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 LEIS

1) LEI Nº 12.437, DE 6 DE JULHO DE 2011 
Acrescenta parágrafo ao art. 791 da Consolidação das Leis do Trabalho  CLT, 
aprovada pelo Decreto-Lei nº  5.452, de 1º de maio de 1943. 
A P R E S I D E N T A D A R E P Ú B L I C A 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 
Art. 1o O art. 791 da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo 
Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943, passa a vigorar acrescido do 
seguinte § 3º: 
"Art. 791...................................................................................
.........................................................................................................
§ 3º - A constituição de procurador com poderes para o foro em geral poderá 
ser efetivada, mediante simples registro em ata de audiência, a requerimento 
verbal do advogado interessado, com anuência da parte representada." (NR) 
Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação. 
Brasília,  6 de julho de 2011;  190º  da Independência e 123º da República. 
DILMA ROUSSEFF 
José Eduardo Cardozo 
Carlos Lupi 
Luis Inácio Lucena Adams

2) LEI Nº 12.440, DE 7 DE JULHO DE 2011 
Acrescenta Título VII-A à Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada 
pelo Decreto-Lei nº  5.452, de 1º de maio de 1943, para instituir a Certidão 
Negativa de Débitos Trabalhistas, e altera a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 
1993.
A  P R E S I D E N T A  D A  R E P Ú B L I C A 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º A Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei 
no 5.452, de 1º de maio de 1943, passa a vigorar acrescida do seguinte Título 
VII-A:
TÍTULO VII-A
DA PROVA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS
TRABALHISTAS
Art. 642-A. É instituída a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), 
expedida gratuita e eletronicamente, para comprovar a inexistência de débitos 
inadimplidos perante a Justiça do Trabalho.
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§ 1º  O interessado não obterá a certidão quando em seu nome constar:
I - o inadimplemento de obrigações estabelecidas em sentença condenatória 
transitada  em  julgado  proferida  pela  Justiça  do  Trabalho  ou  em  acordos 
judiciais  trabalhistas,  inclusive  no  concernente  aos  recolhimentos 
previdenciários,  a  honorários,  a  custas,  a  emolumentos  ou  a  recolhimentos 
determinados em lei; ou
II  -  o  inadimplemento  de  obrigações  decorrentes  de  execução  de  acordos 
firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação 
Prévia.
§ 2º  Verificada a existência de débitos garantidos por penhora suficiente ou 
com  exigibilidade  suspensa,  será  expedida  Certidão  Positiva  de  Débitos 
Trabalhistas em nome do interessado com os mesmos efeitos da CNDT.
§  3o  A  CNDT  certificará  a  empresa  em  relação  a  todos  os  seus 
estabelecimentos, agências e filiais.
§ 4o O prazo de validade da CNDT é de 180 (cento e oitenta) dias, contado da 
data de sua emissão." 
Art. 2º  O inciso IV do art. 27 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, passa a 
vigorar com a seguinte redação: 
"Art. 27. ..................................................................................
..........................................................................................................
IV - regularidade fiscal e trabalhista;
.............................................................................................." (NR)
Art. 3º O art. 29 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, passa a vigorar com 
a seguinte redação: 
"Art. 29. A documentação relativa à regularidade fiscal e trabalhista, conforme o 
caso, consistirá em:
..........................................................................................................
V  -  prova  de  inexistência  de  débitos  inadimplidos  perante  a  Justiça  do 
Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título
VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei  no 
5.452, de 1º de maio de 1943." (NR) 
Art. 4º  Esta Lei entra em vigor 180 (cento e oitenta) dias após a data de sua 
publicação. 
Brasília,  7 de julho de 2011;  190º  da Independência e 123º da República. 
DILMA ROUSSEFF 
José Eduardo Cardozo 
Carlos Lupi 

3) LEI Nº 12.441, DE 11 DE JULHO DE 2011 
Altera a Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), para permitir a 
constituição de empresa individual de responsabilidade limitada.
A P R E S I D E N T A D A R E P Ú B L I C A
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 
Art. 1o Esta Lei acrescenta inciso VI ao art. 44, acrescenta art. 980-A ao Livro II 
da Parte Especial  e altera o parágrafo único do art.  1.033, todos da Lei no 
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10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), de modo a instituir a empresa 
individual de responsabilidade limitada, nas condições que especifica. 
Art.  2o  A Lei  no  10.406,  de 10 de janeiro  de 2002 (Código Civil),  passa a 
vigorar  com  as  seguintes  alterações: 
"Art.44....................................................................................................................
..........................................................................
VI - as empresas individuais de responsabilidade limitada.
..............................................................................................." (NR)
"LIVRO II
..........................................................................................................
TÍTULO I-A 
DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA 
Art. 980-A. A empresa individual de responsabilidade limitada será constituída 
por  uma  única  pessoa  titular  da  totalidade  do  capital  social,  devidamente 
integralizado, que não será inferior a 100 (cem) vezes o maior salário-mínimo 
vigente no País. 
§  1o  O  nome empresarial  deverá  ser  formado  pela  inclusão  da  expressão 
"EIRELI"  após  a  firma  ou  a  denominação  social  da  empresa  individual  de 
responsabilidade limitada.
§ 2o  A pessoa natural que constituir empresa individual de responsabilidade 
limitada somente poderá figurar em uma única empresa dessa modalidade.
§ 3o A empresa individual de responsabilidade limitada também poderá resultar 
da concentração das quotas de outra modalidade societária num único sócio, 
independentemente das razões que motivaram tal concentração. 
§ 4o ( VETADO).
§ 5o  Poderá ser atribuída à empresa individual de responsabilidade limitada 
constituída para a prestação de serviços de qualquer natureza a remuneração 
decorrente da cessão de direitos patrimoniais de autor ou de imagem, nome, 
marca ou voz de que seja detentor o titular da pessoa jurídica, vinculados à 
atividade profissional. 
§  6o  Aplicam-se à empresa individual  de responsabilidade limitada,  no que 
couber, as regras previstas para as sociedades limitadas.
........................................................................................................."
"Art.1.033...............................................................................................................
.......................................................................... 
Parágrafo  único.  Não  se  aplica  o  disposto  no  inciso  IV  caso  o  sócio 
remanescente, inclusive na hipótese de concentração de todas as cotas da 
sociedade  sob  sua  titularidade,  requeira,  no  Registro  Público  de  Empresas 
Mercantis, a transformação do registro da sociedade para empresário individual 
ou para empresa individual de responsabilidade limitada, observado, no que 
couber, o disposto nos arts. 1.113 a 1.115 deste Código." (NR) 
Art. 3o Esta Lei entra em vigor 180 (cento e oitenta) dias após a data de sua 
publicação.
Brasília,  11 de julho de 2011; 190o  da Independência e 123o da República. 
DILMA ROUSSEFF
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José Eduardo Cardozo
Nelson Henrique Barbosa Filho 
Paulo Roberto dos Santos Pinto
Luis Inácio Lucena Adams

PORTARIAS

5) PORTARIA CONJUNTA Nº 3.055, DE 08 DE JULHO DE 2011.
O  DESEMBARGADOR-PRESIDENTE  E  O  DESEMBARGADOR-
CORREGEDOR REGIONAL DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 
4ª REGIÃO, no uso de suas atribuições legais e regimentais, RESOLVEM:
Art.  1°  Designar o Juiz do Trabalho Substituto  CARLOS ALBERTO ZOGBI 
LONTRA para, no período de 08 de julho a 15 de dezembro de 2011, atuar no 
Juízo Auxiliar de Conciliação na Execução contra a Fazenda Pública, de que 
tratam a Resolução Administrativa nº 08, de 27 de junho de 2003, e a Portaria 
nº 5.427, de 15 de dezembro de 2003.
Art. 2° A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
CARLOS ALBERTO ROBINSON, 
Presidente do TRT da 4ª Região. 
JURACI GALVÃO JÚNIOR,
Corregedor Regional do TRT da 4ª Região.

5) PORTARIA nº 3226, de 19 de julho de 2011.
A VICE-PRESIDENTE,  NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL 
REGIONAL  DO  TRABALHO  DA 4ª  REGIÃO,  no  uso  de  suas  atribuições 
legais  e  regimentais,  e  considerando  o  que  consta  no  PA  nº  0005350 
50.2011.5.04.0000, resolve:
Art.  1º.  EXTINGUIR  o Setor  de Psiquiatria,  subordinado ao Serviço  Médico 
Odontológico.
Art.  2º.  TRANSFORMAR  01  (uma)  função  comissionada  de  ASSISTENTE-
CHEFE DE SETOR-FC04,  vinculada ao extinto  Setor de Psiquiatria,  em 01 
(uma) função comissionada de ASSISTENTEFC04.
Art.  3º.  VINCULAR  ao Gabinete  da  Presidência  a  função  comissionada  de 
ASSISTENTEFC04, oriunda da transformação ocorrida no art. 2º.
Art. 4º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
MARIA HELENA MALLMANN
Vice-Presidente, no exercício da Presidência

INSTRUÇÕES NORMATIVAS

6) INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 1.170, DE 1º DE JULHO DE 2011. 
Altera a Instrução Normativa RFB nº 1.127, de 7 de fevereiro de 2011, que 
dispõe  sobre  a  apuração  e  tributação  de  rendimentos  recebidos 
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acumuladamente de que trata o art. 12-A da Lei nº 7.713, de 22 de dezembro 
de 1988.
A SECRETÁRIA-ADJUNTA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, no uso da 
atribuição  que  lhe  confere  o  inciso  I  do  art.  274  do  Regimento  Interno  da 
Secretaria da Receita Federal do Brasil, aprovado pela Portaria MF nº 587, de 
21 de dezembro de 2010, e tendo em vista o disposto no art.  16 da Lei nº 
9.779, de 19 de janeiro de 1999, e no § 9º do art. 12-A da Lei nº 7.713, de 22 
de dezembro de 1988, resolve:
Art. 1º Os arts.  7º, 13 e 13-B da Instrução Normativa RFB nº 1.127, de 7 de 
fevereiro de 2011, passam a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 7º .................................................................................. 
.................................................................................................
§ 1º O IRRF será considerado antecipação do imposto devido apurado na DAA.
§ 2º A opção de que trata o caput:
I - será exercida na DAA;
II - não poderá ser alterada, ressalvadas as hipóteses em que:
a) a sua modificação ocorra no prazo fixado para a apresentação da DAA;
b) a fonte pagadora, relativamente à DAA do exercício de 2011, ano-calendário 
de 2010, não tenha fornecido à pessoa física beneficiária o comprovante a que 
se  refere  o  art.  6º  ou,  quando  fornecido,  o  fez  de  modo  incompleto  ou 
impreciso, de forma a prejudicar o exercício da opção.
§ 3º No caso de que trata a alínea "b" do inciso II do § 2º, após o prazo fixado 
para a apresentação da DAA, a retificação poderá ser efetuada, uma única vez, 
até 31 de dezembro de 2011." (NR)
"Art. 13. .................................................................................
.................................................................................................
§ 1º A opção de que trata o caput:
I  -  será  exercida  de  modo  definitivo  na  DAA  do  exercício  de  2011,  ano-
calendário de 2010;
II - não poderá ser alterada, ressalvadas as hipóteses em que:
a) a sua modificação ocorra no prazo fixado para a apresentação da DAA;
b) a fonte pagadora, relativamente à DAA do exercício de 2011, ano-calendário 
de  2010,  não  tenha  fornecido  à  pessoa  física  beneficiária  o  comprovante 
previsto na Instrução Normativa SRF nº 120, de 28 de dezembro de 2000, ou, 
quando  fornecido,  o  fez  de  modo  incompleto  ou  impreciso,  de  forma  a 
prejudicar o exercício da opção;
III - deverá abranger a totalidade dos RRA no ano-calendário de 2010
§ 2º No caso de que trata a alínea "b" do inciso II do § 1º, após o prazo fixado 
para a apresentação da DAA, a retificação poderá ser efetuada, uma única vez, 
até 31 de dezembro de 2011." (NR)
"Art. 13-B. .............................................................................
§ 1º Aplica-se o disposto no caput à hipótese de que trata o § 3º do art. 13-A.
§ 2º A faculdade prevista no caput:
I  -  será  exercida  de  modo  definitivo  na  DAA  do  exercício  de  2012,  ano-
calendário de 2011; 
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II - não poderá ser alterada, ressalvada a hipótese em que a sua modificação 
ocorra no prazo fixado para a apresentação da DAA;
III - deverá abranger a totalidade dos RRA no ano-calendário de 2011." (NR)
Art. 2º A Instrução Normativa RFB nº 1.127, de 2011, passa a vigorar acrescida 
dos arts. 12-A e 12-B:
"Art. 12-A. No caso de sucessão causa mortis, em que tiver sido encerrado o 
espólio, a quantidade de meses relativa ao valor dos RRA transmitido a cada 
sucessor será idêntica à quantidade de meses aplicada ao valor dos RRA do 
de cujus.
Parágrafo único. Na hipótese de pagamento em parcelas ou de valor a título 
complementar, utilizar-se-ão os mesmos critérios de cálculo estabelecidos nos 
arts. 10 e 12-B respectivamente."
"Art. 12-B. Na hipótese de RRA a título complementar, o imposto a ser retido 
será a diferença entre o incidente sobre a totalidade dos RRA paga, inclusive o 
superveniente, e a soma dos retidos anteriormente.
§ 1º Eventual diferença negativa de imposto, apurada na forma do caput, não 
poderá ser compensada ou restituída.
§ 2º Considerar-se-ão RRA a título complementar os rendimentos de que trata 
o art. 2º, recebidos a partir de 1º de janeiro de 2010, com o intuito específico de 
complementar valores de RRA pagos a partir  daquela data,  decorrentes de 
diferenças  posteriormente  apuradas  e  vinculadas  aos  respectivos  valores 
originais.
§ 3º O disposto no caput aplicar-se-á ainda que os RRA a título complementar 
tenham ocorrido em parcelas. 
§ 4º Em relação aos RRA a título complementar, a opção de que trata o art. 7º:
I - poderá ser efetuada de forma independente, quando os valores dos RRA, ou 
da última parcela destes, tenham sido efetuados em anos-calendário anteriores 
ao recebimento do valor complementar; 
II - será a mesma adotada relativamente aos valores dos RRA, ou da última 
parcela,  quando o recebimento destes tenha sido efetuado no mesmo ano-
calendário do recebimento do valor complementar." 
Art. 3º Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.
ZAYDA BASTOS MANATTA

7) INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 1.177, DE 25 DE JULHO DE 2011
Altera a Instrução Normativa RFB nº 1.110, de 24 de dezembro de 2010, que 
dispõe sobre a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF).
O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,  no uso da atribuição 
que lhe confere o inciso III do art. 273 do Regimento Interno da Secretaria da 
Receita  Federal  do  Brasil,  aprovado  pela  Portaria  MF  nº  587,  de  21  de 
dezembro de 2010, e tendo em vista o disposto no art. 100 da Lei nº 5.172, de 
25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), e no art. 16 da Lei 
nº 9.779, de 19 de janeiro de 1999, resolve:
Art. 1º Os arts. 2º, 3º, 7º, 8º e 9º da Instrução Normativa RFB nº 1.110, de 24 
de dezembro de 2010, passam a vigorar com a seguinte redação:
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"Art. 2º ...................................................................................
….............................................................................................
II - as unidades gestoras de orçamento das autarquias e fundações instituídas 
e  mantidas  pela  administração  pública  da  União,  dos  Estados,  do  Distrito 
Federal  e  dos  Municípios  e  dos  órgãos  públicos  dos  Poderes  Executivo, 
Legislativo  e  Judiciário  dos  Estados  e  do  Distrito  Federal  e  dos  Poderes 
Executivo e Legislativo dos Municípios; e
..................................................................................................
§  3º  Para  fins  do  disposto  no  inciso  II,  considera-se  unidade  gestora  de 
orçamento aquela autorizada a executar parcela do orçamento da União, dos 
Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios." (NR)
"Art.  3º  Estão  dispensadas  da  apresentação  da 
DCTF: .................................................................................................
III - os órgãos públicos da administração direta da União, observado o disposto 
no art. 10-A; e
IV - as autarquias e as fundações públicas federais instituídas e mantidas pela 
administração pública federal, em relação aos fatos geradores que ocorrerem 
até dezembro de 2011.
§ 1º .........................................................................................
.................................................................................................
XVI  -  os  representantes  comerciais,  corretores,  leiloeiros,  despachantes  e 
demais  pessoas  físicas  que  exerçam  exclusivamente  a  representação 
comercial  autônoma  sem  relação  de  emprego,  e  que  desempenhem,  em 
caráter não eventual por conta de uma ou mais pessoas, a mediação para a 
realização de negócios mercantis, nos termos do art. 1º da Lei nº 4.886, de 9 
de dezembro de 1965, quando praticada por conta de terceiros.
.................................................................................................
§ 8º As pessoas jurídicas de que trata o inciso IV do caput deverão apresentar 
a DCTF, mensalmente, em relação aos fatos geradores que ocorrerem a partir 
de 1º de janeiro de 2012." (NR)
"Art. 7º …...............................................................................
.................................................................................................
§  8º  No  caso  de  autarquias  e  fundações  instituídas  e  mantidas  pela 
administração  pública  federal  que  se  constituam  em unidades  gestoras  de 
orçamento, as multas a que se refere este artigo serão lançadas em nome da 
respectiva autarquia ou fundação." (NR)
"Art. 8º …...............................................................................
.................................................................................................
§  4º  No  caso  de  autarquias  e  fundações  instituídas  e  mantidas  pela 
administração  pública  federal  que  se  constituam  em unidades  gestoras  de 
orçamento,  a  inscrição  em  DAU  será  efetuada  em  nome  da  respectiva 
autarquia ou fundação." (NR)
"Art. 9º …...............................................................................
.................................................................................................

9



                        PODER JUDICIÁRIO FEDERAL

                        TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO

§ 3º A retificação de valores informados na DCTF, que resulte em alteração do 
montante do débito já enviado à PGFN para inscrição em DAU ou de débito 
que tenha sido objeto de exame em procedimento de fiscalização, somente 
poderá ser efetuada pela RFB nos casos em que houver prova inequívoca da 
ocorrência de erro de fato no preenchimento da declaração e enquanto não 
extinto o crédito tributário............................................................................" (NR)
Art. 2º A Instrução Normativa RFB nº 1.110, de 2010, passa a vigorar acrescida 
do art. 10-A:
"Art. 10-A. No caso de órgãos públicos da administração direta da União, as 
informações referentes  aos tributos  de  que trata  o  art.  6º,  relativas  a  fatos 
geradores  que  ocorrerem  a  partir  de  1º  de  janeiro  de  2012,  deverão  ser 
apresentadas nos mesmos prazos previstos para a entrega da DCTF, por meio 
de modelo específico a ser disponibilizado pela RFB."
Art. 3º As alterações introduzidas por esta Instrução Normativa entram em vigor 
na data de sua publicação.
CARLOS ALBERTO FREITAS BARRETO

EDITAIS

8)  EDITAL  AJ  Nº  017/2011.  O  DESEMBARGADOR  PRESIDENTE  DO 
TRIBUNAL  REGIONAL  DO TRABALHO  DA 4ª  REGIÃO,  no  uso  de  suas 
atribuições legais e regimentais,  FAZ SABER aos Juízes Titulares das Varas 
do Trabalho da 4ª Região o que segue:  I  –  Encontra-se vaga, para fins de 
remoção, a titularidade da 2ª Vara do Trabalho de Rio Grande, em virtude da 
remoção, a pedido, do Juiz Daniel de Souza Voltan para a Vara do Trabalho de 
Santa Vitória do Palmar, conforme Portaria nº 2850/2011; II – A inscrição para 
a referida vaga deverá ser efetivada a partir da publicação do presente edital 
no  Diário  Eletrônico  da  Justiça  do  Trabalho;  III  -  Na  hipótese  de  haver 
interessado(s),  a  remoção  dar-se-á  nos  termos  do  ordenamento  jurídico 
vigente.  Porto  Alegre,  12 de  julho  de 2011.  Ass.  Desembargador  CARLOS 
ALBERTO ROBINSON, Presidente do TRT da 4ª Região. 

DIVERSOS

9) RECOMENDAÇÃO CSJT N.º 12/2011. 
CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO.
Recomenda aos Tribunais Regionais do Trabalho que disponham, no mínimo, 
de  1  (um)  cargo  de  Analista  Judiciário,  Área  Apoio  Especializado, 
Especialidade Arquivologia, em seus respectivos quadros de pessoal.
O PRESIDENTE DO CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO, 
no uso da atribuição conferida pelo art. 10, inciso X, do Regimento Interno do 
Órgão,  Considerando  a  necessidade  de  se  estabelecer  um  conjunto  de 
procedimentos e operações técnicas que visem ao correto fluxo informacional e 
à consequente eficiência dos trabalhos nos Tribunais;
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Considerando que as funções de guardar,  preservar,  organizar e divulgar a 
documentação recebida  ou  produzida  de  acordo com a  técnica  arquivística 
demandam a participação de profissionais habilitados em Arquivologia, em face 
da complexidade e especialização dos trabalhos;
Considerando que o Conselho Nacional de Justiça, por meio da Resolução n.° 
91/2009,  disciplina,  no  item  1.4.3,  que  os  profissionais  de  arquivo  são  os 
responsáveis  pela  implantação  do  programa  de  gestão  documental  e  pela 
avaliação e controle dos trabalhos executados no âmbito de suas instituições;
Considerando que os gestores de documentos enquadram-se na área de apoio 
especializado,  conforme o art.  3º,  inciso III,  da Resolução n.º  47 do CSJT, 
porquanto realizam serviços para os quais se exige dos titulares o domínio de 
conhecimentos  específicos,  cujas  atribuições  acham-se  discriminadas  no 
anexo único do Ato nº 193/2008 da Presidência do CSJT,
R E S O L V E:
Recomendar aos Tribunais Regionais do Trabalho que:
I - disponham, no mínimo, de 1 (um) cargo de Analista Judiciário, Área Apoio 
Especializado,  Especialidade  Arquivologia,  em seus respectivos  quadros  de 
pessoal;
II – o programa de gestão documental, sempre que possível, seja gerenciado 
por servidor graduado em Arquivologia.
Publique-se  e  encaminhe-se  cópia  desta  Recomendação  aos  Tribunais 
Regionais do Trabalho.
Brasília, 1º de julho de 2011.
Ministro JOÃO ORESTE DALAZEN
Presidente do Conselho Superior da Justiça do Trabalho

10) Ofício/TED nº 17359, de 08.07.2011 (protocolado em 18.07.2011).   O 
Presidente, em exercício, do Tribunal  de Ética e Disciplina da OAB/RS, 
Jorge Luiz Dias Fara, informa que, em cumprimento à decisão exarada, em 
sede  recursal,  transitada  em  julgado,  em  04.05.2011,  foi  anotado  o 
cancelamento da penalidade de suspensão do exercício profissional, em todo o 
território nacional, dos advogados Gerson Luiz dos Santos (OAB/RS 33.638) e 
Katiúscia Anele de Bortollini (OAB/RS 43.458).

11) ATO No- 435, DE 18 DE JULHO DE 2011
Abre ao Orçamento da Justiça do Trabalho, em favor do Tribunal Superior do 
Trabalho, crédito suplementar no valor global de R$ 2.874.035,00, para reforço 
de dotação constante da Lei Orçamentária vigente.
O MINISTRO PRESIDENTE DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO,  no 
uso de suas atribuições legais e regimentais,
Considerando os termos do art. 57 da Lei nº 12.309/2010, de 9 de agosto de 
2011, Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO 2011, c/c com o art. 4º da Lei nº 
12.381, de 9 de fevereiro de 2011, Lei Orçamentária Anual - LOA 2011, e as 
disposições contidas na Portaria SOF/MP nº 6, de 28 de fevereiro de 2011, e 
no Ato Conjunto TST/CSJT nº 4, de 11 de março de 2011, resolve:
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Art. 1º Fica aberto ao Orçamento da Justiça do Trabalho, em favor do Tribunal 
Superior  do Trabalho,  crédito  suplementar,  tipo 407,  com compensação,  no 
valor global de R$ 2.874.035,00 para atender às programações constantes do 
Anexo I deste Ato.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no art. 1º decorrerão 
da anulação parcial de dotações orçamentárias, até o limite autorizado na Lei 
Orçamentária Anual, conforme indicado no Anexo II deste Ato.
Art. 3º Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.
* Anexo vide legislação.

12) Ato SEGJUD.GP.Nº 459/2011
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, no uso de suas 
atribuições legais e regimentais, ad referendum do Órgão Especial,
Considerando que até a presente data ainda pende de definição a data da 
posse e do efetivo afastamento do Ex.mo Ministro Carlos Alberto Reis de Paula 
para integrar o Conselho Nacional de Justiça, em vaga destinada ao Tribunal 
Superior do Trabalho,
R E S O L V E
Alterar a Resolução Administrativa nº 1460, de 1º de julho de 2011, para fazer 
constar que a convocação do Ex.mo Desembargador Sebastião Geraldo de 
Oliveira para atuar nesta Corte terá início no primeiro dia útil subsequente à 
data da posse do Ex.mo Ministro Carlos Alberto Reis de Paula no Conselho 
Nacional de Justiça.
Publique-se.
Brasília, 26 de julho de 2011.
Ministro JOÃO ORESTE DALAZEN
Presidente do Tribunal Superior do Trabalho

13) Ato SEGJUD.GP.Nº 449/2011
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, no uso de suas 
atribuições legais e regimentais,
Considerando o disposto no item VI da Instrução Normativa nº 3 desta Corte,
R E S O L V E
Editar os novos valores alusivos aos limites de depósito recursal de que trata o 
artigo 899 da Consolidação das Leis do Trabalho, reajustados pela variação 
acumulada do INPC do IBGE, no período de julho de 2010 a junho de 2011, a 
saber:
R$ 6.290,00 (seis mil, duzentos e noventa reais), no caso de interposição de 
Recurso Ordinário;
R$ 12.580,00 (doze mil, quinhentos e oitenta reais), no caso de interposição de 
Recurso de Revista, Embargos e Recurso Extraordinário;
R$ 12.580,00 (doze mil, quinhentos e oitenta reais), no caso de interposição de 
Recurso em Ação Rescisória.
Esses valores serão de observância obrigatória a partir  de 1º de agosto de 
2011.
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Publique-se no Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho e no
Boletim Interno do Tribunal.
Brasília, 25 de julho de 2011.
Ministro JOÃO ORESTE DALAZEN
Presidente do Tribunal Superior do Trabalho

14) ATO CSJT.GP.SG N.º 156/2011
Institui grupo de trabalho destinado a realizar estudos e propor normatização 
sobre os ajustes firmados por Tribunais Regionais do Trabalho que têm como 
objeto o gerenciamento dos depósitos judiciais, precatórios trabalhistas, folha 
de pagamento de pessoal, e a cessão de uso de espaço público.
O PRESIDENTE DO CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO, 
no uso de suas atribuições legais e regimentais,
Considerando a competência constitucional do Conselho Superior da Justiça 
do  Trabalho  de  supervisão  administrativa,  orçamentária,  financeira  e 
patrimonial da Justiça do Trabalho de primeiro e segundo graus;
Considerando a competência regimental do Conselho Superior da Justiça do 
Trabalho de editar ato normativo, com eficácia vinculante para os órgãos da 
Justiça do Trabalho de 1º  e 2º  graus,  quando a matéria,  em razão de sua 
relevância e alcance, exigir tratamento uniforme;
Considerando  a estratégia dos Tribunais Regionais do Trabalho de atuarem 
em  cooperação  com  instituições  financeiras  para  o  aperfeiçoamento  da 
prestação jurisdicional;
Considerando o Acórdão n.º 2.938/2010 – TCU – Plenário, que determinou ao 
TRT/SP a contabilização das receitas e das despesas relacionadas a ajuste 
com o Banco do Brasil nos termos dispostos nas Leis n.os 4.320/64 e 8.666/93 
e  em  estrita  observância  aos  princípios  da  universalidade,  publicidade  e 
transparência; e
Considerando  o  Acórdão  n.º  1.154/2011  –  TCU  –  Segunda  Câmara,  que 
determinou a regularização das cessões de uso de espaço público no âmbito 
dos Tribunais Regionais do Trabalho,
R E S O L V E:
Art. 1º Instituir Grupo de Trabalho com o objetivo de realizar estudos e propor 
normatização sobre:
I - os ajustes entre Tribunais Regionais do Trabalho e instituições financeiras 
para administração de depósitos judiciais, precatórios trabalhistas e folha de 
pagamento de pessoal;
II - as cessões de uso de espaço público no âmbito dos Tribunais Regionais do 
Trabalho.
Art. 2º Integram o Grupo de Trabalho o Desembargador RENATO BURATTO, 
Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, que o coordenará 
e os servidores LUIZ FERNANDO TABORDA CELESTINO – Diretor-Geral de 
Coordenação Administrativa do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, 
LÚCIA MARIA CASTELLER  Assessora da Presidência do Tribunal Superior 
do  Trabalho,  MARCOS  AUGUSTO  WILLMANN  SAAR  DE  CARVALHO  – 
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Assessor-Chefe  de  Planejamento,  Orçamento  e  Finanças  (ASPO/CSJT), 
GILVAN  NOGUEIRA  DO  NASCIMENTO  –  Assessor-Chefe  de  Controle  e 
Auditoria  (ASCAUD/CSJT)  e  RILSON  RAMOS  DE  LIMA  –  Supervisor  da 
Seção de Normas e Avaliação das Ações de Controle (SNAC/ASCAUD).
§ 1º Integra o Grupo de Trabalho, na condição de suplente, a Desembargadora 
VÂNIA MARIA DA ROCHA ABENSUR,  Presidente do Tribunal Regional do 
Trabalho da 14ª Região, que substituirá o coordenador em seus Impedimentos 
legais e eventuais.
§ 2º Integram o Grupo de Trabalho, na condição de suplentes, os servidores 
JOSÉ MÁRCIO DA SILVA ALMEIDA, Diretor-Geral do Tribunal Regional do 
Trabalho  da  1ª  Região,  e  EDIVALDO  LOPES SANTANA,  Diretor-Geral  do 
Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região.
Art. 3º Para o desenvolvimento dos trabalhos, o grupo poderá solicitar dados e 
informações aos Tribunais Regionais do Trabalho e às instituições financeiras.
Parágrafo  único.  As  solicitações  previstas  no  caput  ocorrerão  mediante 
requisição da Presidência do Conselho Superior da Justiça do Trabalho.
Art. 4º O grupo terá o prazo de 90 dias para a conclusão dos trabalhos.
Art. 5º Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 25 de julho de 2011.
Ministro JOÃO ORESTE DALAZEN
Presidente do Conselho Superior da Justiça do Trabalho

15) ATO No- 450, DE 25 DE JULHO DE 2011
Abre ao Orçamento da Justiça do Trabalho, em favor do Tribunal Superior do 
Trabalho, crédito suplementar no valor global de R$ 6.320.000,00, para reforço 
de dotação constante da Lei Orçamentária vigente.
O MINISTRO PRESIDENTE DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO,  no 
uso de suas atribuições legais e regimentais, resolve:
Considerando os termos do art. 57 da Lei nº 12.309/2010, de 9 de agosto de 
2011, Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO 2011, c/c com o art. 4º da Lei nº 
12.381, de 9 de fevereiro de 2011, Lei Orçamentária Anual - LOA 2011, e as 
disposições contidas na Portaria SOF/MP nº 6, de 28 de fevereiro de 2011, e 
no Ato Conjunto TST/CSJT nº 4, de 11 de março de 2011, resolve:
Art. 1º Fica aberto ao Orçamento da Justiça do Trabalho, em favor do Tribunal 
Superior  do Trabalho,  crédito  suplementar,  tipo 410,  com compensação,  no 
valor global de R$ 6.320.000,00 para atender às programações constantes do 
Anexo I deste Ato.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no art. 1º decorrerão 
da anulação parcial de dotações orçamentárias, até o limite autorizado na Lei 
Orçamentária Anual, conforme indicado no Anexo II deste Ato.
Art. 3º Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.
Ministro JOÃO ORESTE DALAZEN
* Anexo vide legislação.
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