribunal o Plano Anual de Capacitação de seus 
servidores; 
XI – prover os meios necessários à implementação de políticas de segurança 
da informação; 
XII – emitir pareceres sobre assuntos relacionados à área de TIC, quando 
requisitados pelo Presidente do Tribunal; 
XIII – zelar pela observação dos processos de trabalho formalizados pelo 
Tribunal para a Setic; 
XIV – promover atividades de prospecção tecnológica em busca de soluções 
que possam ser adotadas em benefício do Tribunal; 
XV – propor a inovação e atualização dos sistemas de informação utilizados 
pelo Tribunal; 
XVI – propor políticas de atualização tecnológica para o parque de 
equipamentos de TIC; 
XVII – compartilhar boas práticas e desenvolver projetos em colaboração com 
outros tribunais, após a autorização da Presidência do Tribunal; 
XVIII – propor à Presidência do Tribunal ações de alinhamento às 
recomendações determinadas pelo Tribunal de Contas da União e de outras 
entidades reguladoras para a área de TIC; 
XIX – coordenar, mediante aprovação da Presidência do Tribunal, as ações 
necessárias à implementação das políticas nacionais de TIC definidas pelo 
Conselho Nacional de Justiça e Conselho Superior da Justiça do Trabalho; 
XX – prestar informações, por intermédio da Presidência do Tribunal, ao 
Conselho Superior da Justiça do Trabalho e ao Conselho Nacional de Justiça 
sobre questões relacionadas à área de TIC. 
Art. 2º Integram a Setic: 
I – a Coordenadoria de Gestão de Tecnologia da Informação; 
II – a Coordenadoria de Atendimento a Usuários; 
III – a Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica; 
IV – a Coordenadoria de Desenvolvimento de Sistemas. 
Art. 3º À Coordenadoria de Gestão de Tecnologia da Informação compete: 
I – facilitar o desenvolvimento e gerir o Planejamento Estratégico de TIC do 
Tribunal; 
II – supervisionar as atividades do Escritório de Projetos da Setic; 
III – gerenciar a execução do orçamento destinado às ações de Informática; 
IV – supervisionar as atividades do Escritório de Segurança da Informação; 
V – supervisionar a aplicação de metodologias e práticas de gestão de 
Tecnologia da Informação; 
VI – planejar e coordenar a aquisição de bens e a contratação de serviços de 
TIC; 
VII – efetuar levantamentos e emitir relatórios de conformidade das práticas de 
TIC com os processos de trabalho formalizados pelo Tribunal para a Setic; 
VIII – supervisionar a elaboração de especificações técnicas para aquisições e 
contratações de TIC; 
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IX – gerir e fiscalizar os contratos de bens e serviços de Tecnologia da 
Informação relacionados à área de atuação da Coordenadoria, respeitada a 
segregação de funções; 
X – identificar as necessidades de qualificação técnica de sua equipe; 
XI – elaborar o Plano Anual de Capacitação da Setic, com base nas 
necessidades informadas pelas demais Coordenadorias que compõem a Setic; 
XII – gerenciar as seções a ela vinculadas. 
Parágrafo único. A Coordenadoria referida no caput subdivide-se em: 
I – Escritório de Projetos, ao qual incumbem as seguintes atribuições: 
a) gerenciar o portfólio de projetos da Setic, visando à otimização do uso dos 
recursos humanos e materiais; 
b) apoiar as demais áreas da Setic quanto à adoção da metodologia de 
gerenciamento de projetos de TIC definida pelo Tribunal, promovendo sua 
contínua melhoria; 
c) proporcionar mecanismos para a Setic e a Presidência do Tribunal 
acompanharem o andamento dos projetos de TIC (ferramenta, relatórios e 
documentação de projetos); 
d) elaborar especificações técnicas para aquisições e contratações de bens e 
serviços de TIC relacionados à área de atuação de sua unidade; 
e) liderar tecnicamente os projetos sob sua responsabilidade; 
f) elaborar relatórios gerenciais e levantamentos estatísticos, bem como prestar 
informações de natureza administrativa relativas à área de atuação do 
Escritório. 
II – Escritório de Processos, ao qual incumbem as seguintes atribuições: 
a) proporcionar mecanismos de gestão estratégica de TIC, apoiando a 
construção e manutenção do Planejamento Estratégico e do Plano Diretor de 
TIC; 
b) monitorar indicadores de desempenho estratégicos e operacionais da Setic; 
c) facilitar o mapeamento, a documentação e a melhoria contínua dos 
processos de trabalho adotados na Setic; 
d) zelar pela adoção dos processos de trabalho definidos em todas as áreas da 
Setic; 
e) elaborar especificações técnicas para aquisições e contratações de bens e 
serviços de Tecnologia da Informação relacionados à área de atuação de sua 
unidade; 
f) liderar tecnicamente os projetos sob sua responsabilidade; 
g) elaborar relatórios gerenciais e levantamentos estatísticos, bem como 
prestar informações de natureza administrativa relativas à área de atuação do 
Escritório. 
III – Escritório de Segurança da Informação, ao qual incumbem as seguintes 
atribuições: 
a) propor Sistema de Gestão de Segurança da Informação para o Tribunal; 
b) gerir as políticas, as normas e os procedimentos vinculados à segurança da 
informação, riscos e continuidade de negócios inerentes à Setic; 
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c) prestar apoio técnico especializado às atividades do Comitê de Segurança 
da Informação, mantendo-o informado a respeito de incidentes e níveis de 
segurança vigentes; 
d) zelar pela manutenção das ferramentas de gestão da segurança da 
informação e pelos registros de monitoramento do uso dos recursos de TIC; 
e) efetuar auditorias e emitir relatórios sobre o uso dos recursos de TIC, de 
acordo com a Política de Segurança da Informação vigente; 
f) promover ações de capacitação voltadas à conscientização dos usuários 
sobre o tema; 
g) atuar de forma coordenada com outras áreas nos assuntos relacionados à 
segurança da informação; 
h) elaborar especificações técnicas para aquisições e contratações de bens e 
serviços de Tecnologia da Informação relacionados à área de atuação de sua 
unidade; 
i) liderar tecnicamente os projetos sob sua responsabilidade; 
j) elaborar relatórios gerenciais e levantamentos estatísticos, bem como prestar 
informações de natureza administrativa relativas à área de atuação do 
Escritório. 
IV – Seção de Apoio a Contratações de TIC, à qual incumbem as seguintes 
atribuições: 
a) elaborar o Plano Anual de Contratações; 
b) apoiar as equipes de planejamento das contratações de soluções de TIC, 
orientando-as quanto à elaboração da documentação exigida; 
c) monitorar o andamento dos processos licitatórios de soluções de TIC; 
d) controlar os prazos de entrega e recebimento de materiais e serviços, bem 
como a vigência de contratos de TIC; 
e) apoiar os gestores e os fiscais de contratos na fase de execução dos 
contratos de TIC; 
f) conferir faturas de soluções de TIC, apurando eventuais descontos referentes 
a descumprimentos de níveis de serviço contratados; 
g) encaminhar a contratação de treinamentos dos servidores da Setic; 
h) elaborar relatórios gerenciais e levantamentos estatísticos, bem como 
prestar informações de natureza administrativa relativas à área de atuação da 
Seção. 
Art. 4º À Coordenadoria de Atendimento a Usuários compete: 
I – zelar pela excelência no atendimento prestado aos usuários dos recursos de 
TIC disponibilizados pelo Tribunal; 
II – supervisionar as atividades de suporte técnico envolvendo ativos de 
microinformática como desktops, notebooks e periféricos (scanner/leitor 
biométrico, leitora de código de barras, etc.); 
III – planejar e supervisionar a instalação e manutenção de softwares e 
equipamentos de microinformática; 
IV – garantir que as Seções a ela vinculadas atuem em conformidade com os 
processos de TIC formalizados pelo Tribunal para a Setic, nas fases 
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relacionadas ao gerenciamento de equipamentos, microinformática e prestação 
de serviços de TIC; 
V – gerir os contratos de bens e serviços de Tecnologia da Informação 
relacionados à área de atuação da Coordenadoria, respeitada a segregação de 
funções; 
VI – acompanhar a prestação de serviços técnicos contratados; 
VII – identificar necessidades de qualificação técnica da equipe; 
VIII – gerenciar as Seções vinculadas à Coordenadoria; 
IX – responder pelos projetos vinculados à Coordenadoria; 
X – atuar em conformidade com os processos de trabalho formalizados pelo 
Tribunal para a Setic, nas fases relacionadas ao gerenciamento de 
equipamentos, microinformática e prestação de serviços de TIC. 
Parágrafo único. A Coordenadoria referida no caput subdivide-se em: 
I – Seção de Atendimento a Usuários, à qual incumbem as seguintes 
atribuições: 
a) prestar assistência aos usuários internos e externos no uso das soluções de 
TIC, orientando-os na correta utilização dos equipamentos, programas e 
sistemas administrativos e jurídicos formalmente disponibilizados pelo Tribunal; 
b) solucionar problemas operacionais de hadware e software; 
c) capacitar usuários no uso das soluções de TIC desenvolvidas pelo Tribunal; 
d) elaborar manuais e roteiros sobre sistemas e soluções de TIC, 
desenvolvidos pelo Tribunal; 
e) encaminhar mensalmente à Setic relatórios sobre os chamados recebidos; 
f) elaborar especificações técnicas para aquisições e contratações de bens e 
serviços de Tecnologia da Informação relacionados à área de atuação da 
Seção; 
g) liderar tecnicamente os projetos sob sua responsabilidade; 
h) elaborar relatórios gerenciais e levantamentos estatísticos, bem como 
prestar informações de natureza administrativa relativas à área de atuação da 
Seção. 
II – Seção de Gerenciamento de Equipamentos, à qual incumbem as seguintes 
atribuições: 
a) configurar, instalar e prestar manutenção a equipamentos de propriedade do 
Tribunal; 
b) manter o controle dos equipamentos tombados para o patrimônio da Setic; 
c) manter registros atualizados sobre o fornecimento de equipamentos de 
microinformática às unidades, aos magistrados e aos servidores; 
d) informar à Seção de Cadastramento de Bens sobre a vinculação de 
equipamentos, quando destinados a outras unidades do Tribunal; 
e) informar à Seção de Cadastramento de Bens e às unidades do Tribunal, 
quando de sua substituição, onde os equipamentos de microinformatica estão 
instalados e quais devem ser encaminhados para desfazimento; 
f) gerar, anualmente, relatório de localização de equipamentos a ser 
encaminhado pela Setic a todas as unidades do Tribunal, para informação 
sobre bens de informática sob sua responsabilidade; 
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g) elaborar especificações técnicas para aquisições e contratações de bens e 
serviços de Tecnologia da Informação relacionados à área de atuação da 
Seção; 
h) liderar tecnicamente projetos sob sua responsabilidade; 
i) elaborar relatórios gerenciais e levantamentos estatísticos, bem como prestar 
informações de natureza administrativa relativas à área de atuação da Seção. 
III – Seção de Microinformática, à qual incumbem as seguintes atribuições: 
a) prestar suporte técnico para problemas identificados e não solucionados 
pela Seção de Atendimento de Usuários, envolvendo desktops, notebooks e 
periféricos (scanner/leitor biométrico, leitoras de códigos de barra, tokens e 
smartcards, etc.); 
b) analisar, testar e homologar novos softwares e equipamentos de informática 
adquiridos pelo Tribunal; 
c) instalar softwares sob demanda em máquinas de propriedade do Tribunal, 
quando autorizado; 
d) documentar configurações adotadas em softwares e hardwares utilizados 
pelo Tribunal, incluindo instruções de uso de equipamentos; 
e) manter documentação atualizada sobre soluções adotadas para problemas 
identificados; 
f) preparar, distribuir e gerenciar imagens de software para os equipamentos de 
TIC de propriedade do Tribunal; 
g) gerenciar licenças de softwares de propriedade do Tribunal; 
h) efetuar o cadastro de usuários e gerenciar suas permissões nos sistemas de 
propriedade do Tribunal, em atendimento às solicitações de acesso das 
unidades e em conformidade com a política de segurança da informação 
vigente; 
i) gerar, anualmente, relatórios contendo informações sobre caixas postais, 
grupos de e-mail, autorizações de acesso e softwares em uso, a serem 
enviados pela Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicações a cada 
área do Tribunal, para informação; 
j) gerenciar sistemas de gestão de serviços de TI, incluindo inventário de 
hardware e software, e sistemas de comunicação em nuvem, contratados pelo 
Tribunal; 
l) elaborar especificações técnicas para aquisições e contratações de bens e 
serviços de Tecnologia da Informação relacionados à área de atuação de sua 
Unidade; 
m) liderar tecnicamente os projetos sob sua responsabilidade; 
n) elaborar relatórios gerenciais e levantamentos estatísticos, bem como 
prestar informações de natureza administrativa relativas à área de atuação da 
Seção. 
Art. 5º À Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica compete: 
I – planejar, implementar, integrar e manter a infraestrutura de hardware, 
software e telecomunicações necessária para a prestação dos serviços de TIC; 
II – zelar pelo adequado armazenamento de dados do Tribunal, visando a sua 
acessibilidade, integridade, confidencialidade e disponibilidade; 
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III – apoiar as demais áreas da Setic em matérias relacionadas à infraestrutura; 
IV – prospectar novas tecnologias, visando à atualização, à inovação e à 
melhoria contínua da infraestrutura de TIC; 
V – garantir que as seções a ela vinculadas atuem em conformidade com os 
processos de TIC formalizados pelo Tribunal para a Setic, nas fases 
relacionadas à infraestrutura tecnológica; 
VI – gerir os contratos de bens e serviços de Tecnologia de Informação 
relacionados à área de atuação da Unidade, respeitada a segregação de 
funções; 
VII – acompanhar a prestação dos serviços de infraestrutura tecnológica 
contratados pelo Tribunal; 
VIII – identificar necessidades de qualificação técnica de sua equipe; 
IX – gerenciar as Seções vinculadas à Coordenadoria; 
X – liderar projetos sob responsabilidade da Coordenadoria. 
Parágrafo único. A Coordenadoria referida no caput subdivide-se em: 
I – Seção de Suporte Técnico, à qual incumbem as seguintes atribuições: 
a) prover a infraestrutura de processamento, armazenamento de dados e 
backup necessária à prestação de serviços de TIC, com nível de segurança 
adequado; 
b) manter sistemas de monitoramento e alertas para os serviços de TIC; 
c) prestar atendimento a usuários internos do Tribunal para solução de 
incidentes e problemas em sistemas e equipamentos de propriedade do 
Tribunal, quando não solucionados pela Coordenadoria de Atendimento a 
Usuários; 
d) atuar junto a empresas contratadas para prestação de suporte técnico 
especializado na análise de incidentes e soluções de problemas não resolvidos 
pelas equipes internas, bem como para o desenvolvimento de novos projetos 
vinculados a sua área de atuação; 
e) formular especificações técnicas para aquisição de equipamentos e serviços 
de infraestrutura; 
f) fiscalizar contratos de serviços e de garantia e manutenção de equipamentos 
de infraestrutura tecnológica; 
g) gerenciar o ambiente de trabalho dos usuários no que se refere a 
atualizações de segurança, inventários e monitoramentos; 
h) gerenciar chamados encaminhados pela Coordenadoria de Atendimento a 
Usuários e outras áreas da Setic para as Seções vinculadas à 
Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica; 
i) monitorar os serviços de TIC sob responsabilidade da Coordenadoria de 
Infraestrutura Tecnológica; 
j) administrar equipamentos servidores físicos e virtuais; 
l) administrar sistemas de arquivos, no que se refere à criação de 
compartilhamentos, diretórios e quotas de armazenamento; 
m) administrar o serviço de cópias de segurança (backup), em conformidade 
com a política de segurança da informação; 
n) liderar tecnicamente os projetos sob sua responsabilidade; 
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o) elaborar relatórios gerenciais e levantamentos estatísticos, bem como 
prestar informações de natureza administrativa relativas à área de atuação da 
Seção. 
II – Seção de Redes e Telecomunicações, à qual incumbem as seguintes 
atribuições: 
a) gerenciar as redes de voz e dados contratadas pelo Tribunal, incluindo 
acessos à Internet e conectividade com redes de órgãos e instituições 
conveniadas ao Tribunal; 
b) prover a integração entre as redes de voz convencionais e redes de IP do 
Tribunal; 
c) apoiar as áreas de engenharia e manutenção do Tribunal nos projetos de 
redes elétricas e lógicas relacionadas às ações sob responsabilidade da Setic; 
d) manter os datacenters primário e secundário do Tribunal, os centros de 
processamento de dados do interior do Estado e as salas de telecomunicações 
em condições ideais de operação; 
e) garantir a adequada manutenção e o abastecimento dos geradores sob 
responsabilidade da Setic; 
f) atuar junto a empresas contratadas para prestação de suporte técnico 
especializado na análise de incidentes e soluções de problemas não resolvidos 
pelas equipes internas, bem como para o desenvolvimento de novos projetos 
vinculados a sua área de atuação; 
g) elaborar especificações técnicas para aquisições e contratações de bens e 
serviços de Tecnologia da Informação relacionados a redes e 
telecomunicações; 
h) manter centrais telefônicas no que se refere à manutenção, configuração 
dos equipamentos e ativação dos ramais; 
i) fiscalizar os contratos de garantia e manutenção de equipamentos de 
infraestrutura e de serviços relacionados à área de atuação da Seção, 
respeitada a segregação de funções; 
j) prospectar novas tecnologias vinculadas à área de atuação da Seção; 
l) liderar tecnicamente os projetos relacionados sob sua responsabilidade; 
m) elaborar relatórios gerenciais e levantamentos estatísticos, bem como 
prestar informações de natureza administrativa relativas à área de atuação da 
Seção. 
III – Seção de Gerenciamento de Banco de Dados, à qual incumbem as 
seguintes atribuições: 
a) administrar os bancos de dados do Tribunal, visando à segurança, ao 
desempenho e à disponibilidade das informações; 
b) administrar serviços de aplicações e ambientes web do Tribunal; 
c) atuar com a Coordenadoria de Desenvolvimento de Sistemas na 
manutenção e implantação de sistemas, garantindo a disponibilidade e a 
eficiência do ambiente de aplicações web; 
d) manter sistema de monitoramento e alertas para os bancos de dados e 
servidores de aplicações; 
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e) efetuar cópias de segurança zelando pelo cumprimento da política de 
segurança da informação vigente, no que se refere à disponibilidade dos 
sistemas e dados do Tribunal; 
f) gerenciar o intercâmbio de dados entre o Tribunal e as entidades 
conveniadas; 
g) auxiliar as demais áreas da Setic na instalação e manutenção de 
ferramentas que utilizam banco de dados próprio; 
h) atuar junto a empresas contratadas para prestação de suporte técnico 
especializado na análise de incidentes e soluções de problemas não resolvidos 
pelas equipes internas, bem como para o desenvolvimento de novos projetos 
vinculados a sua área de atuação; 
i) elaborar especificações técnicas para aquisições e contratações de bens e 
serviços de Tecnologia da Informação relacionados à área de atuação da 
Seção; 
j) fiscalizar os contratos de serviços relativos à Seção de Gerenciamento de 
Banco de Dados, respeitada a segregação de funções; 
l) prospectar novas tecnologias vinculadas à área de atuação da Seção; 
m) liderar tecnicamante os projetos relacionados a banco de dados e 
aplicações web; 
n) elaborar relatórios gerenciais e levantamentos estatísticos, bem como 
prestar informações de natureza administrativa relativas à área de atuação da 
Seção. 
Art. 6º À Coordenadoria de Desenvolvimento de Sistemas compete: 
I – supervisionar o desenvolvimento, a implantação e a manutenção dos 
sistemas de informação do Tribunal; 
II – atuar com as demais áreas da Setic a fim de garantir a compatibilidade de 
tecnologias e o alinhamento de requisitos necessários aos projetos de 
desenvolvimento de sistemas; 
III – prospectar novas tecnologias visando à atualização, à inovação e à 
melhoria contínua dos sistemas; 
IV – observar o processo de desenvolvimento de software definido pelo 
Tribunal, promovendo sua contínua melhoria; 
V – garantir que as seções a ela vinculadas atuem em conformidade com os 
processos de TIC formalizados pelo Tribunal para a Setic, nas fases 
relacionadas ao desenvolvimento de sistemas; 
VI – elaborar as especificações técnicas para aquisições e contratações de 
bens e serviços de Tecnologia da Informação relacionados à área de atuação 
da Coordenadoria; 
VII – gerir os contratos de bens e serviços de Tecnologia da Informação 
relacionados à área de atuação da Coordenadoria, respeitada a segregação de 
funções; 
VIII – acompanhar a prestação de serviços contratados; 
IX – gerenciar as seções vinculadas à Coordenadoria; 
X – identificar necessidades de qualificação técnica de sua equipe; 
XI – liderar tecnicamente os projetos relacionados a sua unidade. 
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Parágrafo único. A Coordenadoria referida no caput subdivide-se em: 
I – Seção de Desenvolvimento de Sistemas de 1º Grau, à qual incumbem as 
seguintes atribuições: 
a) desenvolver, implantar e manter os sistemas de informação relativos ao 1º 
grau de jurisdição, observado o processo de desenvolvimento de software 
definido pelo Tribunal; 
b) efetuar manutenção corretiva e evolutiva dos sistemas de informação 
desenvolvidos; 
c) acompanhar o desempenho dos sistemas de informação de 1º grau e efetuar 
as otimizações necessárias; 
d) prover, manter e revogar as credenciais de acesso aos sistemas de 
informação desenvolvidos, quando esse processo não estiver automatizado; 
e) liderar tecnicamente os projetos sob sua responsabilidade; 
f) gerar relatórios avulsos (ad hoc) e levantamentos estatísticos solicitados pela 
Administração do Tribunal, relativos aos sistemas de 1º grau de jurisdição; 
g) atender usuários internos e externos na solução de incidentes e problemas 
nos sistemas de informação de 1º grau de jurisdição que não forem 
solucionados pela Coordenadoria de Atendimento a Usuários; 
h) apoiar as áreas de Tecnologia da Informação de outros tribunais com 
relação à utilização de sistemas desenvolvidos pela Seção e disponibilizados a 
toda a Justiça do Trabalho; 
i) elaborar relatórios gerenciais e levantamentos estatísticos, bem como prestar 
informações de natureza administrativa relativas à área de atuação da Seção. 
II – Seção de Desenvolvimento de Sistemas de 2º Grau, à qual incumbem as 
seguintes atribuições: 
a) desenvolver, implantar e manter os sistemas de informação relativos ao 2º 
grau, observado o processo de desenvolvimento de software definido pelo 
Tribunal; 
b) efetuar manutenção corretiva e evolutiva dos sistemas de informação 
desenvolvidos; 
c) acompanhar o desempenho dos sistemas de informação de 2º grau e efetuar 
as otimizações necessárias; 
d) prover, manter e revogar as credenciais de acesso aos sistemas de 
informação desenvolvidos, quando esse processo não estiver automatizado; 
e) liderar tecnicamente os projetos sob sua responsabilidade; 
f) gerar relatórios avulsos (ad hoc) e levantamentos estatísticos solicitados pela 
Administração do Tribunal, relativos aos sistemas de 2º grau de jurisdição; 
g) atender usuários internos e externos na solução de incidentes e problemas 
nos sistemas de informação de 2º grau de jurisdição que não forem 
solucionados pela Coordenadoria de Atendimento a Usuários; 
h) apoiar as áreas de Tecnologia da Informação de outros tribunais com 
relação à utilização de sistemas desenvolvidos pela Seção e disponibilizados a 
toda a Justiça do Trabalho; 
i) elaborar relatórios gerenciais e levantamentos estatísticos, bem como prestar 
informações de natureza administrativa relativas à área de atuação da Seção. 
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III – Seção de Desenvolvimento de Sistemas Administrativos, à qual incumbem 
as seguintes atribuições: 
a) desenvolver, implantar e manter os sistemas de informação relativos à área 
administrativa, observado o processo de desenvolvimento de software definido 
pelo Tribunal; 
b) efetuar manutenção corretiva e evolutiva dos sistemas de informação 
desenvolvidos; 
c) acompanhar o desempenho dos sistemas de informação relativos à área 
administrativa e efetuar as otimizações necessárias; 
d) prover, manter e revogar as credenciais de acesso aos sistemas de 
informação desenvolvidos, quando esse processo não estiver automatizado; 
e) liderar tecnicamente os projetos sob sua responsabilidade; 
f) gerar relatórios avulsos (ad hoc) e levantamentos estatísticos solicitados pela 
Administração do Tribunal, relativos aos sistemas administrativos; 
g) atender usuários internos e externos na solução de incidentes e problemas 
nos sistemas de informação administrativos que não forem solucionados pela 
Coordenadoria de Atendimento a Usuários; 
h) apoiar as áreas de Tecnologia da Informação de outros tribunais com 
relação à utilização de sistemas desenvolvidos pela Seção e disponibilizados a 
toda a Justiça do Trabalho; 
i) elaborar relatórios gerenciais e levantamentos estatísticos, bem como prestar 
informações de natureza administrativa relativas à área de atuação da Seção. 
IV – Seção de Desenvolvimento de Internet e Intranet, à qual incumbem as 
seguintes atribuições: 
a) desenvolver, implantar e manter os sistemas de informação relativos à 
internet e à intranet, observado o processo de desenvolvimento de software 
definido pelo Tribunal; 
b) efetuar manutenção corretiva e evolutiva dos sistemas de informação 
desenvolvidos; 
c) acompanhar o desempenho dos sistemas de informação relativos à internet 
e à intranet e efetuar as otimizações necessárias; 
d) prover, manter e revogar as credenciais de acesso aos sistemas de 
informação desenvolvidos, quando esse processo não estiver automatizado; 
e) liderar tecnicamente os projetos sob sua responsabilidade; 
f) gerar relatórios avulsos (ad hoc) e levantamentos estatísticos solicitados pela 
Administração do Tribunal, relativos aos sistemas de internet e intranet; 
g) atender usuários internos e externos na solução de incidentes e problemas 
nos sistemas de informação de internet e intranet que não forem solucionados 
pela Coordenadoria de Atendimento a Usuários; 
h) apoiar as áreas de Tecnologia da Informação de outros tribunais com 
relação à utilização de sistemas desenvolvidos pela Seção e disponibilizados a 
toda a Justiça do Trabalho; 
i) efetuar o diagnóstico das necessidades de Educação a Distância da 
Instituição, em conjunto com a Escola Judicial e a Secretaria de Gestão de 
Pessoas do Tribunal; 
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j) manter a plataforma de ensino a distância utilizada pelo Tribunal atualizada e 
em plenas condições de uso; 
l) operacionalizar e acompanhar as ações de treinamento efetuadas na 
plataforma de Educação a Distância (EAD); 
m) elaborar relatórios gerenciais e levantamentos estatísticos, bem como 
prestar informações de natureza administrativa relativas à área de atuação da 
Seção. 
V – Seção de Administração do PJe, à qual incumbem as seguintes 
atribuições: 
a) apoiar a evolução do Sistema PJe-JT por meio de soluções corretivas, 
adaptativas e perfectivas no referido sistema; 
b) atuar junto à Equipe Nacional de Sustentação Remota do PJe-JT; 
c) parametrizar tecnicamente o sistema de produção do PJe-JT; 
d) efetuar testes técnicos e implantar novas versões do PJe-JT de primeiro e 
segundo graus nos ambientes de homologação, produção e treinamento; 
e) prestar assistência técnica para solução de incidentes e problemas não 
resolvidos pelo Serviço de Atendimento a Usuários relativamente à área de 
atuação da Seção; 
f) prestar apoio técnico especializado na identificação de soluções de contorno 
para problemas encontrados; 
g) identificar, registrar e acompanhar erros, problemas e sugestões no sistema 
JIRA, do CSJT e CNJ; 
h) participar de grupos de requisitos do PJe-JT de primeiro e segundo graus, 
coordenados pelo CSJT, para definição de novas funcionalidades; 
i) analisar e definir novos módulos ou funcionalidades, por solicitação da 
Administração do Tribunal ou do CSJT, tanto no PJe-JT quanto na integração 
com sistemas legados; 
j) gerar relatórios avulsos (ad hoc) e levantamentos estatísticos, quando 
demandada; 
l) elaborar relatórios gerenciais e levantamentos estatísticos, bem como prestar 
informações de natureza administrativa relativas à área de atuação da Seção. 
Art. 7º Os casos omissos serão resolvidos pela Presidência do Tribunal, 
facultada a prestação de auxílio técnico pela Setic. 
Art. 8º Revogam-se as disposições em contrário. 
Art. 9º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
CLEUSA REGINA HALFEN 
Presidente do TRT da 4ª Região / RS 
  

PORTARIA No - 49, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2014 CONSELHO DE 

DEFESA NACIONAL - SECRETARIA EXECUTIVA (DOU de 15/12/2014). 
Homologa a Revisão 01 da Norma Complementar nº 20/IN01/DSIC/GSIPR. 
O MINISTRO DE ESTADO CHEFE DO GABINETE DE SEGURANÇA 
INSTITUCIONAL DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, na condição de 
SECRETÁRIO-EXECUTIVO DO CONSELHO DE DEFESA NACIONAL, no uso 
de suas atribuições e tendo em vista o disposto no art. 6º e no art. 7º do 
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Decreto nº 3.505, de 13 de junho de 2000, com nova redação dada pelo 
Decreto nº 8.097, de 4 de setembro de 2013, resolve: 
Art. 1º Fica homologada a Revisão 01 da Norma Complementar nº 
20/IN01/DSIC/GSIPR que estabelece Diretrizes de Segurança das Informação 
e Comunicações (SIC) para Instituição do Processo de Tratamento da 
Informação nos Órgãos e Entidades da Administração Pública Federal (APF). 
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
JOSÉ ELITO CARVALHO SIQUEIRA 
ANEXO 
DIRETRIZES DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES 
PARA INSTITUIÇÃO DO PROCESSO DE TRATAMENTO DA INFORMAÇÃO 
NOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL. 
1 OBJETIVO 
Estabelecer diretrizes de Segurança da Informação e Comunicações (SIC) para 
instituição do processo de tratamento da informação, envolvendo todas as 
etapas do ciclo de vida da informação, nos órgãos e entidades da 
Administração Pública Federal (APF), direta e indireta. 
2 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 
Os órgãos e entidades da APF produzem e tratam informação diariamente na 
rotina de trabalho de seus agentes públicos, ocupando relevância fundamental 
para a gestão da máquina pública e o processo de tomada de decisões quanto 
às políticas públicas federais. 
Neste sentido, a presente Norma dispõe acerca de diretrizes a serem 
cumpridas no âmbito dos órgãos e entidades da APF quanto ao adequado 
tratamento da informação durante as fases do ciclo de vida.  
Esta Norma configura instrumento complementar as políticas, procedimentos e 
regras regulamentados por atos normativos que norteiam o tratamento da 
informação nos órgãos e entidades da APF.  
Por essa razão, ressalta-se a importância da observação, por parte dos 
agentes públicos, dos dispositivos estabelecidos na legislação relativa a temas 
como SIC, gestão documental e arquivística, gestão da informação, acesso à 
informação, e sigilo da informação.  
3 CONCEITOS E DEFINIÇÕES 
Para os efeitos desta Norma Complementar são estabelecidos os seguintes 
conceitos e definições:  
Agente Público: todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem 
remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer 
outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nos 
órgãos e entidades da APF. 
Ciclo de vida da informação: ciclo formado pelas fases da Produção e 
Recepção; Organização; Uso e Disseminação; e Destinação.  
Custodiante da informação: refere-se a qualquer indivíduo ou estrutura do 
órgão ou entidade da APF que tenha a responsabilidade formal de proteger a 
informação e aplicar os níveis de controles de segurança em conformidade 
com as exigências de SIC comunicadas pelo proprietário da informação. 
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Documento: unidade de registro de informações, qualquer que seja o suporte 
ou formato. 
Informação: dados, processados ou não, que podem ser utilizados para 
produção e transmissão de conhecimento, contidos em qualquer meio, suporte 
ou formato. 
Informação classificada em grau de sigilo: informação sigilosa em poder dos 
órgãos e entidades públicas, observado o seu teor e em razão de sua 
imprescindibilidade à segurança da sociedade ou do Estado, a qual é 
classificada como ultrassecreta, secreta ou reservada.  
Informação pessoal: informação relacionada à pessoa natural identificada ou 
identificável, relativa à intimidade, vida privada, honra e imagem. 
Informação sigilosa: informação submetida temporariamente à restrição de 
acesso público em razão de sua imprescindibilidade para a segurança da 
sociedade ou do Estado, e aquelas abrangidas pelas demais hipóteses legais 
de sigilo.  
Metadados: conjunto de dados estruturados que descrevem informação 
primária. 
Proprietário da informação: refere-se a parte interessada do órgão ou entidade 
da APF, indivíduo legalmente instituído por sua posição e/ou cargo, o qual é 
responsável primário pela viabilidade e sobrevivência da informação. 
Sanitização de dados: eliminação efetiva de informação armazenada em 
qualquer meio eletrônico, garantindo que os dados não possam ser 
reconstruídos ou recuperados. 
Tratamento da informação: conjunto de ações referentes à produção, recepção, 
classificação, utilização, acesso, reprodução, transporte, transmissão, 
distribuição, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação, destinação 
ou controle da informação. 
4 DIRETRIZES GERAIS 
4.1 Toda informação institucional dos órgãos e entidades da APF em qualquer 
suporte, materiais, áreas, comunicações e sistemas de informação 
institucionais, é patrimônio do Estado brasileiro e deve ser tratada segundo as 
diretrizes descritas nesta Norma Complementar e nos termos da legislação 
pertinente em vigência. 
4.2 O tratamento da informação ao longo de seu ciclo de vida deve ser 
realizado de modo ético e responsável pelos agentes públicos dos órgãos e 
entidades da APF. 
4.3 O tratamento da informação deve ser feito conforme atos normativos de 
SIC, assegurando-se os requisitos da disponibilidade, da integridade, da 
confidencialidade e da autenticidade da informação em todo seu ciclo de vida. 
4.4 A informação institucional dos órgãos e entidades da APF deve ser tratada 
visando as suas funções administrativas, informativas, probatórias e 
comunicativas, e considerados os princípios de acesso a informação dispostos 
pela Lei nº 12.527/2011 e seus Decretos nº 7.724/2012 e nº 7.845/2012. 
4.5 É dever do agente público salvaguardar a informação sigilosa e a pessoal, 
bem como assegurar a publicidade da informação ostensiva, utilizando-as, 
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exclusivamente, para o exercício das atribuições de cargo, emprego ou função 
pública, sob pena de responsabilização administrativa, civil e penal. 
4.6 As medidas e os procedimentos relacionados ao tratamento da informação 
a ser realizado com apoio de empresa terceirizada, em qualquer fase do ciclo 
de vida da informação, devem ser estabelecidos contratualmente para que se 
assegure o cumprimento das diretrizes previstas nesta Norma, bem como em 
legislações vigentes. 
4.7 Os órgãos e entidades da APF devem promover ações para 
conscientização dos agentes públicos visando à disseminação das diretrizes de 
tratamento da informação. 
4.8 Os órgãos e entidades da APF devem identificar o proprietário e o 
custodiante da informação. 
4.9 O proprietário da informação deve assumir, no mínimo, as seguintes 
atividades: 
a) descrever a informação; 
b) definir as exigências de SIC da informação; 
c) comunicar as exigências de SIC da informação a todos os custodiantes e 
usuários; 
d) buscar assegurar o cumprimento das exigências de SIC por meio de 
monitoramento; e  
e) indicar os riscos que podem afetar a informação. 
4.10 O custodiante da informação deve aplicar os níveis de controles de 
segurança conforme as exigências de SIC, comunicadas pelo proprietário da 
informação, de forma a assegurar a disponibilidade, integridade, 
confidencialidade e autenticidade da informação. 
5 CICLO DE VIDA DA INFORMAÇÃO 
O tratamento da informação abrange as políticas, os processos, as práticas e 
os instrumentos utilizados pelos órgãos e entidades da APF para lidar com a 
informação ao longo de cada fase do ciclo de vida, contemplando o conjunto de 
ações referentes à produção, recepção, classificação, utilização, acesso, 
reprodução, transporte, transmissão, distribuição, arquivamento, 
armazenamento, eliminação, avaliação, destinação ou controle da informação. 
Para efeito desta Norma, o conjunto das ações referentes ao tratamento da 
informação está agrupado nas seguintes fases: 
5.1 Produção e Recepção: refere-se à fase inicial do ciclo de vida, e 
compreende a produção, recepção ou custódia e classificação da informação. 
5.2 Organização: refere-se ao armazenamento, arquivamento e controle da 
informação. 
5.3 Uso e Disseminação: refere-se à utilização, acesso, reprodução, transporte, 
transmissão e distribuição da informação. 
5.4 Destinação: refere-se a fase final do ciclo de vida da informação, e 
compreende a avaliação, destinação ou eliminação da informação. 
6 DIRETRIZES ESPECÍFICAS DE SIC 
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Os órgãos e entidades da APF devem seguir as diretrizes específicas relativas 
às fases do ciclo de vida da informação, conforme apresentado, a seguir, nos 
subitens 6.1, 6.2, 6.3 e 6.4. 
As diretrizes específicas representam o mínimo a ser implementado pelos 
órgãos e entidades da APF, e os respectivos normativos internos devem 
observar a legislação vigente e todos os normativos de SIC para a APF. 
6.1 Produção e Recepção 
6.1.1 Os processos de produção, recepção e custódia da informação devem 
ser planejados e implementados considerando-se: 
a) os interesses da APF; 
b) o período previsto para a retenção da informação; e 
c) os custos com recursos materiais, financeiros e pessoas. 
6.1.2 A informação produzida e custodiada pelos órgãos e entidades da APF 
deve ser mantida disponível e acessível aos agentes públicos que dela 
necessitarem para o desempenho de suas atribuições. 
6.1.3 Com vistas a garantir as condições essenciais ao aprofundamento da 
democratização do acesso a informação no âmbito interno e externo aos 
órgãos e entidades da APF, deve-se priorizar a produção de informação em 
linguagem clara e precisa independentemente de seu formato ou suporte. 
6.1.4 Os órgãos e entidades da APF devem verificar se a informação por eles 
produzida, recebida ou custodiada refere-se à informação pessoal ou se 
enquadra em quaisquer hipóteses de sigilo, a fim de adotar as medidas 
cabíveis quanto ao seu tratamento (Anexo A). 
6.1.5 Os órgãos e entidades da APF devem garantir que a produção, a 
recepção e a custódia de informação sejam feitas com a devida proteção da 
informação pessoal e sigilosa (Anexo A). 
6.1.6 Nas reuniões em que é produzida e recebida informação sigilosa e 
pessoal, devem ser adotados controles de segurança para acesso ao 
ambiente, aos documentos, as anotações, as mídias e aos demais recursos 
utilizados. 
6.1.7 Quando a produção, recepção e custódia de informação sigilosa e 
pessoal exigir impressão em tipografias, impressoras, oficinas gráficas ou 
similares, a operação deve ser acompanhada por pessoa oficialmente 
designada, responsável pela execução das medidas de salvaguarda 
necessárias à garantia do sigilo durante todo o processo. 
6.1.8 Quando a produção, recepção e custódia de informação sigilosa 
classificada, em qualquer grau de sigilo, exigir impressão em tipografias, 
impressoras, oficinas gráficas ou similares, a operação deve ser acompanhada 
por pessoa credenciada, ou excepcionalmente, que tenha assinado o Termo de 
Compromisso de Manutenção de Sigilo (TCMS). 
6.1.9 Recomenda-se que a informação produzida, recepcionada ou custodiada 
seja identificada por metadados. 
6.1.10 O registro do documento descreve o seu conteúdo e deve, no mínimo, 
incluir número sequencial de identificação do documento, identificação da 
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origem do documento, ano de produção, assunto, classificação e indicação de 
sigilo, quando couber. 
6.1.11 Para toda informação classificada em qualquer grau de sigilo, os órgãos 
e entidades da APF devem adotar o Código de Indexação de Documento que 
contém Informação Classificada (CIDIC). 
6.1.12 Os órgãos e entidades da APF, por meio de normas e procedimentos 
internos, podem estabelecer código de indexação para o caso de informação 
pessoal e demais hipóteses de sigilo previstas em lei. 
6.1.13 A informação classificada deve ser produzida e custodiada utilizando 
criptografia baseada em algoritmo de Estado compatível com o grau de sigilo, 
conforme padrões mínimos estabelecidos na NC 09 DSIC/GSI/PR. 
6.1.14 Para a classificação da informação, os órgãos e entidades da APF 
devem observar a legislação pertinente que trata dos procedimentos gerais 
para utilização de protocolo na APF. 
6.2 Organização 
6.2.1 Devem ser considerados para o armazenamento, o arquivamento e 
controle da informação: 
a) as características físicas do suporte e do ambiente; 
b) o volume e estimativa de crescimento; 
c) o período previsto para a retenção da informação; 
d) a proteção contra incidentes de SIC; 
e) as eventuais necessidades de classificação e preservação da informação 
conforme atos normativos correlatos; 
f) as perdas por destruição, furto ou sinistro; 
g) a frequência de uso; e 
h) os custos relativos ao armazenamento, arquivamento e o controle da 
informação. 
6.2.2 É dever do agente público a manutenção dos registros de documento 
formal utilizado como fundamento da tomada de decisão ou de ato 
administrativo, a exemplo de pareceres e notas técnicas. 
6.2.3 Recomenda-se a observância dos padrões de interoperabilidade do 
Governo Eletrônico. 
6.2.4 Devem ser mantidos controles sobre cópias de segurança da informação, 
zelando por seu adequado armazenamento e garantindo sua rastreabilidade e 
restauração. 
6.2.5 Devem ser realizadas as marcações e adotadas as demais medidas de 
salvaguarda da informação sigilosa e da pessoal nos termos dos Decretos 
7.724/2012 e 7.845/2012 ou de outras legislações específicas. 
6.2.6 A informação classificada em grau de sigilo deve ser armazenada 
utilizando criptografia compatível conforme padrões mínimos para recurso 
criptográfico baseado em algoritmo de Estado estabelecido na NC 09 
DSIC/GSI/PR. 
6.2.7 No armazenamento de informação classificada em grau de sigilo secreto 
ou ultrassecreto, deve ser utilizado cofre ou estrutura que ofereça segurança 
equivalente. 
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6.2.8 A informação sigilosa e pessoal deve ser armazenada e arquivada em 
ambiente com acesso restrito e controlado. 
6.2.9 A informação deve ser armazenada em servidores de arquivos e sistemas 
corporativos instalados em ambiente seguro. Na comunicação de dados da 
APF, o armazenamento e a recuperação de dados deve ser realizada em 
centro de processamento de dados fornecido por órgãos e entidades da APF, 
conforme legislação vigente.  
6.2.10 Devem ser estabelecidas ações de Segurança da Informação e 
Comunicações para a Gestão de Continuidade de Negócio (GCN). 
6.2.11 Em face de um cenário híbrido, que envolva ao mesmo tempo 
documentos em diferentes suportes e meios, devem ser estabelecidos 
requisitos de armazenamento que atendam às necessidades de sua 
preservação. 
6.2.12 Recomenda-se criteriosa e periódica avaliação na especificação de 
mídias de armazenamento adequadas à necessidade de preservação, 
atentando-se para a compatibilidade com as novas tecnologias. 
6.2.13 No uso de computação em nuvem devem ser observados os normativos 
de SIC e a legislação vigente. 
6.3 Uso e disseminação 
6.3.1 A utilização, o acesso, a reprodução, o transporte, a transmissão e a 
distribuição da informação devem seguir os princípios da disponibilidade, 
integridade, confidencialidade e autenticidade, conforme normativos de SIC e 
legislação vigente, bem como orientações específicas que garantam a 
salvaguarda de informação sigilosa e pessoal, bem como a divulgação de 
informação ostensiva. 
6.3.2 Nas reuniões em que é tratada informação sigilosa e pessoal, devem ser 
adotados controles de segurança para acesso ao ambiente, aos documentos, 
as anotações, as mídias e aos demais recursos utilizados. 
6.3.3 A informação deve ser utilizada para atender aos interesses dos órgãos e 
entidades da APF, não devendo ser usada para propósito pessoal de agente 
público ou privado. 
6.3.4 A informação a ser disponibilizada por meio da transparência ativa e 
passiva deve ser objeto de prévia análise a fim de que se identifiquem parcelas 
da informação com restrição de acesso. 
6.3.5 A publicação de informação institucional deve ser realizada 
prioritariamente por meio dos canais oficiais do órgão e entidade da APF. 
6.3.6 Recomenda-se que os recursos de Tecnologia da Informação e 
Comunicação (TIC) franqueados ao público estejam isolados da rede 
corporativa. 
6.3.7 A concessão de acessos lógicos e físicos ou o uso de informação 
institucional em dispositivos móveis corporativos e particulares devem observar 
a legislação de SIC vigente. 
6.3.8 Recomenda-se regulamentação interna para o uso de impressoras e 
copiadoras, definindo as diretrizes para a impressão/cópia de documentos que 
contenham informação sigilosa e pessoal. 
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6.3.9 Recomenda-se a realização periódica de testes de restauração da 
informação contida nas mídias de cópias de segurança, a fim de garantir a 
utilização quando da ocorrência de incidentes de SIC. 
6.3.10 No transporte, transmissão e distribuição de documentos em suporte 
físico que for realizado por empresa terceirizada, cabe ao órgão e entidade da 
APF estabelecer contratualmente as medidas e procedimentos de SIC 
adequados. 
6.3.11 Os órgãos e entidades da APF devem planejar e dimensionar seus 
sistemas e canais de comunicação de forma a garantir a disponibilidade, a 
integridade, a confidencialidade e autenticidade da informação distribuída e 
divulgada. 
6.3.12 A salvaguarda da informação sigilosa e pessoal deve ser observada na 
utilização, acesso, reprodução, transporte, transmissão e distribuição, conforme 
legislação vigente. 
6.3.13 O acesso às áreas, instalações e materiais que contenham informação 
classificada em qualquer grau de sigilo, de acesso restrito, ou que demande 
proteção, deve ser normatizado internamente. 
6.3.14 No transporte, transmissão e distribuição de mídias que contenham 
informação sigilosa deve ser aplicado controle de acesso e uso de criptografia 
baseada em algoritmo registrado. No caso da informação classificada em 
qualquer grau de sigilo deve-se utilizar criptografia baseada em algoritmo de 
Estado. (NC 09 DSIC/GSI/PR) 
6.3.15 Devem ser definidos medidas e procedimentos específicos de SIC no 
transporte, transmissão e distribuição de documentos que contenham 
informação sigilosa e pessoal, em qualquer suporte ou meio. 
6.3.16 É vedada a expedição de documento ultrassecreto por meio postal. 
6.4 Destinação 
6.4.1 Deve ser constituída a Comissão Permanente de Avaliação de 
Documentos (CPAD) para orientar e realizar o processo de análise, avaliação e 
seleção da documentação produzida e acumulada no seu âmbito de atuação, 
tendo em vista a identificação dos documentos para guarda permanente e a 
eliminação dos destituídos de valor, conforme legislação vigente. 
6.4.2 Pode ser constituída a Comissão Permanente de Avaliação de 
Documentos Sigilosos (CPADS) para assessorar sobre a classificação quanto 
ao grau de sigilo, desclassificação, reclassificação ou reavaliação da 
informação, propor o destino final da informação desclassificada e subsidiar a 
elaboração do rol anual das informações desclassificadas e documentos 
classificados em cada grau de sigilo, a ser disponibilizado na Internet. 
6.4.3 A disponibilidade, integridade, confidencialidade e autenticidade devem 
ser observadas na avaliação, destinação, arquivamento ou eliminação da 
informação, conforme legislação vigente. A avaliação e a seleção de 
documento com informação desclassificada, para fins de guarda permanente 
ou eliminação, observarão o disposto na Lei no 8.159/1991 e no Decreto no 
4.073/2002. 
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6.4.4 A destinação de informação que conste de sítios eletrônicos institucionais 
e de repositórios internos, deve observar as legislações vigentes sobre o 
assunto e, nos casos necessários, ser objeto de normatização complementar 
pelos órgãos e entidades da APF, para que se garanta a preservação de 
conteúdos relevantes para o exercício de suas competências e a preservação 
da memória institucional. 
6.4.5 Na eliminação de informação em meio eletrônico deve ser realizada 
sanitização dos dados nas mídias de armazenamento, tais como dispositivos 
móveis, discos rígidos, memórias das impressoras, scanners, multifuncionais, 
entre outros dispositivos, antes do descarte, a fim de evitar a recuperação 
irregular e indevida de dados. 
7 IMPLEMENTAÇÃO 
A adoção de mecanismos de gestão dos processos e procedimentos 
envolvidos no tratamento da informação ao longo do ciclo de vida é 
fundamental para a implementação das diretrizes determinadas por esta 
Norma. 
Recomenda-se que a Alta Administração dos órgãos e entidades da APF 
estabeleça metodologia de gestão de tratamento da informação, observando 
no mínimo, as etapas de planejamento, execução, avaliação e 
desenvolvimento de ações de melhoria, conforme a seguir apresentado: 
7.1 Planejamento 
7.1.1 A Alta Administração dos órgãos e entidades da APF deve assegurar que 
a Política de Segurança da Informação e Comunicações (POSIC) estabeleça 
diretrizes gerais de tratamento da informação ao longo do ciclo de vida. 
7.1.2 As normas e procedimentos internos de tratamento da informação devem 
ser elaborados com participação do Gestor de Segurança da Informação e 
Comunicações do órgão e entidade da APF, aprovados no âmbito do 
respectivo Comitê de Segurança da Informação e Comunicações, e submetidos 
à Alta Administração, para aprovação e publicação. 
7.1.3 Devem ser identificadas em normativos internos ações necessárias ao 
aprimoramento do processo de tratamento da informação, a serem 
implementadas na etapa de execução. 
7.2 Execução 
As normas e procedimentos internos de tratamento da informação devem 
garantir a sua implementação em todo ciclo de vida da informação, atentando 
para: 
a) promoção de capacitação; 
b) promoção de cultura; 
c) estímulo de boas práticas em todas as fases do ciclo de vida da informação; 
e  
d) adoção de metodologias e tecnologias adequadas e atuais. 
7.3 Avaliação 
7.3.1 Devem ser realizados procedimentos de avaliação periódica do processo 
de tratamento da informação, identificando-se as revisões e alterações 
pertinentes. 
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7.3.2 Após a realização da avaliação, devem ser elaborados os ajustes e as 
alterações cabíveis ao processo de tratamento da informação instituído. 
7.4 Ações de Melhoria 
Devem ser desenvolvidas continuamente ações de melhoria visando aumentar 
o nível de maturidade do processo de tratamento da informação no âmbito da 
SIC do órgão ou entidade da APF. 
8 RESPONSABILIDADES 
8.1 Cabe à Alta Administração do órgão ou entidade da APF, no âmbito de 
suas atribuições, aprovar as diretrizes estratégicas de SIC que norteiam o 
tratamento da informação. 
8.2 Cabe ao Gestor de SIC, no âmbito de suas atribuições no Comitê de SIC, 
propor, avaliar, realizar periódica análise de melhorias de normas e 
procedimentos internos de tratamento da informação. 
8.3 Cabe aos agentes públicos observar o disposto nesta Norma, nos demais 
normativos internos de SIC do órgão e entidade da APF, bem como nos 
Decretos nº 7.724/2012 e nº 7845/2012. 
9 VIGÊNCIA 
Esta Norma entra em vigor na data da sua publicação. 
 
10 ANEXO 
 
 
A - QUADRO EXEMPLIFICATIVO DE TIPOS DE INFORMAÇÃO 

 
 
 

ANEXO A 
QUADRO EXEMPLIFICATIVO DE TIPOS DE INFORMAÇÃO TIPO 

DESCRIÇÃO 

TIPO DESCRIÇÃO 

1. OSTENSIVA Transparência Ativa 
Transparência Passiva 
 

2. SIGILOSA 
CLASSIFICADA EM GRAU 

DE SIGILO 
 

2.1. Reservada – Prazo máximo de restrição de 
acesso de 5 anos 
2.2. Secreta – Prazo máximo de restrição de 
acesso de 15 anos 
2.3. Ultrassecreta – Prazo de restrição de acesso 
de 25 anos, prorrogável por uma única vez, e por 
período não superior a 25 anos, limitado ao 
máximo de 50 anos o prazo total da classificação 

3. SIGILOSA 
PROTEGIDA POR 

LEGISLAÇÃO 
ESPECÍFICA 

3.1.Sigilos Decorrentes de Direitos de 
Personalidade 
3.1.1 Sigilo Fiscal 
3.1.2 Sigilo Bancário 
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(As hipóteses legais de 
restrição de acesso à 

informação elencadas neste 
item não são exaustivas)  

3.1.3 Sigilo Comercial 
3.1.4 Sigilo Empresarial 
3.1.5 Sigilo Contábil 
 
3.2.  Sigilos de Processos e Procedimentos 
3.2.1Sigilo do Procedimento Administrativo 
Disciplinar em Curso 
3.2.2 Sigilo do Inquérito Policial 
3.2.3 Segredo de Justiça no Processo Civil 
3.2.4 Segredo de Justiça no Processo Penal 
 
3.3 Informação de Natureza Patrimonial 
3.3.1 Segredo Industrial 
3.3.2 Direito Autoral e Propriedade Intelectual de 
Programa de Computador 
3.3.3 Propriedade Industrial 
 

4. PESSOAL 4.1. Pessoal – Prazo máximo de restrição de 
acesso 100 anos, independente de classificação 
de sigilo e quando se referir à intimidade, vida 
privada, honra e imagem das pessoas 

 

 

PORTARIA Nº 1.930, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2014 (DOU de 17/12/2014). 
Suspende os efeitos da Portaria MTE nº 1.565 de 13 de outubro 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 nº 5.452, de 1º de maio de 1943, 
atendendo à determinação judicial proferida nos autos do processo nº 
0078075-82.2014.4.01.3400, que tramita na 20ª Vara Federal da Seção 
Judiciária do Distrito Federal - Tribunal Regional Federal da Primeira Região, 
resolve:  
Art. 1º - Suspender os efeitos da Portaria MTE nº 1.565, de 13 de outubro de 
2014. 
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação oficial. 
MANOEL DIAS 

 

PORTARIA CONJUNTA Nº 7.868, DE 19 DEZEMBRO DE 2014 (DEJT de 

22/12/2014). Institui o Juízo Auxiliar de Conciliação, Execução e Precatórios 
(JACEP), estrutura e organiza o seu funcionamento 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, CONSIDERANDO o que estabelece a Resolução CSJT.GP nº 
138/2014, que dispõe sobre o estabelecimento de Núcleos de Pesquisa 
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Patrimonial no âmbito dos Tribunais Regionais do Trabalho, define objetivos de 
atuação e dá outras providências; 
CONSIDERANDO a sugestão do Núcleo de Apoio à Execução do Tribunal 
Regional do Trabalho da 4ª Região, de que o Núcleo de Pesquisa Patrimonial 
integre a estrutura do Juízo Auxiliar de Execução; 
CONSIDERANDO o disposto nos arts. 127 a 132 do Regimento Interno do 
Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, bem como no Provimento 
Conjunto nº 04/2008, que disciplina os procedimentos relativos aos débitos das 
Fazendas Públicas Federal, Estadual e Municipal, em virtude de sentença 
judicial transitada em julgado, sujeitos ao regime de Precatório ou de 
Requisição de Pequeno Valor da União; 
CONSIDERANDO que, na atual estrutura e organização do Tribunal Regional 
do Trabalho da 4ª Região, os Juízes designados para atuar no Juízo 
Auxiliar de Conciliação na Execução contra a Fazenda Pública atuam, também, 
na gestão e coordenação do funcionamento do Juízo Auxiliar de Execução e da 
Coordenadoria de Precatórios; 
CONSIDERANDO que o mapeamento das atividades e das rotinas das 
unidades acima referidas demonstrou que a reestruturação dessas unidades 
conduziria ao aprimoramento dos respectivos resultados e, ainda, atenderia ao 
princípio da eficiência operacional, que é tema estratégico, de acordo com a 
Resolução CNJ nº 70/2009; 
CONSIDERANDO o que consta nos processos nº 0007262-77.2014.5.04.0000 
(PA) e 0005606-85.2014.5.04.0000 (PA), 
RESOLVEM: 
Art. 1º Instituir o Juízo Auxiliar de Conciliação, Execução e Precatórios 
(JACEP), vinculado à Presidência do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª 
Região. 
Art. 2º O Juízo Auxiliar de Conciliação, Execução e Precatórios (JACEP) é 
composto de três Seções: 
I – Seção de Conciliação; 
II – Seção de Execução e Pesquisa Patrimonial; e 
III – Seção de Precatórios. 
Art. 3º Incumbe ao Juízo Auxiliar de Conciliação, Execução e Precatórios 
(JACEP), com competência para atuação em toda a jurisdição do Tribunal 
Regional do Trabalho da 4ª Região: 
I – implementar medidas concretas e coordenadas com a finalidade de conferir 
efetividade à execução trabalhista, 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 judicias; 
II – promover os atos necessários à quitação dos débitos trabalhistas sujeitos 
aos regimes de Precatório e de Requisição de Pequeno Valor da União, 
podendo determinar a correção de inexatidões materiais, vinculadas à 
utilização de critério em descompasso com a lei ou com o título executivo 
judicial; e 
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IIII – propor e conduzir audiências de conciliação, homologar acordos, decidir 
sobre questões suscitadas pelas partes, expedir documentos e estabelecer e 
implementar o processo negocial. 
Art. 4º Incumbem também ao Juízo Auxiliar de Conciliação, Execução e 
Precatórios (JACEP), em especial à Seção de Execução e Pesquisa 
Patrimonial, as atividades de pesquisa patrimonial, conforme arroladas no 
artigo 2º da Resolução CSJT.GP nº 138/2014, de 9 de junho de 2014, do 
Conselho Superior da Justiça do Trabalho. 
§1º Para os fins previstos no § 2º do art. 1º, no art. 4º e no § 3º do art. 9º, da 
Resolução CSJT.GP n° 138/2014, as atividades de pesquisa patrimonial serão 
executadas nos processos sujeitos à atuação do Juízo Auxiliar de Conciliação, 
Execução e Precatórios (JACEP) em que, não tendo havido êxito na garantia 
da execução e/ou penhora de bem(ns) mediante o esgotamento da pesquisa 
patrimonial básica nos próprios juízos de origem, mormente quanto ao uso dos 
meios eletrônicos já disponíveis, seja(m) comum(ns), a juízos diversos, o(s) 
executado(s). 
§2º O âmbito de execução das atividades de pesquisa patrimonial, diante do 
que prevê § 1º deste artigo, será reavaliado no prazo máximo de um ano, a 
contar da publicação deste ato. 
Art. 5º O Juízo Auxiliar de Conciliação, Execução e Precatórios (JACEP) será 
coordenado por um ou mais juiz(ízes) do trabalho, titular(es) ou substituto(s), 
que exercerá(ão) essa função durante o prazo de um ano, prorrogável uma vez 
por igual período. 
Parágrafo único. A escolha do(s) coordenador(es) do Juízo Auxiliar de 
Conciliação, Execução e Precatórios (JACEP) atenderá aos seguintes critérios: 
I – número de audiências presididas em processos em fase de liquidação e 
execução; 
II – número de decisões prolatadas em processos em fase de execução 
(impugnação à sentença de liquidação, embargos, exceção de pré- 
executividade); 
III – prazo médio para prolação de decisões em processos em fase de 
execução (impugnação à sentença de liquidação, embargos, exceção de 
pré-executividade); 
IV – uso efetivo e constante dos Sistemas Bacen Jud, InfoJud e RENAJUD e 
de outras ferramentas tecnológicas disponíveis; 
V – uso regular do Sistema Bacen Jud, entendido como irregular, em relação a 
valores bloqueados, a omissão injustificada na determinação de transferência 
eletrônica para depósito em banco oficial ou na determinação de desbloqueio; 
VI – iniciativas reconhecidamente bem sucedidas de agilização de processos 
em fase de execução; e 
VII – número de conciliações. 
Art. 6º Os casos omissos serão submetidos à Presidência do Tribunal Regional 
do Trabalho da 4ª Região. 
Art. 7º Revogam-se a Portaria Conjunta nº 7.472/2013, as Portarias nº 
5.427/2003 e 9.741/2013 e as demais disposições em contrário. 
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Art. 8º Esta Portaria Conjunta entra 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 
 

PORTARIA CONJUNTA Nº 7.869, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2014. (DEJT de 

22/12/2014). Designa os Juízes do Trabalho Substitutos Carlos Alberto Zogbi 
Lontra e Marcelo Bergmann Hentschke para atuarem no Juízo Auxiliar de 
Conciliação, Execução e Precatórios (JACEP), instituído pela Portaria Conjunta 
nº 7.868/2014, da Presidência e da Corregedoria Regional. 
A PRESIDENTE E A CORREGEDORA REGIONAL DO TRIBUNAL REGIONAL 
DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, no uso de suas atribuições legais e 
regimentais, 
RESOLVEM: 
Art. 1º Designar os Juízes do Trabalho Substitutos CARLOS ALBERTO ZOGBI 
LONTRA e MARCELO BERGMANN HENTSCHKE para atuarem no Juízo 
Auxiliar de Conciliação, Execução e Precatórios (JACEP), instituído pela 
Portaria Conjunta nº 7.868/2014, da Presidência e da Corregedoria Regional, 
no período de 20.12.2014 a 19.12.2015. 
Art. 2º Esta Portaria Conjunta entra 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 
 

PORTARIA Nº 2.018, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2014 (DOU de 23/12/2014). 
Altera a Norma Regulamentadora nº 4 (NR4) - SESMT - Serviços 
Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho, e dá 
outras providências. 
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 Alterar a redação do item 4.4.1.1 e da alínea 'i' do item 4.12 da NR4, 
aprovada pela Portaria 3.214, de 8 de junho de 1978, que passa a vigorar com 
a seguinte redação:  
"4.4.1.1 Em relação ao Engenheiro de Segurança do Trabalho e ao Técnico de 
Segurança do Trabalho, observar-se-á o disposto na Lei n.º 7.410, de 27 de 
novembro de 1985." 
"4.12 .................................................................................................................... 
............................................................................................................................. 
i) registrar mensalmente os dados atualizados de acidentes do trabalho, 
doenças ocupacionais e agentes de insalubridade, preenchendo, no mínimo, os 
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quesitos descritos nos modelos de mapas constantes nos Quadros III, IV, V e 
VI, devendo o empregador manter a documentação à disposição da inspeção 
do trabalho;" 
Art. 2º Conceder prazo de quatro anos para que os Médicos do Trabalho 
integrantes do SESMT - Serviços Especializados em Engenharia de Segurança 
e em Medicina do Trabalho atendam aos requisitos de formação e registro 
profissional exigidos na regulamentação da profissão e nos instrumentos 
normativos emitidos pelo Conselho Federal de Medicina, nos termos do item 
4.4.1 da NR4, com redação dada pela Portaria nº 590, de 28 de abril de 2014. 
Parágrafo Único: Até que o prazo indicado neste artigo seja expirado, poderá 
atuar no SESMT o Médico portador de certificado de conclusão de curso de 
especialização em Medicina do Trabalho, em nível de pós-graduação, ou 
portador de certificado de residência médica em área de concentração em 
saúde do trabalhador ou denominação equivalente, reconhecida pela Comissão 
Nacional de Residência Médica, do Ministério da Educação, ambos ministrados 
por universidade ou faculdade que mantenha curso de graduação em medicina. 
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 CSJT Nº 145/2014 (DEJT de 02/12/20140. Aprova o Plano 
Estratégico da Justiça do Trabalho para o período de 2015 a 2020 e dá outras 
providências. 
O CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO, em sessão ordinária 
hoje realizada, sob a Presidência do Ex.mo Conselheiro Antonio José de 
Barros Levenhagen, presentes os Ex.mos Ministros Conselheiros Ives Gandra 
da Silva Martins Filho, João Batista Brito Pereira, Luiz Philippe Vieira de Mello 
Filho, Maria de Assis Calsing e Dora Maria da Costa, os Ex.mos 
Desembargadores Conselheiros David Alves de Mello Júnior, Elaine Machado 
Vasconcelos, Carlos Coelho de Miranda Freira, Altino Pedrozo dos Santos, e a 
Ex.ma Vice-Procuradora Geral do Trabalho, Dr.a Eliane Araque dos Santos, 
CONSIDERANDO que compete ao Conselho Superior da Justiça do Trabalho a 
supervisão administrativa, orçamentária, financeira e patrimonial da Justiça do 
Trabalho de primeiro e segundo graus, como órgão central do sistema, cujas 
decisões terão efeito vinculante (CF, Art. 111-A, § 2º, II); 
CONSIDERANDO que pela Portaria CNJ nº 138/2013 é instituída a Rede de 
Governança Colaborativa do Poder Judiciário, a qual é composta pelo Comitê 
Gestor da Justiça do Trabalho, integrado por representantes eleitos pelos 
Tribunais Regionais do Trabalho e organizado, em estrutura mínima, sob dupla 
coordenação, composta pelo representante eleito e um membro cativo do 
Conselho Superior da Justiça do Trabalho; 
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CONSIDERANDO a instituição da Rede de Governança Colaborativa da 
Estratégia da Justiça do Trabalho, por meio do Ato CSJT.GP.SG nº 294, de 20 
de outubro de 2014, com composição disposta pelo Ato CSJT.GP.SG nº 298, 
de 21 de outubro de 2014; 
CONSIDERANDO as diretrizes do Planejamento Estratégico do Poder 
Judiciário para o sexênio 2015-2020, aprovado pela Resolução do Conselho 
Nacional de Justiça nº 198/2014; 
CONSIDERANDO 1615/2014 Conselho Superior da Justiça do a proposta de 
Plano Estratégico consolidada pela plenária da Reunião Nacional da Estratégia 
da Justiça do Trabalho – Reune-JT, realizada em agosto de 2014, e aprovada 
pelo Comitê Gestor da Estratégia da Justiça do Trabalho, instituído pelo Ato 
CSJT.GP.SG nº 298, de 21 de outubro de 2014; 
CONSIDERANDO a realização do VIII Encontro Nacional do Poder Judiciário, 
nos dias 10 e 11 de novembro de 2014, em Florianópolis, e a consequente 
necessidade de alinhamento do Plano Estratégico da Justiça do Trabalho às 
deliberações dos representantes dos Tribunais Regionais do Trabalho no que 
concerne às metas nacionais para 2015 e às específicas para 2015 e 2016 ; e 
CONSIDERANDO a decisão proferida pelo Plenário do Conselho Superior da 
Justiça do Trabalho nos autos do Processo n.º CSJT-AN-25407-
95.2014.5.90.0000, 
R E S O L V E: 
Art. 1º Fica aprovado o Plano Estratégico da Justiça do Trabalho, para o 
período de 2015 a 2020, constante nos termos do anexo da presente 
Resolução. 
Art. 2º O Plano Estratégico deverá ser revisado, no mínimo uma vez ao ano, na 
forma do art. 3º do Ato CSJT.GP.SG nº 294, de 20 de outubro de 2014, sem 
prejuízo de outras readequações de metas e realinhamentos técnicos 
necessários à sua execução. 
Parágrafo único. Caberá à Coordenadoria de Gestão Estratégica do Conselho 
Superior da Justiça do Trabalho organizar e propor data para realização da 
reunião de que trata o caput deste artigo, preferencialmente no primeiro 
semestre de cada ano. 
Art. 3º Os indicadores definidos no plano deverão ser acompanhados no 
Sistema de Gestão Estratégica da Justiça do Trabalho. 
Parágrafo único. Os Tribunais Regionais do Trabalho deverão preencher os 
dados relativos ao cálculo dos indicadores no Sistema de Gestão Estratégica 
da Justiça do Trabalho, mensalmente ou de acordo com a especificidade do 
indicador, até o 10º dia do mês posterior ao período de mensuração. 
Art. 4º É de responsabilidade do Conselho Superior da Justiça do Trabalho 
submeter a propositura e a revisão do glossário de indicadores ao Comitê 
Gestor da Estratégia da Justiça do Trabalho, sempre que julgar necessário. 
Art. 5º Os Tribunais Regionais do Trabalho deverão alinhar seus planos 
estratégicos institucionais ao da Justiça do Trabalho, sem prejuízo da inclusão 
das especificidades correspondentes e da atribuição de metas diversas às 
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adotadas pela Justiça do Trabalho, desde que comportem exigência de 
desempenho superior. 
Art. 6º O Conselho Superior da Justiça do Trabalho divulgará relatório de 
desempenho das metas estratégicas até o primeiro trimestre de cada ano. 
Art. 7º Esta Resolução entra em vigor no dia 1º de janeiro de 2015. 
Brasília, 28 de novembro de 2014. 
Ministro ANTONIO JOSÉ DE BARROS LEVENHAGEN 
Presidente do Conselho Superior da Justiça do Trabalho 
Anexo – Ver no DEJT de 02/12/2014, Caderno Administrativo, CSJT, pág. 2. 
 

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 1709, DE 1º DE DEZEMBRO DE 2014 

(DEJT de 4/12/2014). Aprova o Plano Estratégico de Tecnologia da Informação 
e Comunicação - PETIC para o período de 2015 a 2020. 
O EGRÉGIO ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL SUPERIO DO TRABALHO, 
em sessão ordinária hoje realizada, sob a Presidência do Excelentíssimo 
Senhor Ministro Antonio José de Barros Levenhagen, Presidente do Tribunal, 
presentes os Excelentíssimos Senhores Ministros Ives Gandra da Silva Martins 
Filho, VicePresidente do Tribunal, João Batista Brito Pereira, Corregedor-Geral 
da Justiça do Trabalho, João Oreste Dalazen, Renato de Lacerda Paiva, 
Emmanoel Pereira, Guilherme Augusto Caputo Bastos, Walmir Oliveira da 
Costa, Maurício Godinho Delgado, Delaíde Alves Miranda Arantes, Hugo 
Carlos Scheuermann, Alexandre de Souza Agra Belmonte e o Excelentíssimo 
Senhor Procurador-Geral do Trabalho, Dr. Luís Antônio Camargo de Melo, 
R E S O L V E 
Aprovar o Plano Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação – 
PETIC para o período de 2015 a 2020, nos termos do documento anexo. 
Ministro ANTONIO JOSÉ DE BARROS LEVENHAGEN 
Presidente do Tribunal Superior do Trabalho 
Anexos no Caderno Judiciário do TST do DEJT de 4/12/2014 fl. 02. 
 
 

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 23/2014 (DEJT de 16/12/2014). Fixa o 
horário de atendimento ao público externo nas unidades judiciárias de primeiro 
grau do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região no período de 7 a 20 de 
janeiro de 2015. 
O ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª 
REGIÃO, em sessão ordinária realizada nesta data, no uso de suas atribuições 
legais e regimentais,  
CONSIDERANDO a Resolução Administrativa nº 6/2013, do Tribunal Regional 
do Trabalho da 4ª Região, que suspende os prazos processuais, as intimações 
e a realização de audiências e sessões de julgamento no período de 7 a 20 de 
janeiro de 2015, relativamente às unidades judiciárias de primeiro e segundo 
graus da Justiça do Trabalho da 4ª Região; 
CONSIDERANDO a Recomendação nº 12/2013, da Corregedoria Nacional de 
Justiça, que recomenda a todos os magistrados de primeiro grau que 
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inspecionem as suas unidades judiciárias, com periodicidade não superior a um 
ano, para verificar o cumprimento de prazos e andamentos processuais, 
RESOLVE, por unanimidade: 
Art. 1º No período de 7 a 20 de janeiro de 2015, o horário de atendimento ao 
público externo nas unidades judiciárias de primeiro grau do Tribunal Regional 
do Trabalho da 4ª Região será das 12h às 18h. 
Art. 2º O período a que se refere o art. 1 º será destinado, preferencialmente, à 
realização da inspeção a que se refere a Recomendação nº 12/2013, da 
Corregedoria Nacional de Justiça, e à adoção de providências visando a 
eliminar ou reduzir possível atraso dos serviços acaso existente nas unidades 
judiciárias de primeiro grau do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região. 
Art. 3º As unidades judiciárias de primeiro grau do Tribunal Regional do 
Trabalho da 4ª Região deverão encaminhar à Corregedoria Regional, até 30 de 
janeiro de 2015, relatório detalhando a situação em que se encontrarem os 
respectivos serviços no início e no término do período a que se refere o art. 1º, 
conforme modelo do Anexo Único do presente ato. 
Art. 4º A presente 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, Ana 
Luiza Heineck Kruse, Tânia Rosa Maciel de Oliveira, Beatriz Renck, Cláudio 
Antonio Cassou Barbosa, Carmen Izabel centena Gonzalez, Denise Pacheco, 
Francisco Rossal de Araújo, Tânia Regina Silva Reckziegel, Raul Zoratto 
Sanvicente, Ana Rosa Pereira Zago Sagrilo, Ricardo Carvalho Fraga e José 
Felipe Ledur, 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, 12 de dezembro de 2014. Cláudia 
Regina Schröder, Secretária do Tribunal Pleno, do Órgão Especial e da SDC. 
Anexo único (ver DEJT nº 1625 disponibilizado em 16.12.2014, página 40). 
 

P R O V I M E N T O S 

 

PROVIMENTO CONJUNTO Nº 14, DE 02 DE DEZEMBRO DE 2014. (DEJT de 

4/12/2014. Regulamenta os critérios a serem observados no âmbito da Justiça 
do Trabalho da 4ª Região para operacionalização do Sistema de Investigação 
de Movimentações Bancárias – SIMBA. 
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 estabelece a Resolução CSJT nº 140/2014, que 
dispõe sobre a utilização do Sistema de Investigação de Movimentações 
Bancárias – SIMBA no âmbito dos Tribunais Regionais do Trabalho e dá outras 
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providências, e, em especial, prevê que os Tribunais Regionais do Trabalho 
devem regulamentar os critérios para operacionalização local daquele sistema, 
RESOLVEM: 
CAPÍTULO I 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
Art. 1º A operacionalização do Sistema de Investigação de Movimentações 
Bancárias – SIMBA, no âmbito da Justiça do Trabalho da 4ª Região, observará 
a Resolução CSJT nº 140/2014 e o presente ato. 
CAPÍTULO II 
DOS ADMINISTRADORES REGIONAIS DO SISTEMA 
Art. 2º Os administradores regionais do SIMBA serão designados pela 
Presidência do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região. 
Art. 3º Compete aos administradores regionais do SIMBA, além das atribuições 
definidas no art. 3º da Resolução CSJT nº 140/2014, a operacionalização do 
compartilhamento, entre magistrados, das informações disponíveis no sistema. 
§1º O compartilhamento a que se refere o caput depende de solicitação, por 
parte do magistrado interessado no conhecimento das informações disponíveis 
no sistema, e de autorização, por parte do magistrado responsável pela 
requisição daquelas informações. 
§2º Para os efeitos do § 1º: 
I – o magistrado interessado no conhecimento das informações disponíveis no 
sistema encaminhará a solicitação a qualquer dos administradores regionais do 
SIMBA, que a repassará ao magistrado responsável pela requisição daquelas 
informações; e  
II – o magistrado responsável pela requisição das informações disponíveis no 
sistema informará sobre a sua decisão quanto à solicitação a qualquer dos 
administradores regionais do SIMBA, que a repassará ao magistrado 
interessado no conhecimento daquelas informações. 
§3º As comunicações a que se refere o § 2º tramitarão exclusivamente por 
meio do correio eletrônico institucional e dos endereços eletrônicos funcionais 
fornecidos aos seus emitentes e destinatários. 
CAPÍTULO III 
DO CADASTRAMENTO DE MAGISTRADOS NO SISTEMA 
Art. 4º A solicitação de cadastramento no sistema, como usuário, será 
encaminhada pelo magistrado interessado a qualquer dos administradores 
regionais do SIMBA. 
Parágrafo único. Efetuado o cadastramento, o administrador regional do SIMBA 
informará ao magistrado solicitante o login e a senha que viabilizarão o acesso 
ao sistema. 
 CAPÍTULO IV 
DA DESIGNAÇÃO DE SERVIDORES AUXILIARES 
Art. 5º O magistrado usuário do SIMBA poderá designar servidores com a 
finalidade de preparação e análise de informações e/ou documentos, tanto os 
necessários à expedição de requisições como os recebidos em atendimento às 
requisições. 
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§1º Os servidores designados assumirão o compromisso de manutenção de 
sigilo em relação às informações e aos documentos que prepararem e/ou 
analisarem. 
§2º A designação e o compromisso a que se referem o caput e o § 1º poderão 
ser amplos ou abranger processos determinados, e serão formalizados 
conforme modelos anexos a este ato. 
§3º Os termos de designação e compromisso a que se refere o § 2º 
permanecerão arquivados na secretaria da unidade judiciária em que estiverem 
lotados os servidores designados. 
§4º O magistrado poderá, a qualquer tempo e independentemente de 
motivação, modificar ou revogar a designação a que se refere o caput. 
CAPÍTULO V 
DO ACESSO E UTILIZAÇÃO DO SISTEMA 
Art. 6º O acesso ao sistema far-se-á pelo portal do Conselho Superior da 
Justiça do Trabalho – CSJT, no menu Serviços, na aba Acesso ao 
Sistema (em http://simba.tst.redejt/php/Simba.php), e exclusivamente por meio 
de equipamentos conectados à rede interna da Justiça do Trabalho. 
Art. 7º Quando da prolação da decisão de requisição de informações e/ou 
documentos bancários, o magistrado assinará, preferencialmente, os prazos 
de: 
I – 10 (dez) dias, ao Banco Central do Brasil, para pesquisa, no Cadastro de 
Clientes do Sistema Financeiro Nacional – CCS, dos relacionamentos mantidos 
pelos sujeitos atingidos pela decisão a que se refere o caput e para 
transmissão dessa decisão às instituições financeiras em relação às quais 
constatar a existência daqueles relacionamentos; e 
II – 40 (quarenta) dias, às instituições financeiras em relação às quais o Banco 
Central do Brasil constatar a existência de relacionamentos mantidos com os 
sujeitos atingidos pela decisão a que se refere o caput, para prestação, por 
meio do SIMBA, das informações requisitadas e/ou fornecimento, por meio 
físico, dos documentos requisitados. 
Parágrafo único. O desatendimento aos prazos e parâmetros para prestação 
das informações e/ou fornecimento dos documentos definidos na ordem judicial 
poderá acarretar a imposição das penalidades previstas na legislação 
processual, sem prejuízo à apuração de responsabilidades de outra natureza. 
Art. 8º A requisição dirigida ao Banco Central do Brasil, gerada pelo SIMBA, 
será remetida por via postal, com comprovante de recebimento, observando-se 
o endereço cadastrado no sistema. 
Parágrafo único. A requisição a que se refere o caput consignará, visando a 
viabilizar o contato por parte do Banco Central do Brasil e das instituições 
financeiras e a remessa de documentos em meio físico, o número de telefone, 
o endereço eletrônico funcional e o endereço geográfico da unidade judiciária 
em que atuar o magistrado emitente. 
Art. 9º O magistrado e/ou os servidores designados verificarão a conformidade 
das informações prestadas e dos documentos fornecidos pelas instituições 
financeiras com os parâmetros definidos na correspondente requisição. 
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§1º O magistrado comunicará às instituições financeiras destinatárias a 
ocorrência de equívoco no atendimento à requisição e determinará as 
providências necessárias à correção do erro. 
§2º As comunicações entre os magistrados e as instituições financeiras 
destinatárias das requisições serão efetuadas observando-se os endereços e 
telefones cadastrados no SIMBA. 
Art. 10. O magistrado que substituir ou suceder ao magistrado responsável pela 
requisição das informações bancárias avocará os respectivos procedimentos, 
valendo-se de funcionalidade disponível no SIMBA. 
Parágrafo único. O SIMBA comunicará automaticamente o magistrado 
responsável pela requisição das informações bancárias sobre a ocorrência de 
avocação de procedimentos. 
CAPÍTULO VI 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
Art. 11. As comunicações a que se referem o art. 3º, §2º e o art. 4º, caput e 
parágrafo único, tramitarão exclusivamente por meio do correio eletrônico 
institucional e dos endereços eletrônicos funcionais fornecidos aos seus 
emitentes e destinatários. 
Art. 12. Este Provimento Conjunto entra 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 
Anexos no Caderno Administrativo, TRT4, DEJT de 4/12/2014, fl. 2. 
 

INSTRUÇÕES NORMATIVAS 

 

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 001, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2014 CSJT 

(DEJT de 15/12.2014). Estabelece orientações no âmbito do Judiciário do 
Trabalho de primeiro e segundo graus, sobre os critérios para o 
reconhecimento e pagamento de despesas de exercícios anteriores de que 
trata a Resolução CSJT nº 137, de 4 de junho de 2014. 
O MINISTRO PRESIDENTE DO CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO 
TRABALHO, no uso das atribuições previstas no inciso II, artigo 10 do 
Regimento Interno do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, 
RESOLVE 
Art. 1º Ficam estabelecidas orientações no âmbito do Judiciário do Trabalho de 
primeiro e segundo graus quanto ao cumprimento das determinações contidas 
na Resolução CSJT nº 137, de 4 de junho de 2014. 
Art. 2º Incluem-se no disposto no inciso I, do artigo 2º da Resolução CSJT nº 
137, de 4 de junho de 2014, as decisões administrativas de reconhecimento de 
dívida de exercícios anteriores originadas da aplicação de dispositivos legais e 
regulamentares estabelecidos para a Administração Pública Federal. 
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Parágrafo único Os atos da administração do Tribunal que concedem 
vantagens pecuniárias a magistrados, servidores e pensionistas pelo 
preenchimento dos requisitos necessários previstos em lei ou regulamento da 
Administração Pública Federal, conforme enquadramento previsto no caput, 
não necessitam ser encaminhados ao Conselho Superior da Justiça do 
Trabalho. 
Art. 3º As decisões administrativas de reconhecimento de dívida de exercícios 
anteriores de que trata o item II do art. 2º da Resolução CSJT nº 137, de 4 de 
junho de 2014, são aquelas que tenham caráter coletivo, ou que possam 
ensejar a sua extensão a outros integrantes da categoria, sendo certo que: 
I – o encaminhamento ao Conselho Superior da Justiça do Trabalho das 
decisões previstas no caput deverá ser processado mediante o preenchimento 
da tabela constante do anexo I da presente Instrução Normativa. 
II – a cópia da decisão prevista no caput e a tabela constante do anexo I 
deverão ser encaminhadas ao Conselho Superior da Justiça do Trabalho. 
III – a Coordenadoria de Orçamento e Finanças do Conselho Superior da 
Justiça do Trabalho é a unidade encarregada de processar a informação 
encaminhada pelo Tribunal Regional do Trabalho, promovendo os registros 
necessários. 
IV – após a realização dos registros, a matéria será submetida à 
Coordenadoria de Gestão de Pessoas que emitirá parecer quanto à 
admissibilidade da decisão, promovendo, quando for o caso, a matéria a 
deliberação do Conselho. 
V – após a análise do mérito das decisões proferidas pelos Tribunais Regionais 
do Trabalho, enquadradas na forma do caput, pela Coordenadoria de Gestão 
de Pessoas e pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho, a Coordenadoria 
de Orçamento e Finanças será cientificada para controle. 
VI – o Tribunal Regional do Trabalho será informado da decisão proferida pelo 
Conselho Superior da Justiça do Trabalho e, havendo parecer desfavorável, o 
passivo objeto da análise deverá ser excluído dos registros. 
Art. 4º A apresentação da declaração prevista no parágrafo 1º, do artigo 11 da 
Resolução CSJT nº 137/2014 fica dispensada quando o pagamento das 
despesas de exercícios anteriores estiver enquadrado nas hipóteses previstas 
em seus artigos 12 e 13. 
Parágrafo único Ao beneficiário do pagamento fica incumbido de comunicar a 
administração, quando for o caso, a percepção dos valores por outra via, 
obrigando-se a promover a sua devolução, considerando o disposto no 
parágrafo 3º, do artigo 11 da Resolução CSJT nº 137/2014. 
Art. 5º Para o cálculo da correção monetária e dos juros deverá ser utilizada a 
tabela disponibilizada pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho em seu 
sítio eletrônico. 
Art. 6º O pagamento de despesas de exercícios anteriores deverá ser realizado 
em folha suplementar. 
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Art. 7º A autorização prevista no artigo 12 da Resolução 137/2014, não poderá 
exceder, mensalmente, o valor correspondente a 1% (um ponto percentual) da 
folha de pagamento do respectivo Tribunal Regional do Trabalho. 
Art. 8º O pagamento das despesas de exercícios anteriores previstas nos 
artigos 12 e 13 da Resolução CSJT n.º 137/2014 não necessita de autorização 
prévia deste Conselho, conforme disposto no parágrafo 2º, do artigo 2º da 
referida norma. 
Art. 9º A solicitação dos recursos financeiros para o pagamento das despesas 
de que tratam os artigos 12 e 13 da Resolução CSJT n.º 137/2014 deverá ser 
formalizada mediante o preenchimento atualizado da tabela constante do 
anexo I e das tabelas correspondentes à solicitação financeira para o 
pagamento de folha suplementar (anexos II e III).  
Art. 10 O pagamento das despesas de exercícios anteriores não está limitado 
aos valores previstos no artigo 12 da Resolução CSJT nº 137/2014 nas 
seguintes situações: 
I – quando a despesa referente ao fluxo da folha estiver enquadrada no artigo 
13 da Resolução CSJT nº 137/2014. 
II – quando, assegurados os recursos necessários ao pagamento da folha 
normal, houver saldo orçamentário. 
Art. 11 Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação. 
Brasília, 10 de dezembro de 2014. 
Ministro ANTONIO JOSÉ DE BARROS LEVENHAGEN 
Presidente do Conselho Superior da Justiça do Trabalho 
 

E D I T A I S 

 

EDITAL GP nº 14/2014 (EJ de 16.12.2014) A PRESIDENTE DO TRIBUNAL 
REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, no uso de suas atribuições legais 
e regimentais, torna público o cronograma de implantação do Sistema 
Processo Judicial Eletrônico da Justiça do Trabalho (PJe-JT) nas unidades 
judiciárias de 1º grau, no ano de 2015, em conformidade ao disposto no art. 35 
da Resolução nº 185/2013 do Conselho Nacional de Justiça. 
Porto Alegre, 12 de dezembro de 2014. 
CLEUSA REGINA HALFEN 
Presidente do TRT da 4ª Região – RS 
Anexo 1 (ver DEJT nº 1625/2014 disponibilizado em 16.12.2914, Caderno 
Administrativo do TRT4) 
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D I V E R S O S 

 

ATO CONJUNTO TST.CSJT.GP Nº 26/2014 (Republicação) (DEJT de 

3/12/2014). Aprova a Norma de Encerramento do Exercício Financeiro de 2014 
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 inciso XXVII do artigo 10 do Regimento Interno do 
Conselho Superior da Justiça do Trabalho (Republicado em cumprimento ao 
disposto na Resolução Administrativa n.º 1.549, de 29 de junho de 2012); 
Considerando as competências previstas nos incisos XI e XIV do Regulamento 
Geral da Secretaria do Conselho Superior da Justiça do Trabalho; 
Considerando a necessidade de padronização dos procedimentos de 
Encerramento do Exercício Financeiro de 2014 no âmbito da Justiça do 
Trabalho, 
RESOLVE 
Art. 1º Aprovar Norma de Encerramento do Exercício Financeiro de 2014 da 
Justiça do Trabalho, na forma do Anexo I do presente Ato. 
Publique-se no DEJT. 
Brasília, 28 de novembro de 2014. 
Ministro ANTONIO JOSÉ DE BARROS LEVENHAGEN 
Presidente do Tribunal Superior do Trabalho e do 
Conselho Superior da Justiça do Trabalho 
Anexos – ver Caderno Administrativo do CSJT de 3/12/2014, fl. 1. 
 
 

ATO CSJT.GP.SG Nº 377/2014 (DEJT de 5.12.2014). Aprova o Plano Anual 
de Auditoria do Conselho Superior da Justiça do Trabalho para o exercício 
2015. 
O PRESIDENTE DO CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO, 
no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 10, XIV, do Regimento 
Interno do Conselho Superior da Justiça do Trabalho,  
Considerando a competência constitucional do Conselho Superior da Justiça 
do Trabalho de exercer a supervisão administrativa, orçamentária, financeira e 
patrimonial da Justiça do Trabalho de primeiro e segundo graus; 
Considerando as competências regulamentares da Coordenadoria de Controle 
e Auditoria do Conselho Superior da Justiça do Trabalho de realizar auditorias 
nos sistemas contábil, orçamentário, operacional, administrativo, financeiro e 
patrimonial, com vistas a verificar a legalidade, legitimidade e economicidade 
dos atos de gestão dos responsáveis; 



                    PODER JUDICIÁRIO FEDERAL 

                   TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO 
 
 
 
 

61 
 

Considerando as disposições normativas da Resolução CNJ n.º 171, de 1º de 
março de 2013, que dispõe sobre técnicas de auditoria, inspeção administrativa 
e fiscalização nas unidades jurisdicionais vinculadas ao Conselho Nacional de 
Justiça; 
Considerando a publicação do Plano de Auditoria de Longo Prazo do Conselho 
Superior da Justiça do Trabalho para o quadriênio 2014/2017, consoante o Ato 
n.º 228/2014 – CSJT.GP.SG, 
RESOLVE: 
Art. 1º O Conselho Superior da Justiça do Trabalho, por meio da 
Coordenadoria de Controle e Auditoria – CCAUD/CSJT, realizará no exercício 
de 2015 as auditorias previstas neste Ato. 
Parágrafo único. Incluem-se no Plano Anual de Auditoria, as auditorias e outras 
ações de controle, como fiscalizações, inspeções, levantamentos, 
monitoramentos, emissão de parecer técnico e demais avaliações do sistema 
de controle interno. 
Art. 2ºAs auditorias terão como foco a análise e avaliação de dados, sistemas, 
atos e procedimentos referentes à atuação administrativa dos Tribunais 
Regionais do Trabalho e das unidades administrativas que compõem a 
Secretaria-Geral do CSJT, conforme o caso, tendo-se por parâmetros as 
normas constitucionais e a legislação aplicável, bem assim a interpretação que 
lhes são dadas pelo Conselho Nacional de Justiça, pelo Conselho Superior da 
Justiça do Trabalho e pelo Tribunal de Contas da União, no exercício do 
controle administrativo, e a jurisprudência decorrente da atividade jurisdicional. 
Art. 3ºAs auditorias previstas neste Ato classificam-se em: 
I - auditorias in loco - por meio das quais os órgãos da Justiça do Trabalho de 
1º e 2º graus recebem a visita de auditores do CSJT, com o objetivo de que 
sejam avaliadas áreas da gestão administrativa, previamente selecionadas 
segundo critérios de materialidade, criticidade e relevância; 
II - auditorias sistêmicas – por meio das quais se examina, segundo uma visão 
sistêmica, o tratamento conferido a determinado tema pelos órgãos da Justiça 
do Trabalho de 1º e 2º graus, tendo-se por subsídios dados e informações 
disponíveis em sistemas administrativos e/ou disponibilizados pelos órgãos 
auditados; 
III – ações coordenadas de auditoria – levantamentos e avaliações referentes à 
gestão administrativa dos Tribunais Regionais do Trabalho executados por 
suas Unidades de Controle Interno, conforme programa de auditoria 
previamente elaborado pela CCAUD/CSJT; 
IV – emissão de parecer técnico – análise realizada para avaliar a adequação 
dos projetos de obra dos órgãos da Justiça do Trabalho de 1º e 2º graus aos 
requisitos da Resolução CSJT n.º 70/2010; e 
V - monitoramento de acórdãos – verificação do cumprimento das deliberações 
exaradas pelo CSJT em razão de auditorias e outras ações de controle 
realizadas pela CCAUD/CSJT, bem como de pareceres técnicos de obra por 
ela elaborados. 
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Art. 4º As auditorias previstas para 2015, com a descrição dos seus temas e 
das datas de realização, constam do anexo deste Ato, classificadas conforme 
as espécies enumeradas no art. 3º. 
Art. 5º A Coordenadoria de Controle e Auditoria publicará no portal eletrônico 
do CSJT quadros com o detalhamento das auditorias e ações de controle, 
contendo: 
I – A identificação e descrição, a classificação, os atributos, os objetivos, o 
escopo, o período previsto e o local de realização; e 
II - O cronograma previsto para realização das auditorias e ações de controle. 
Art. 6ºEste Ato entra em vigor na data de sua publicação. 
Brasília, 5 de dezembro de 2014. 
Ministro ANTONIO JOSÉ DE BARROS LEVENHAGEN 
Presidente do Conselho Superior da Justiça do Trabalho 
 
 
 

ACÓRDÃO Processo Nº CSJT-AL-0002804-28.2014.5.90.0000 (CSJT de 

9/12/2014) Interessado(a) TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª 
REGIÃO. ANTEPROJETO DE LEI - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 
DA 4ª REGIÃO - PROPOSTA DE CRIAÇÃO DE VARAS DO TRABALHO, DE 
CARGOS EFETIVOS DE JUÍZES E SERVIDORES, CARGOS EM COMISSÃO 
E FUNÇÕES COMISSIONADAS. DESISTÊNCIA. Trata-se de proposta de 
anteprojeto de lei encaminhada a este C. Conselho pelo Tribunal Regional do 
Trabalho da 4ª Região, com vistas a criação de Varas do Trabalho, Cargos de 
Juízes e servidores, criação e transformação de funções. O interessado pediu 
desistência em virtude de matéria de igual conteúdo estar em andamento no 
CNJ. Homologação de desistência. 
 
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Proposta de Anteprojeto de Lei n° 
CSJT-AL-2804-28.2014.5.90.0000, Interessado(a) TRIBUNAL REGIONAL DO 
TRABALHO DA 4ª REGIÃO. 
Trata-se de proposta de anteprojeto de lei encaminhada a este C. Conselho 
pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, com vistas a criação de 07 
(sete) unidade judiciárias (Varas do Trabalho), sendo 02 (duas) Varas 
Especializada em Acidente de Trabalho na capital (Porto Alegre), e outras 5 
(cinco) Varas do Trabalho nos municípios pertencentes a jurisdição do TRT 4ª 
Região; Criação de 23 (sete) cargos de Juízes, sendo 07(sete) de Titulares e 
16 (dezesseis) de Juízes do Trabalho Substituto; e 270 cargos de servidores 
efetivos, sendo 233 (duzentos e trinta e três) de Analista Judiciário, Área 
Judiciária, sem especialidade, 37 (trinta e sete) de Analista Judiciário, Área 
Judiciária, especialidade Oficial de Justiça Avaliador; Criação de 189 (cento e 
oitenta e nove) cargos comissionados, sendo 24 cargos em comissão e 165 
funções comissionadas; e a transformações de cargos em comissão, sendo as 
seguintes transformações 48 CJ-2 em 48 CJ-3, 02 FC-4 e 02 FC- 01 em 03 FC-
05; 26 FC-04 em 26 FC-05; 02 FC-02 em 02 FC-04; e 43 FC-01 em 43 FC-02. 
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Consoante os termos aprovados em sessão ordinária realizada naquela Corte 
em 14 de fevereiro de 2014, conforme certidão à fl. 44/45. Considerando os 
dados e informações trazidos pelo Tribunal proponente, e a necessária 
observância aos termos da Resolução nº 05/2005 (alterada pela Resolução nº 
23/2006), determinou-se a análise da presente proposta de anteprojeto de lei 
pelo Grupo de Trabalho constituído pela Coordenadoria de Estatística e 
Pesquisa - CESTP, Coordenadoria de Orçamento e Finanças - CFIN e 
Coordenadoria de Gestão de Pessoas - CGPES, todas deste C. Conselho, 
cujos pareceres técnicos foram acostados respectivamente, às fls. 52/53, 
54/57, e 58/79. Solicitado ao Tribunal interessado, por meio de expediente 
(ofício), a manifestação sobre o Parecer Técnico da Coordenadoria de Gestão 
de Pessoas deste Conselho Superior (CGPES/CSJT) de fls. 67/69 dos autos, 
nos termos do art. 24, VI do Regimento Interno do C. CSJT. A Corte 
interessada respondeu o referido expediente por meio do ofício nº 
265/2014/TRT4.GP, datado de 10 de novembro de 2014. 
É o relatório. 
V O T O 
I - DO CONHECIMENTO 
Ao Plenário do C. Conselho Superior da Justiça do Trabalho, nos termos do art. 
12, X, b e c, do seu Regimento Interno, compete ao exame das propostas de 
criação ou extinção de Varas do Trabalho, bem como, o exame das propostas 
de criação ou extinção de cargos efetivos e em comissão e de funções 
comissionadas das Secretarias dos Tribunais Regionais do Trabalho. Assim 
sendo, conheço da presente proposta de anteprojeto de lei, uma vez que a 
análise da matéria insere-se na competência deste C. Conselho. 
II - MÉRITO 
A análise de proposta de anteprojeto de lei que visa à criação de Varas do 
Trabalho, de cargos efetivos, em comissão e funções comissionadas requer o 
exame de inúmeras variáveis técnicas, a fim de avaliar as necessidades e 
medidas indispensáveis para a consecução dos objetivos institucionais da 
Justiça do Trabalho. Sendo assim, foi solicitado o apoio dos dados 
colacionados pelo Grupo de Trabalho composto pelas Coordenadorias de 
Estatística e Pesquisa (CESTP), Orçamento e Finanças (CFIN) e de Gestão de 
Pessoas (CGPES). Após a análise técnica foi solicitado ao Tribunal 
interessado, por meio de expediente (ofício), a manifestação sobre o Parecer 
Técnico da Coordenadoria de Gestão de Pessoas deste Conselho Superior 
(CGPES/CSJT) de fls. 67/69 dos autos, nos termos do art. 24, VI do Regimento 
Interno do C. CSJT. A Corte interessada respondeu o referido expediente por 
meio do ofício nº 265/2014/TRT4.GP, datado de 10 de novembro de 2014, em 
que a Presidente do TRT da 4ª Região informa que requereu o 
desarquivamento dos anteprojetos de lei de seu interesse que tramitam junto 
ao Conselho Nacional de Justiça e para evitar a tramitação de proposições 
idênticas nesse Conselho Superior, requereu o arquivamento da proposta de 
anteprojeto de lei em exame. 
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A matéria inclusive foi apreciada pelo Conselho Nacional de Justiça, na sessão 
de 19 de novembro de 2014, através do anteprojeto de lei 0001713-
20.2012.2.00.0000. 
Ante o exposto, diante da desistência apresentada pelo interessado, por meio 
do Ofício TRT4 GP nº 265/2014, de 10 de novembro de 2014, defiro a 
desistência e determino o arquivamento do feito, nos termos do art. 24, VIII, do 
RICSJT. 
ISTO POSTO ACORDAM os Membros do Conselho Superior da Justiça do 
Trabalho, em prosseguimento ao julgamento da sessão do dia 31/10/2014, por 
unanimidade, deferir a desistência e determinar o arquivamento do feito, nos 
termos do art. 24, VIII, do RICSJT, dando-se ciência à Presidente do Tribunal 
Regional do Trabalho da 4ª Região. 
Brasília, 28 de novembro de 2014. 
Desembargador DAVID ALVES DE MELLO JÚNIOR - Conselheiro Relator 
 

ATO GCGJT Nº 07/2014 (DEJT de 19.12.2014).  Divulga nova versão das 
Tabelas Processuais Unificadas de Movimentos e de Complementos da Justiça 
do Trabalho. 
O CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO, no uso de suas 
atribuições regimentais,  
Considerando a necessidade de aperfeiçoamento e adequação das Tabelas 
Processuais Unificadas de Movimentos e Complementos instituídas e 
aprovadas pelo Conselho Nacional de Justiça às necessidades da Justiça do 
Trabalho; 
Considerando a necessidade de controle das movimentações processuais 
decorrentes das alterações no processo do trabalho impostas pela Lei 
13.015/2014; 
Considerando o disposto nos Atos GCJT nº 09/2011 e nº 03/2014; e 
Considerando a revisão e o aperfeiçoamento realizados pelo Grupo Gestor 
Nacional das Tabelas Processuais Unificadas da Justiça do Trabalho, 
R E S O L V E: 
Art. 1º Divulgar nova versão das Tabelas Processuais Unificadas de 
Movimentos e de Complementos da Justiça do Trabalho, disponibilizando-as 
no portal da Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho. 
Art. 2º Este ato entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as 
disposições em contrário, em especial o Ato 
CCGJT nº 8, de 17 de dezembro de 2013. 
Publique-se. 
Brasília, 19 de dezembro de 2014. 
Ministro JOÃO BATISTA BRITO PEREIRA 
Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho 


