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DECRETOS

1) DECRETO No 7.331, DE 19 DE OUTUBRO DE 2010
Altera o Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto no 3.048, 
de 6 de maio de 1999.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 
84, inciso IV, da Constituição, D E C R E T A :
Art. 1o O Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto no 3.048, 
de 6 de maio de 1999, passa a vigorar com as seguintes alterações:
"Art. 201-D. ............................................................................
..........................................................................................................
§ 6o ..........................................................................................
I - até 31 de dezembro de 2009, a empresa deverá implementar o Programa de 
Prevenção de Riscos Ambientais e de Doenças Ocupacionais previsto em lei, 
caracterizado  pela  plena  execução  do  Programa  de  Prevenção  de  Riscos 
Ambientais - PPRA e do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional 
do Ministério do Trabalho e Emprego, devendo ainda estabelecer metas de 
melhoria das condições e do ambiente de trabalho que reduzam a ocorrência 
de  benefícios  por  incapacidade  decorrentes  de  acidentes  do  trabalho  ou 
doenças  ocupacionais  em pelo  menos  cinco  por  cento  em relação  ao  ano 
anterior;
................................................................................................" (NR)
"Art. 341. .................................................................................
Parágrafo  único.  O  Ministério  do  Trabalho  e  Emprego,  com  base  em 
informações fornecidas trimestralmente, a partir de 1o de março de 2011, pelo 
Ministério da Previdência Social relativas aos dados de acidentes e doenças do 
trabalho constantes das comunicações de acidente de trabalho registradas no 
período, encaminhará à Previdência Social os respectivos relatórios de análise 
de acidentes do trabalho com indícios de negligência quanto às normas de 
segurança e saúde do trabalho que possam contribuir para a proposição de 
ações judiciais regressivas." (NR)
Art. 2o Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3o Fica revogado o inciso IV do § 6o do art. 201-D do
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Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto nº 3.048, de 6 de 
maio de 1999.
Brasília, 19 de outubro de 2010; 189o da Independência e 122o da República.
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Guido Mantega
Carlos Eduardo Gabas

MEDIDAS PROVISÓRIAS

2) MEDIDA PROVISÓRIA No- 507, DE 5 DE OUTUBRO DE 2010
Institui  hipóteses específicas de sanção disciplinar para a violação de sigilo 
fiscal e disciplina o instrumento de mandato que confere poderes a terceiros 
para  praticar  atos  perante  órgão  da  administração  pública  que  impliquem 
fornecimento de dado protegido pelo sigilo fiscal.
O PRESIDENTE 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  O  servidor  público  que  permitir  ou  facilitar,  mediante  atribuição, 
fornecimento,  empréstimo  de  senha  ou  qualquer  outra  forma,  acesso  de 
pessoas não autorizadas a informações protegidas por sigilo fiscal, de que trata 
o art. 198 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, será punido com pena de 
demissão, destituição de cargo em comissão, ou cassação de disponibilidade 
ou aposentadoria.
Art. 2o  O servidor público que se utilizar indevidamente do acesso restrito às 
informações protegidas por sigilo fiscal será punido com pena de demissão, 
destituição  de  cargo  em  comissão,  ou  cassação  de  disponibilidade  ou 
aposentadoria.
Art. 3o O servidor público que acessar sem motivo justificado as informações 
protegidas por sigilo fiscal será punido com pena de suspensão de até cento e 
oitenta dias, desde que não configurada a utilização indevida de que trata o art. 
2o desta Medida Provisória.
§ 1o O acesso a informações protegidas por sigilo fiscal será disciplinado pelo 
órgão responsável pela guarda da informação sigilosa.
§  2o  O  acesso  sem  motivo  justificado  de  que  trata  o  caput  deste  artigo 
acarretará a penalidade de demissão, destituição de cargo em comissão, ou 
cassação de disponibilidade ou aposentadoria:
I  -  se  houver  impressão,  cópia  ou  qualquer  forma  de  extração  dos  dados 
protegidos;
II - em caso de reincidência.
Art.  4o  A demissão,  a  destituição de cargo em comissão e a cassação de 
disponibilidade  ou  de  aposentadoria  previstas  nos  arts.  1o a  3o 
incompatibilizam o ex-servidor para novo cargo, emprego ou função pública em 
órgão ou entidade da administração pública federal, pelo prazo de cinco anos.
Art.  5o  Somente  por  instrumento  público  específico,  o  contribuinte  poderá 
conferir poderes a terceiros para, em seu nome, praticar atos perante órgão da 
administração  pública  que  impliquem  fornecimento  de  dado  protegido  pelo 
sigilo fiscal, vedado o substabelecimento por instrumento particular.
§ 1o A partir da implementação do registro eletrônico de que trata o art. 37 da 
Lei no 11.977, de 7 de julho de 2009, o instrumento de mandato de que trata o 
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caput  deverá  ser  disponibilizado  eletronicamente  à  Secretaria  da  Receita 
Federal do Brasil para operar os efeitos que lhe forem próprios.
§ 2o O disposto neste artigo não se aplica à outorga de poderes para fins de 
utilização, com certificação digital, dos serviços disponíveis no Centro Virtual de 
Atendimento  ao  Contribuinte  da  Secretaria  da  Receita  Federal  do  Brasil, 
quando referida outorga for:
I - realizada pessoalmente em unidades da Secretaria da Receita Federal do 
Brasil; ou
II  -  realizada  por  meio  de  certificado  digital,  nos  termos  regulados  pela 
Secretaria da Receita Federal do Brasil.
§ 3o A Secretaria da Receita Federal do Brasil editará os atos para disciplinar o 
disposto neste artigo.
Art.  6o  Aplica-se o disposto nesta Medida Provisória aos servidores regidos 
pela  Lei  no  8.112,  de  11  de  dezembro  de  1990,  devendo  o  processo 
administrativo seguir a disciplina nela constante.
Parágrafo  único.  Os  empregados  regidos  pela  Consolidação  das  Leis  do 
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no  5.452, de 1o  de maio de 1943, que 
praticarem as condutas previstas nos arts. 1o a 3o serão punidos, nos termos 
da legislação trabalhista e do regulamento da empresa, conforme o caso, com 
suspensão ou rescisão do contrato de trabalho por justa causa.
Art. 7o Esta Medida Provisória entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 5 de outubro de 2010; 189o da Independência e 122o da República.
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Guido Mantega
Paulo Bernardo Silva
Jorge Hage Sobrinho

PORTARIAS

3) PORTARIA No- 1.965, DE 4 DE OUTUBRO DE 2010
Dispõe sobre o Programa de Orientação e Capacitação dos Gestores Públicos 
Federais  a  ser  realizado  pela  Controladoria-Geral  da  União  e  dá  outras 
providências.
O  MINISTRO  DE  ESTADO  CHEFE  DA  CONTROLADORIA-  GERAL  DA 
UNIÃO, no uso das atribuições que lhe confere o inciso II do parágrafo único 
do art. 87 da Constituição, e considerando o artigo 6º do Decreto nº 3.591, de 6 
de setembro 2000, que dispõe sobre o Sistema de Controle Interno do Poder 
Executivo Federal e dá outras providências, resolve:
Art. 1º Fica instituído o Programa de Orientação e Capacitação dos Gestores 
Públicos Federais - CAPACITA a ser realizado pela Controladoria- Geral da 
União - CGU, com os seguintes objetivos:
I - fortalecer o controle preventivo;
II - valorizar as iniciativas de interação com os gestores públicos federais, por 
meio  da  oferta  contínua  de  orientações  e  capacitações  de  acordo  com as 
necessidades e temas de interesse dos órgãos e entidades da Administração 
Pública  Federal,  que  sejam  relacionados  a  área  de  atuação  do  Controle 
Interno; e
III - promover a melhoria da gestão dos recursos públicos.
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Art.  2º  A  Secretaria  Federal  de  Controle  Interno  planejará  e  organizará  as 
ações no âmbito do Programa, segundo os seguintes princípios:
I - integração entre a CGU e as Unidades da Administração Pública Federal;
II - unidade no eixo metodológico, conteúdos e materiais didáticos, respeitando 
diferenças regionais e institucionais;
III - construção de parcerias com instituições para promoção de melhorias na 
gestão;
IV - multidisciplinaridade; e
V - compromisso com a inovação e com a disseminação de boas práticas de 
gestão.
Art. 3º A Secretaria Federal de Controle Interno elaborará o Plano Anual, o qual 
será aprovado pelo Secretário-Executivo da CGU.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
JORGE HAGE SOBRINHO

4) PORTARIA No- 796, DE 5 DE OUTUBRO DE 2010
Disciplina o art. 1º-C da Lei nº 9.469, de 10 de julho de 1997.
O PROCURADOR-GERAL FEDERAL, no uso da competência
de que tratam os incisos I e VIII do § 2º do art. 11 da Lei nº 10.480, de 2 de 
julho de 2002, resolve:
Art.  1º  Esta  Portaria  disciplina  os  procedimentos  a  serem  adotados  pelos 
procuradores  federais  quando  da  verificação  da  prescrição  de  créditos  das 
autarquias e fundações públicas federais.
Art.  2º  Verificada  a  prescrição  do  crédito,  o  procurador  federal,  mediante 
despacho  fundamentado  e  aprovado  pelo  chefe  do  respectivo  órgão  de 
execução da Procuradoria-Geral Federal, não efetivará a inscrição em dívida 
ativa, não procederá ao ajuizamento de execução fiscal, desistirá das ações 
propostas, não recorrerá e desistirá dos recursos já interpostos.
§ 1º O despacho do procurador federal e a respectiva aprovação deverão ser 
juntados ao processo administrativo físico ou virtual  em que se constituiu o 
crédito.
§  2º  Verificada a prescrição do crédito  anteriormente à inscrição em dívida 
ativa,  a  Procuradoria  Federal,  especializada  ou  não,  junto  à  autarquia  ou 
fundação  pública  federal  deverá  orientar  a  entidade  credora  para  que  se 
proceda a extinção do crédito e a respectiva baixa em sistema, quando for o 
caso.
§ 3º Verificada a prescrição do crédito posteriormente à inscrição em dívida 
ativa, o processo administrativo deverá ser restituído, após o cancelamento da 
inscrição e a desistência da ação, se já ajuizada, bem como da desistência dos 
recursos eventualmente interpostos, à Procuradoria Federal, especializada ou 
não, junto à autarquia ou fundação pública federal, para que seja observado o 
disposto no parágrafo anterior.
§ 4º Quando houver indícios de que a prescrição verificada não decorreu de 
caso fortuito  ou força maior,  a  Procuradoria  Federal,  especializada ou não, 
junto à autarquia ou fundação pública federal deve instar a entidade a apurar a 
ocorrência  da  prescrição,  salvo  se  a  prescrição  tiver  ocorrido  após  o 
recebimento do respectivo processo administrativo de constituição em qualquer 
órgão da Procuradoria-Geral Federal.
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§ 5º Se a prescrição tiver ocorrido nos órgãos de execução da Procuradoria-
Geral  Federal,  deve-se dar  ciência  do ocorrido à Adjuntoria  de Consultoria, 
para eventual apuração.
§  6º  Os  chefes  dos  órgãos  de  execução  da  Procuradoria-Geral  Federal 
poderão delegar a competência de que trata o caput.
Art. 3º Verificada a prescrição, o procurador federal, de imediato, deverá ainda 
informar  a  autarquia  ou  fundação  pública  federal  credora,  assim  como  a 
respectiva Procuradoria Federal, especializada ou não, junto à entidade, se for 
o caso, para que sejam adotados os atos necessários para a suspensão ou a 
extinção de inscrições no Cadastro Informativo de Créditos Não Quitados do 
Setor  Público  Federal  -  CADIN,  no  Sistema  Integrado  de  Administração 
Financeira  o  Governo  Federal  -  SIAFI  ou  em  quaisquer  outros  cadastros 
congêneres.
Parágrafo único. A informação prevista neste artigo poderá ser encaminhada 
por meio eletrônico.
Art. 4º O disposto nesta Portaria não exclui eventual postulação judicial para 
defesa de direitos e interesses difusos ou coletivos relacionados ao objeto do 
crédito  prescrito,  incluindo  os  relativos  ao  meio  ambiente,  ao  patrimônio 
público, histórico ou cultural, e outros tuteláveis por meio de ação civil pública.
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
MARCELO DE SIQUEIRA FREITAS

5) PORTARIA nº 4980, de 24 de setembro de 2010.
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, 
no uso de suas atribuições e regimentais, e considerando o que consta no PA 
nº 0007011-98.2010.5.04.0000, resolve:
Art.  1º.  CRIAR  o  Núcleo  de  Educação  à  Distância  (EAD),  subordinada  à 
Secretaria de Tecnologia da Informação.
Art.  2º.  TRANSFORMAR  01  (uma)  função  comissionada  de  ASSISTENTE-
FC05  da  Secretaria  de  Tecnologia  da  Informação,  em  01  (uma)  função 
comissionada de COORDENADOR-FC05,  vinculando-a  à  unidade criada no 
art. 1º.
Art. 3º. IMPLEMENTAR a transformação ocorrida no art. 2º à servidora Patricia 
Siqueira Rodrigues, Técnico Judiciário, Área Administrativa.
Art. 4º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
CARLOS ALBERTO ROBINSON
Presidente

RESOLUÇÕES

6) RESOLUÇÃO N.º 70/2010*
Dispõe,  no  âmbito  da  Justiça  do  Trabalho  de  1º  e  2º  Graus,  sobre:  I  -  O 
processo  de  planejamento,  execução  e  monitoramento  de  obras;  II  – 
Parâmetros  e  orientações  para  contratação  de  obras;  III  –  Referenciais  de 
áreas e diretrizes para elaboração de projetos.
O Conselho  Superior  da  Justiça  do  Trabalho,  em sessão  ordinária  hoje 
realizada, sob a presidência do Ex.mo Conselheiro Milton de Moura França, 
presentes os Ex.mos Conselheiros João Oreste Dalazen,  João Batista  Brito 
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Pereira,  Maria  Cristina  Irigoyen  Peduzzi,  Renato  de  Lacerda  Paiva,  Maria 
Cesarineide  de  Souza  Lima,  Luís  Carlos  Cândido  Martins  Sotero  da  Silva, 
Gilmar  Cavalieri,  Márcia  Andrea Farias  da  Silva  e o Ex.mo Subprocurador-
Geral do Trabalho, Dr. José Neto da Silva, representando o Ministério Público 
do Trabalho,
Considerando competir  ao  Conselho  Superior  da  Justiça  do  Trabalho  atuar 
como órgão  central  de  supervisão  da  atuação  administrativa,  orçamentária, 
financeira e patrimonial da Justiça do Trabalho de 1º e 2º graus;
Considerando  que  se  insere  no  âmbito  da  gestão  estratégica  da  Justiça 
Trabalhista de 1º e 2º graus a análise quanto à necessidade de construção, 
reforma  ou  ampliação  de  edifícios  para  o  desempenho  da  atividade 
jurisdicional,  bem como quanto  aos  critérios  utilizados para  elaboração dos 
projetos e contratação dos serviços;
Considerando a necessidade de estabelecimento de diretrizes e critérios para a 
racionalização  dos  recursos  orçamentários,  com  vista  ao  atendimento  ao 
interesse primário da atividade jurisdicional trabalhista;
Considerando o disposto nos arts. 32 e 35 da Resolução nº 114, de 20 de abril 
de 2010, do Conselho Nacional de Justiça;
RESOLVE:
CAPÍTULO I
Das disposições gerais
Art.  1º  Esta  Resolução  disciplina  o  processo  de  planejamento,  execução e 
monitoramento de obras da Justiça do Trabalho de 1º e 2º graus, o que inclui o 
estabelecimento de procedimentos a serem cumpridos pelos Tribunais para a 
alocação orçamentária de um projeto de construção, reforma ou ampliação, a 
definição  de  parâmetros  para  contratação  de  empresas  responsáveis  pela 
execução dos serviços e a definição de referenciais de áreas e diretrizes para 
elaboração de projetos de arquitetura e engenharia.
Art. 2º Para os fins desta Resolução, considera-se:
I  –  Obra  –  toda  construção,  reforma  ou  ampliação  de  edificação  pública, 
realizada de forma direta ou indireta;
II – Caso de emergência ou de calamidade pública – quando caracterizada a 
urgência  de  atendimento  de  situação  que  possa  ocasionar  prejuízo  ou 
comprometer a segurança de pessoas, edificações, serviços, equipamentos e 
outros bens, públicos ou particulares, desde que a situação de urgência não 
advenha da desídia do administrador ou da falta de planejamento;
III – Plano de Obras – documento aprovado pelo Pleno ou Órgão Especial do 
Tribunal  que  relaciona  as  obras  necessárias  à  prestação  jurisdicional, 
agrupadas pelo custo total, em ordem de prioridade;
IV – Indicador de Prioridade – numeração ordinal atribuída pelo Tribunal a cada 
obra constante do seu Plano de Obras, com o intuito de ordená-las segundo o 
seu grau de necessidade, relevância e atributos de exequibilidade;
V – Sistema de Priorização de Obras – conjunto de procedimentos de análise 
objetiva  da  estrutura  física  existente  e  dos  aspectos  inerentes  à  prestação 
jurisdicional,  ponderados  por  requisitos  próprios  à  execução  de  uma  obra, 
consubstanciado em Planilhas de Avaliação Técnica;
VI – Planilha de Avaliação Técnica – formulário padronizado, por meio do qual 
o Tribunal afere o indicador de prioridade de cada obra;
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VII – Projeto Básico – adotam-se a definição e o conteúdo descritos no inciso 
IX do art. 6º da Lei nº 8.666/93;
CAPÍTULO II
Do processo de planejamento
Art. 3º O Tribunal elaborará o  Plano de Obras  a partir  do levantamento de 
suas  necessidades  e  dos  seus  objetivos  estratégicos,  orientando-se  pelas 
diretrizes  fixadas  pelo  Conselho  Superior  da  Justiça  do  Trabalho  e  pelo 
Conselho Nacional de Justiça.
Art.  4º  Cada  obra  constante  do  Plano  de  Obras  terá  um  Indicador  de 
Prioridade,  distinto  e  sequencial,  obtido  a  partir  da  pontuação  aferida  pela 
Planilha de Avaliação Técnica prevista no art. 5º desta Resolução, ponderada 
pelos seguintes atributos de exequibilidade:
I – Disponibilidade de terreno em condição regular para a execução da obra e 
do respectivo estudo de viabilidade sob os aspectos legal, técnico, econômico, 
social e ambiental;
II  –  Existência  do  projeto  básico  elaborado  conforme  as  diretrizes,  os 
referenciais de área e os sistemas de custos estabelecidos nesta Resolução;
III  –  Projetos  aprovados  pelos  órgãos  públicos  competentes,  conforme  a 
legislação vigente.
Art.  5º  A  Planilha  de  Avaliação  Técnica  conterá,  obrigatoriamente,  os 
seguintes critérios de avaliação, distribuídos nos dois conjuntos:
I -  Conjunto 1  – são critérios de avaliação da estrutura física e funcional do 
imóvel atualmente ocupado, mediante pontuação da situação:
a)Da solidez das fundações e estruturas de concreto armado e protendido;
b)Do piso, da alvenaria, do acabamento, das esquadrias e da cobertura;
c)Das  instalações  elétricas,  de  ar  condicionado,  exaustão  e  ventilação,  de 
telecomunicações,  de  aterramentos,  de  proteção  contra  descargas  elétricas 
atmosféricas, de transporte vertical, de gás, de voz, de dados e congêneres;
d)Das instalações hidrossanitárias;
e)Da segurança (guaritas, grades, gradil, alarme, escadas de fuga, prevenção 
e combate a incêndio e congêneres);
f)Das condições de ergonomia, higiene e salubridade;
g)Da potencialidade de patologias da edificação (em função de sua idade e/ou 
do estado de conservação;
h)Da funcionalidade (setorização e articulação dos espaços);
i)Da acessibilidade, da localização, da interligação com os meios de transporte 
públicos e da disponibilidade de estacionamento;
II - Conjunto 2 –  são critérios voltados à análise da adequação do imóvel à 
prestação jurisdicional, mediante a pontuação:
a)Da  alteração  da  estrutura  administrativa  do  Tribunal,  como  a  criação  de 
novas varas, o aumento do número de magistrados e servidores e a ampliação 
de competências;
b)Da movimentação processual ao longo dos anos e a sua projeção para os 
próximos;
c)Da demanda da população atendida e o desenvolvimento econômico-social 
da região jurisdicionada;
d)Da política estratégica do Tribunal de substituição do uso de imóveis locados 
ou cedidos por próprios, com ênfase na adequação à prestação jurisdicional;
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e)Da política  estratégica  do  Tribunal  de  concentração ou dispersão de sua 
estrutura física em dada região;
f)Da  disponibilidade  do  espaço  atual  em  relação  aos  referenciais  de  área 
indicados  pelo  Conselho  Nacional  de  Justiça  e  pelo  Conselho  Superior  da 
Justiça do Trabalho;
g)Da adoção de novas tecnologias (informática, eficiência energética, diretrizes 
de sustentabilidade, entre outros).
Parágrafo  único.  No caso excepcional  da  não utilização de critério  previsto 
neste artigo, assim como da adoção de critério diverso dos acima previstos, 
será juntada motivação técnica, informando ao CSJT por ocasião do envio do 
Plano de Obras.
Art. 6º As obras prioritárias serão segregadas em três grupos, de acordo com o 
custo total estimado de cada obra:
I  -  Grupo  1  -  Obra  de  pequeno  porte,  cujo  valor  se  enquadra  no  limite 
estabelecido no art. 23, I, ‘a’, da Lei nº 8.666/93;
II  -  Grupo  2  -  Obra  de  médio  porte,  cujo  valor  se  enquadra  no  limite 
estabelecido no art. 23, I, ‘b’, da Lei nº 8.666/93;
III - Grupo 3 – Obra de grande porte, cujo valor se enquadra no estabelecido no 
art. 23, I, ‘c’, da Lei nº 8.666/93.
Art. 7º O Plano de Obras do Tribunal será aprovado pelo seu Pleno ou Órgão 
Especial, bem como suas atualizações ou alterações.
§  1º  Para  subsidiar  as  decisões  do  colegiado  do  Tribunal,  as  áreas  de 
Engenharia, de Planejamento e Orçamento e de Controle Interno produzirão 
pareceres acerca dos critérios de avaliação e de priorização utilizados,  dos 
atributos  de  exequibilidade  existentes  e  da  adequação  dos  projetos  às  leis 
orçamentárias,  de  licitações  e  ao  disposto  nesta  Resolução,  especialmente 
quanto aos sistemas de custos, às diretrizes e aos referenciais de área.
§ 2º Ficam dispensadas da aprovação prevista no caput as obras classificadas 
no Grupo I e aquelas destinadas ao atendimento de casos de emergência e 
que não representem rubrica orçamentária específica.
§ 3º A unidade de Controle Interno do Tribunal fiscalizará as obras executadas 
segundo a previsão contida no § 2º deste artigo, com vistas a garantir  que 
estas não destoem dos princípios insculpidos nesta Resolução.
CAPÍTULO III
Da avaliação e aprovação dos projetos pelo CSJT
Art.  8º Os projetos das obras a serem executadas no âmbito da Justiça do 
Trabalho de 1º e 2º graus passarão por avaliação e aprovação do colegiado do 
Conselho Superior da Justiça do Trabalho.
Parágrafo único. Ficam dispensados da análise e da aprovação do CSJT os 
projetos:
I – Das obras classificadas dentro do Grupo I (Obra de pequeno porte);
II – Das obras que visam ao atendimento de casos de emergência, salvo se 
representarem rubrica orçamentária específica; e
III – Das reformas classificadas dentro do Grupo II (Obra de médio porte) e que 
não projetem alteração de áreas que excedam os referenciais de área definidos 
nesta Resolução, em cada ambiente reformado, salvo se representarem rubrica 
orçamentária específica.
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Art.  9º  O  Tribunal  encaminhará  seu  Plano  de  Obras  acompanhado  de 
justificativa técnica do Sistema de Priorização de Obras adotado pelo Tribunal 
e dos seguintes documentos, para cada obra:
I  –  Declaração  da  disponibilidade  de  terreno  em  condição  regular  para  a 
execução da obra e o resultado do estudo de viabilidade;
II - Projeto arquitetônico, com declaração da aprovação pelos órgãos públicos 
competentes, conforme a legislação vigente;
III  –  Planilha  detalhada  de  custos  comparados  individualmente  aos  dos 
sistemas de custos previstos no art.  22 desta Resolução,  juntando relatório 
técnico circunstanciado, quando for o caso;
IV  –  Planilha  detalhada  das  áreas  dos  ambientes  projetados  comparadas 
individualmente aos referenciais de áreas definidos no
Anexo I desta Resolução;
V - Parecer da Unidade de Controle Interno do Tribunal quanto ao atendimento 
das diretrizes e referenciais de área e à adequação aos sistemas de custos 
fixados nesta Resolução.
Parágrafo único: O Plano de Obras, bem como as respectivas revisões, será 
encaminhado ao Conselho Superior da Justiça do Trabalho juntamente com a 
Proposta Orçamentária Prévia Anual ou durante a fase de avaliação do Plano 
Plurianual.
Art. 10. Para subsidiar as decisões do CSJT, a Assessoria de Planejamento, 
Orçamento e Finanças e a Assessoria de Controle e Auditoria emitirão parecer 
técnico quanto à adequação de cada obra à presente Resolução, analisando se 
inicialmente a obra de maior prioridade de cada Tribunal, em cada grupo, e 
ordenando a análise pelo custo total decrescente dos projetos.
§ 1º O parecer técnico considerará o Planejamento Estratégico da Justiça do 
Trabalho de 1º e 2º Graus, o sistema de priorização de obras adotado pelo 
Tribunal, os atributos de exequibilidade do projeto, o atendimento ou não das 
diretrizes e dos referenciais de área previstos nos arts. 43 e 44 e a adequação 
aos sistemas de custos dispostos no art. 22 desta Resolução, além de outros 
custos dispostos no art. 22 desta Resolução, além de outros aspectos técnicos 
julgados pertinentes em cada caso.
§ 2º Havendo inadequação aos referenciais de área e aos custos na obra de 
maior  prioridade  apontada  pelo  Tribunal,  a  Presidência  do  CSJT  poderá 
devolver  o  Plano  de  Obras  para  revisão  pelo  Tribunal,  independente  da 
existência de mais obras a serem analisadas.
§  3º  Caso  necessário,  poderão  ser  diligenciados  os  órgãos  técnicos  dos 
Tribunais Regionais do Trabalho para complementar ou esclarecer informações 
acerca dos projetos apresentados.
Art.  11.  O colegiado do Conselho Superior  da Justiça do Trabalho decidirá 
sobre  a  conveniência  ou  não  da  execução  de  cada  projeto  apresentado  e 
deliberará acerca da sua inclusão na Proposta Orçamentária Anual.
Art.  12.  É  vedada  a  execução  de  obra  sem  a  respectiva  aprovação  do 
Conselho Superior da Justiça do Trabalho, seja com recursos orçamentários 
excedentes, emendas parlamentares, parcerias com instituições financeiras ou 
outras fontes de recursos.
Art. 13. As obras do Grupo 3 (obra de grande porte) aprovadas pelo Conselho 
Superior da Justiça do Trabalho serão levadas ao conhecimento do Conselho 
Nacional de Justiça.
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Art. 14. O disposto neste capítulo aplica-se, no que couber, às aquisições de 
imóveis pelos Tribunais Regionais do Trabalho.
CAPÍTULO IV
Da inclusão orçamentária
Art. 15. A inclusão de obra na Lei Orçamentária Anual fica condicionada à:
I - Disponibilidade de terreno em condição regular para a execução da obra, 
conforme estudo de viabilidade;
II - Existência do Projeto Básico elaborado em conformidade com as diretrizes, 
os referenciais de área e os sistemas de custos fixados nesta Resolução e com 
os parâmetros estabelecidos pelo CNJ; e
III  -  Aprovação do projeto  arquitetônico pelos órgãos públicos competentes, 
consoante a legislação vigente.
Art. 16. Excepcionalmente, a Presidência do CSJT poderá autorizar a alocação 
de recursos orçamentários destinados à aquisição de terreno, à realização de 
estudos de viabilidade e à elaboração ou contratação dos projetos,  ficando 
expressamente vedado o início da execução física da obra sem a aprovação 
específica do projeto pelo CSJT.
Parágrafo único. Para subsidiar a análise da alocação de recursos prevista no 
caput,  o  Tribunal  interessado  elaborará  relatório  com  justificativas  da 
necessidade e priorização da obra, levantamento de custos do terreno e da 
contratação dos estudos e projetos e elaborará estudo técnico (anteprojeto) 
seguindo  as  diretrizes,  os  referenciais  de  áreas  e  os  sistemas  de  custos 
dispostos nesta Resolução.
Art. 17. As obras em andamento, assim entendidas aquelas que apresentem 
percentual de execução financeira de acordo com os critérios estabelecidos na 
Lei de Diretrizes Orçamentárias, terão precedência na alocação de recursos, os 
quais  deverão viabilizar  a  conclusão de uma etapa ou a obtenção de uma 
unidade completa.
Parágrafo  único.  Entende-se  como  etapa  do  projeto  aquela  prevista  no 
instrumento  contratual  e  no  cronograma  físico-financeiro,  devidamente 
registrada em sistema de planejamento do Governo Federal.
Art. 18. Os projetos novos somente serão contemplados depois de atendido o 
disposto  nesta  Resolução  e  assegurados  recursos  suficientes  para  a 
manutenção do cronograma físico-financeiro dos projetos em andamento.
CAPÍTULO V
Dos parâmetros e orientações para contratação de obras
Art.  19.  Os  editais  para  a  contratação  de  obras  e  serviços  de  engenharia 
adotarão,  como  critérios  mínimos,  os  parâmetros  e  as  orientações  para 
precificação, elaboração de editais, composição da Bonificação de Despesas 
Indiretas  -  BDI,  habilitação  técnica  e  cláusulas  essenciais  nos  contratos, 
conforme disposto nesta Resolução.
Art. 20. Os editais de licitação de obras e serviços de engenharia estabelecerão 
obrigatoriedade  de  as  empresas  contratadas  absorverem,  na  execução  do 
contrato,  o  percentual  mínimo  de  dois  por  cento  de  egressos  do  sistema 
carcerário  e/ou  cumpridores  de  medidas  e  penas  alternativas,  conforme  a 
Resolução nº 96/2009 do Conselho Nacional de Justiça.
Art. 21. Na elaboração do orçamento-base que integrará o edital de licitação 
serão  estabelecidos  critérios  de  aceitabilidade  de  preços  unitários  com  a 
fixação de preços máximos.
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Art. 22. O custo global das obras e dos serviços de engenharia será obtido a 
partir dos custos unitários de insumos ou serviços iguais ou menores que a 
mediana de seus correspondentes no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos 
e  Índices  da  Construção  Civil  (SINAPI),  mantido  e  divulgado  pela  Caixa 
Econômica Federal na rede mundial de computadores.
§ 1º Para contratação de serviços de terraplanagem, pavimentação, drenagem 
ou nos casos de elaboração de obras de arte especiais, em áreas que não 
apresentem interferências urbanas, serão utilizadas como parâmetros de custo, 
preferencialmente, as tabelas do Sistema de Custos Rodoviários (SICRO) do 
Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte (DNIT).
§ 2º Nos casos em que o SINAPI ou o SICRO não oferecerem custos unitários 
de insumos ou serviços, poderão ser adotados aqueles disponíveis em tabela 
de referência formalmente aprovada por órgão ou entidade da Administração 
Pública Federal, incorporando-se os custos de insumos constantes do SINAPI 
às composições de custos dessas tabelas sempre que possível.
§ 3º Somente em condições especiais, devidamente justificadas em relatório 
técnico circunstanciado, elaborado por profissional habilitado e aprovado pela 
autoridade competente, poderão os respectivos custos unitários excederem o 
limite fixado neste artigo, sem prejuízo da avaliação dos órgãos de controle 
interno e externo.
§  4º  As  fontes  de  consulta  serão  informadas  na  memória  de  cálculo  do 
orçamento que integra a documentação do processo licitatório e nas planilhas 
descritas no inciso III do art. 9º desta Resolução.
§ 5º Na planilha de custos do orçamento-base de uma licitação serão evitadas 
a  utilização  de  expressões  genéricas,  tais  como verba,  conjunto,  ponto  ou 
similares.
Art. 23. A opção pelo parcelamento do objeto, prevista no § 1º do art. 23 da Lei 
nº 8.666/93, será precedida de comprovação técnica e econômica, bem como 
de  avaliação  quanto  a  possíveis  dificuldades  na  atribuição  de 
responsabilidades por eventuais defeitos de construção.
Art.  24.  Serão  realizadas  licitações  separadas  para  a  aquisição  de 
equipamentos e de mobiliário para o início da utilização da obra.
Parágrafo  único.  Os  equipamentos  que  fizerem  parte  da  estrutura  ou 
composição necessária para a obra poderão fazer parte da licitação, desde que 
justificados pela área técnica, analisados pela unidade de Controle Interno e 
aprovados  pelo  Presidente  ou  Órgão  Colegiado  do  Tribunal  Regional  do 
Trabalho.
Art.  25.  Farão  parte  da  documentação  que  integra  o  orçamento  base  do 
procedimento licitatório:
I – Composições de custo unitário dos serviços utilizadas no cálculo do custo 
direto da obra;
II  –  Anotações de Responsabilidade Técnica dos profissionais  responsáveis 
pela elaboração do orçamento-base da licitação;
III  –  Declaração  expressa  do  autor  das  planilhas  orçamentárias  quanto  à 
compatibilidade  dos  quantitativos  e  dos  custos  constantes  nestas  com  os 
quantitativos do projeto de engenharia e os custos do SINAPI ou do previsto no 
§ 1º do art. 22.
Art. 26. Os editais de licitação exigirão que as empresas licitantes apresentem 
os seguintes dados:

14



I – Composições unitárias dos custos dos serviços de todos os itens da planilha 
orçamentária;
II – Composição da taxa de BDI;
III – Composição dos encargos sociais.
Art. 27. A taxa de Bonificação de Despesas Indiretas (BDI ou LDI), aplicada 
sobre  o  custo  direto  total  da  obra,  contemplará  somente  as  seguintes 
despesas:
I – Taxa de rateio da Administração Central;
II – Taxa das despesas indiretas;
III – Taxa de risco, seguro e garantia do empreendimento;
IV – Taxa de tributos (Cofins, Pis e ISS);
V – Margem ou lucro.
Parágrafo  único.  Despesas  relativas  à  administração  local  de  obras, 
mobilização e desmobilização e instalação e manutenção de canteiro serão 
incluídas  na  planilha  orçamentária  da  obra  como  custo  direto,  salvo  em 
condições excepcionais, devidamente justificadas.
Art.  28.  Na  etapa  de  habilitação  técnica,  é  vedado  o  estabelecimento  de 
exigências que restrinjam o caráter competitivo do certame, como:
I  –  Restrição do número máximo de atestados a serem apresentados para 
comprovação da capacidade técnicooperacional;
II – Comprovação da execução de quantitativos mínimos excessivos;
III  –  Comprovação de experiência  anterior  relativa  a  parcelas  de  valor  não 
significativo, em face do objeto da licitação;
IV – Comprovação da capacidade técnica além dos níveis mínimos necessários 
para  garantirem  a  qualificação  técnica  das  empresas  para  a  execução  do 
empreendimento;
V – Utilização de critérios de avaliação não previstos no edital.
Art. 29. A vistoria técnica do local da obra será feita individualmente, com cada 
um dos licitantes, em data e horário previamente estabelecidos, a fim de se 
evitar que estes tenham conhecimento prévio do universo dos concorrentes.
Art. 30. A declaração do licitante de que conhece as condições locais para a 
execução do objeto e entrega da obra supre a necessidade de vistoria técnica.
Art.  31.  Para  fins  de  aferição  da  inexequibilidade  de  preços,  caberá  à 
Administração  do  Tribunal  consultar  os  licitantes  para  verificar  sua  efetiva 
capacidade de executar os serviços no preço oferecido, com vistas a assegurar 
a escolha da proposta mais vantajosa, nos termos do art. 48, inciso II, da Lei nº 
8.666/93.
Art. 32. No caso de empreendimento cuja execução ultrapasse um exercício 
financeiro, a Administração não poderá iniciá-lo sem prévia inclusão no plano 
plurianual ou sem lei que autorize a inclusão, sob pena de crime de ordenação 
de despesa não autorizada, consoante previsto no art. 359-D do Código Penal.
§ 1º Somente serão autorizados serviços para os quais existam os créditos 
orçamentários correspondentes, devidamente empenhados, em conformidade 
com os arts. 58, 59 (caput) e 60 (caput) da Lei nº 4.320/64.
§ 2º As obras só serão iniciadas com previsão de recursos orçamentários que 
assegurem o pagamento das obrigações decorrentes de obras e serviços a 
serem  executados  no  exercício  financeiro  em  curso,  de  acordo  com  o 
respectivo cronograma.
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Art. 33. As alterações do projeto, especificações técnicas, cronograma físico 
financeiro e planilhas orçamentárias serão justificados por escrito, analisadas 
pela unidade de Controle Interno do Tribunal e previamente autorizadas pela 
autoridade competente.
Art.  34.  No  caso  de  alterações  de  especificações  técnicas,  é  obrigatório 
assegurar a manutenção da qualidade, garantia e desempenho dos insumos a 
serem empregados, conforme o contrato firmado ou proposta inicial.
Art.  35.  Nas  alterações  contratuais,  deve-se  coibir  a  prática  de  “jogo  de 
planilha”, caracterizado por alterações de quantitativos, reduzindo quantidades 
de serviços cotados a preços muito baixos e/ou aumentando quantidades de 
serviços  cotados  a  preços  muito  altos  causando  sobrepreço  e 
superfaturamento dos contratos.
Art. 36. Os acréscimos de serviços serão objeto de aditivos ao contrato pelos 
mesmos preços unitários da planilha orçamentária apresentada na licitação.
Parágrafo único. No caso de alteração dos serviços contratados, o pagamento 
pela execução dos novos serviços somente será efetuado após a realização do 
aditivo contratual, a fim de se evitar antecipações de pagamento.
Art. 37. Quando acrescida ao contrato a execução de serviços não licitados, os 
preços  serão  pactuados  tendo  como  limite  as  referências  de  preços 
estabelecidas no art. 22 desta Resolução.
Art. 38. Para efeito de pagamento somente serão considerados os serviços e 
obras efetivamente executados pelo contratado e aprovados pela fiscalização.
§ 1º Consideram-se serviços executados aqueles que estiverem rigorosamente 
correspondendo ao projeto e  suas respectivas  modificações aprovadas pelo 
contratante.
§ 2º As diferenças e irregularidades verificadas durante as medições pela área 
de  Controle  Interno  serão  comunicadas  à  autoridade  competente,  que, 
imediatamente,  dará  conhecimento  ao  Conselho  Superior  da  Justiça  do 
Trabalho e ao Conselho Nacional de Justiça.
Art. 39. A medição de serviços e obras será baseada em relatórios periódicos, 
elaborados  pelo  contratado,  onde  estarão  registrados  os  levantamentos, 
cálculos  e  gráficos  necessários  à  discriminação  e  determinação  das 
quantidades dos serviços efetivamente executados.
Art. 40. A discriminação e quantificação dos serviços e obras considerados na 
medição  respeitarão,  rigorosamente,  as  planilhas  de  orçamento  anexas  ao 
contrato, inclusive critérios de medição e pagamento.
Art.  41.  O  contratante  efetuará  os  pagamentos  das  faturas  emitidas  pelo 
contratado com base nas medições de serviços aprovadas pela fiscalização, 
obedecidas as condições estabelecidas no contrato e nesta Resolução.
Art.  42.  As  alterações  substanciais  dos  projetos,  as  principais  ocorrências 
relacionadas  ao  procedimento  licitatório,  os  resultados  de  auditorias,  as 
alterações relevantes dos contratos e do valor,  bem como a interrupção da 
execução  da  obra  serão  comunicados  imediatamente  pelo  Presidente  do 
respectivo  Tribunal  ao  Conselho  Superior  da  Justiça  do  Trabalho  e  ao 
Conselho Nacional de Justiça.
Parágrafo único. O Tribunal divulgará na rede mundial de computadores, na 
forma disciplinada pelo Ato CSJT.GP.SE nº 8/2009, 20.01.2009 ou por Ato que 
o substitua,  as ocorrências relacionadas no  caput  deste artigo,  assim como 
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relatórios  periódicos  previstos  no  art.  39,  os  editais  de  licitação  e  demais 
informações que possam facilitar o controle social da execução do projeto.
CAPÍTULO VI
Dos referenciais de área e diretrizes para elaboração de
projetos
Art.  43.  Ficam  instituídos  os  referenciais  de  área  e  as  diretrizes  a  serem 
adotados na elaboração de projetos de construção, reforma e ampliação de 
imóveis no âmbito da Justiça do Trabalho de 1º e 2º graus, conforme Anexo I 
desta Resolução.
Art. 44. Os referenciais de áreas estabelecidos no art. 43 poderão sofrer uma 
variação,  a  maior,  de  até  vinte  por  cento,  com  o  intuito  de  possibilitar  os 
necessários  ajustes  arquitetônicos  das  edificações  a  serem  ampliadas  ou 
construídas para uso da Justiça Trabalhista de 1º e 2º graus.
§ 1º A critério do Tribunal, é permitida a adoção de áreas de trabalho menores 
do que as estipuladas nesta Resolução, desde que tecnicamente justificadas.
§ 2º Nos ambientes cujas referências são estipuladas por uma faixa de área 
determinada não incidirá a variação percentual do caput deste artigo.
Art. 45. Revoga-se o disciplinado no parágrafo único do art. 4º da Resolução nº 
54/2008 do Conselho Superior da Justiça do Trabalho.
CAPÍTULO VII
Do Comitê de Gerenciamento de Obras da Justiça do Trabalho de 1º e 2º 
graus
Art. 46. Com o intuito de aprimorar a gestão de obras, fica instituído o Comitê 
de Gerenciamento de Obras da Justiça do Trabalho de 1º e 2º graus, formado 
por especialistas nas áreas de Engenharia, de Planejamento e Orçamento e de 
Controle Interno.
§ 1º Serão membros deste Comitê os titulares da Assessoria de Planejamento, 
Orçamento e Finanças e da Assessoria de Controle e Auditoria do CSJT e 
outros servidores designados pela Presidência do CSJT;
§  2º  Poderão integrar  o  Comitê  representantes dos Tribunais  Regionais  do 
Trabalho, limitados a um representante para cada região geográfica do país e 
designados pela Presidência do CSJT;
§ 3º O comitê, que terá a missão de se constituir em fórum permanente de 
discussão de  temas afetos  às  obras  do  Judiciário  Trabalhista,  com vista  à 
implementação das novas políticas para o setor, desenvolverá suas atividades 
com as seguintes competências e outras que venham a ser estabelecidas:
I - Realizar estudos destinados ao estabelecimento de padrões de projetos de 
construção, ampliação, reforma, adaptação e manutenção predial;
II – Aprimorar os critérios e os sistemas de priorização de obras;
III  -  Acompanhar  a  execução  física  e  orçamentária  das  obras,  para  o  que 
poderá ser criado sistema informatizado;
IV -  Elaborar  e  manter  um Sistema de Cadastro  de  Imóveis  da  Justiça  do 
Trabalho de 1º e 2º Graus;
V  -  Elaborar  e  manter  um  sistema  com  custo  das  obras  no  Judiciário 
Trabalhista;
VI - Sistematizar e manter um Banco de Projetos Arquitetônicos, destinado ao 
arquivamento dos projetos da área de engenharia e arquitetura, com vistas a 
amparar  o cumprimento do art.  34 da Resolução nº  114/2010 do Conselho 
Nacional de Justiça;
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VII – Sistematizar e manter cadastro de empresas penalizadas pelos Tribunais 
com as sanções  previstas  nos arts.  87  e  88  da  Lei  nº  8.666/93,  a  fim de 
amparar o CSJT e o CNJ no cumprimento do art.  36 da Resolução CNJ nº 
114/2010.
§ 4º O Comitê de Gerenciamento de Obras se reunirá periodicamente para 
deliberar sobre os assuntos de sua competência e propor a edição de atos para 
normatizarem os diversos procedimentos dentro de seu âmbito de atuação.
§ 5º As questões relativas ao disciplinamento do comitê a que se refere o caput 
deste artigo serão resolvidas por ato do Presidente do CSJT.
CAPÍTULO VIII
Das disposições finais
Art. 47. As disposições desta Resolução aplicam-se, integralmente, às obras 
não consideradas como “em andamento”, assim entendidas aquelas que não 
apresentem  percentual  de  execução  financeira  de  acordo  com  os  critérios 
estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias, na data de publicação deste 
Normativo.
§ 1º O Tribunal que possua obras não consideradas “em andamento” na Lei 
Orçamentária de 2010 e no Projeto de Lei Orçamentária para 2011 apresentará 
ao CSJT a documentação prevista no art. 9º desta Resolução no prazo de até 
30 dias após a publicação deste Normativo.
§ 2º O Tribunal que se enquadra na situação prevista no § 1º deste artigo terá a 
dotação orçamentária bloqueada até a aprovação dos
 eferidos projetos pelo CSJT, nos termos desta Resolução.
Art.  48. Para fins de cumprimento desta Resolução, a Presidência do CSJT 
solicitará aos Tribunais dados e informações que julgar necessários.
Art.  49. Esta Resolução não implica mudanças nas áreas e destinações de 
prédios atualmente utilizados pelos Tribunais.
Art. 50. Os Tribunais editarão, no prazo de 120 dias, normas complementares à 
operacionalização do disposto nesta Resolução.
Art. 51. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 24 de setembro de 2010.
Ministro MILTON DE MOURA FRANÇA
Presidente do Conselho Superior da Justiça do Trabalho
*Republicada em face de reconfiguração da tabela do anexo I.
Anexo 1
Descrição: 
Anexo da Resolução n.º 70/2010

7) RESOLUÇÃO No- 120, DE 6 DE OUTUBRO DE 2010
Altera dispositivo da Resolução n. 05, de 14 de março de 2008, alterada pela 
Resolução n. 48, de 25 de fevereiro de 2009.
O PRESIDENTE DO CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL,  usando das suas 
atribuições legais, tendo em vista o decidido no Processo n. 2010.18.0013, na 
sessão realizada em 31 de agosto de 2010 e
CONSIDERANDO  a  necessidade  de  aplicar,  no  âmbito  do  Conselho  e  da 
Justiça  Federal  de  primeiro  e  segundo  graus,  o  entendimento  dado  pelo 
Conselho de Administração do Superior Tribunal de Justiça ao art. 87, § 2º, da 
Lei n. 8.112, de 1990, com a redação dada pela Lei n. 9.527, de 1997, resolve:
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Art. 1º Dar nova redação ao art. 88 da Resolução n. 05, de 14 de março de 
2008,  publicada  no  Diário  Oficial  da  União,  Seção  I,  páginas  169/172,  de 
19/3/2008,  alterado  pela  Resolução  n.  48,  de  25  de  fevereiro  de  2009, 
publicada no Diário Oficial da União, Seção I, página 100, de 2/3/2009, que 
passa a ter os seguintes termos:
Art.  88.  Os  períodos  de  licença-prêmio  já  adquiridos  e  não  gozados  pelo 
servidor  que  vier  a  falecer  serão  convertidos  em  pecúnia  em  favor  dos 
beneficiários da pensão.
§ 1º Também serão convertidos em pecúnia, por ocasião da aposentadoria do 
servidor, os períodos de licença-prêmio já adquiridos e não usufruídos e nem 
contados em dobro, desde que o pedido, na via administrativa, seja feito dentro 
dos cinco anos seguintes à data da aposentadoria.
§ 2º Quando do pagamento dos valores devidos aos servidores já aposentados 
e não alcançados pela prescrição, serão aplicados, para fins de atualização 
monetária, o disposto na Resolução CJF n. 106, de 26 de maio de 2010, a 
contar do pedido formulado no âmbito administrativo.
Art. 2º Revogar a Resolução n. 48, de 25 de fevereiro de 2009.
Art. 3º Esta resolução entra em vigor na data da sua publicação.
Min. ARI PARGENDLER

8) RESOLUÇÃO N.º 168 (*)
Atualiza a Instrução Normativa n.º 3, de 15 de março de 1993.
O EGRÉGIO ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL SUPERIOR DO
TRABALHO, em sessão extraordinária hoje realizada, sob a Presidência do 
Exmo. Sr. Ministro Milton de Moura França, Presidente do Tribunal, presentes 
os Ex.mos Srs. Ministros João Oreste Dalazen, Vice-Presidente, Carlos Alberto 
Reis de Paula, Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, Ives Gandra Martins 
Filho, Brito Pereira, Maria Cristina Irigoyen Peduzzi, Renato de Lacerda Paiva, 
Aloysio Corrêa da Veiga, Horácio de Senna Pires, Rosa Maria Weber Candiota 
da Rosa e Luiz Philippe Vieira de Mello Filho e o Ex.mo Sr. Subprocurador 
Geral do Trabalho, Dr. Edson Braz da Silva,
Considerando a Lei n.º 12.275, de 29 de junho de 2010, que altera a redação 
do  inciso  I  do  §  5º  do  art.  897  e  acresce  o  §  7º  ao  art.  899,  ambos  da 
Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, 
de 1º de maio de 1943.
R E S O L V E U
Art. 1º Os itens I, II, a, b, c, d, e, f, g e h, III, VI e VIII da Instrução Normativa n.º 
3 passam a vigorar com a seguinte redação:
“I  –  Os  depósitos  de  que  trata  o  art.  40,  e  seus  parágrafos,  da  Lei  n.º 
8.177/1991,  com  a  redação  dada  pelo  art.  8º  da  Lei  n.º  8.542/1992,  e  o 
depósito de que tratam o § 5º, I, do art. 897 e o § 7º do art. 899, ambos da CLT, 
com a  redação  dada  pela  Lei  n.º  12.275,  de  29/6/2010,  não  têm natureza 
jurídica de taxa de recurso, mas de garantia do juízo recursal, que pressupõe 
decisão condenatória ou executória de obrigação de pagamento em pecúnia, 
com valor líquido ou arbitrado.
II – No processo de conhecimento dos dissídios individuais o valor do depósito 
é  limitado  a  R$5.889,50  (cinco  mil,  oitocentos  e  oitenta  e  nove  reais  e 
cinquenta  centavos),  ou  novo  valor  corrigido,  para  o  recurso  ordinário,  e  a 
R$11.779,02 (onze mil, setecentos e setenta e nove reais e dois centavos), ou 
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novo  valor  corrigido,  para  cada  um dos  recursos  subseqüêntes,  isto  é,  de 
revista, de embargos (ditos impropriamente infringentes) e extraordinário, para 
o Supremo Tribunal Federal, observando-se o seguinte:
a)  para  o  recurso  de  agravo  de  instrumento,  o  valor  do  “depósito  recursal 
corresponderá a 50% (cinqüenta por cento) do valor do depósito do recurso ao 
qual se pretende destrancar”;
b) depositado o valor total da condenação, nenhum depósito será exigido nos 
recursos das decisões posteriores, salvo se o valor da condenação vier a ser 
ampliado;
c) se o valor constante do primeiro depósito, efetuado no limite legal, é inferior 
ao  da  condenação,  será  devida  complementação  de  depósito  em  recurso 
posterior,  observado o valor  nominal  remanescente da condenação e/ou os 
limites legais para cada novo recurso;
d) havendo acréscimo ou redução da condenação em grau recursal, o juízo 
prolator da decisão arbitrará novo valor à condenação, quer para a exigibilidade 
de depósito  ou  complementação do já  depositado,  para  o  caso de recurso 
subseqüente, quer para liberação do valor excedente decorrente da redução da 
condenação;
e)  nos  dissídios  individuais  singulares  o  depósito  será  efetivado  pelo 
recorrente,  mediante  a  utilização  das  guias  correspondentes,  na  conta  do 
empregado  no  FGTS  -  Fundo  de  Garantia  do  Tempo  de  Serviço,  em 
conformidade com os §§ 4º e 5º do art. 899 da CLT, ou fora dela, desde que 
feito  na  sede  do  juízo  e  permaneça  à  disposição  deste,  mediante  guia  de 
depósito judicial extraída pela Secretaria Judiciária;
f)  nas reclamatórias plúrimas e nas em que houver  substituição processual, 
será arbitrado o valor total da condenação, para o atendimento da exigência 
legal  do  depósito  recursal,  em  conformidade  com  as  alíneas  anteriores, 
mediante guia de depósito judicial extraída pela Secretaria Judiciária do órgão 
em que se encontra o processo;
g) com o trânsito em julgado da decisão condenatória, os valores que tenham 
sido depositados e seus acréscimos serão considerados na execução;
h)  com  o  trânsito  em  julgado  da  decisão  que  absolveu  o  demandado  da 
condenação, ser-lhe-á autorizado o levantamento do valor depositado e seus 
acréscimos.
III  -  Julgada procedente ação rescisória e imposta condenação em pecúnia, 
será exigido um único depósito recursal, até o limite máximo de R$11.779,02 
(onze mil, setecentos e setenta e nove reais e dois centavos), ou novo valor 
corrigido, dispensado novo depósito para os recursos subseqüentes, salvo o 
depósito  do  agravo  de  instrumento,  previsto  na  Lei  n.º  12.275/2010, 
observandose o seguinte:
..........................
VI  -  Os valores alusivos  aos limites de depósito  recursal  serão reajustados 
anualmente  pela  variação  acumulada  do  INPC  do  IBGE  dos  doze  meses 
imediatamente anteriores, e serão calculados e publicados no Diário Eletrônico 
da Justiça do Trabalho por ato do Presidente do Tribunal Superior do Trabalho, 
tornando-se obrigatória a sua observância a partir do quinto dia seguinte ao da 
publicação.
............................
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VIII - O depósito judicial, realizado na conta do empregado no FGTS ou em 
estabelecimento bancário oficial, mediante guia à disposição do juízo, será da 
responsabilidade da parte quanto à exatidão dos valores depositados e deverá 
ser  comprovado,  nos autos,  pelo recorrente,  no prazo do recurso a que se 
refere, independentemente da sua antecipada interposição, observado o limite 
do valor vigente na data da efetivação do depósito, bem como o contido no 
item VI, salvo no que se refere à comprovação do depósito recursal em agravo 
de instrumento, que observará o disposto no art.  899, § 7º, da CLT, com a 
redação da Lei n.º 12.275/2010.
........................................”
Art. 2º Excluir os Itens XII e XIV da Instrução Normativa n.º 3.
Art.  3º  Determinar  a  republicação  da  Instrução  Normativa  n.º  3,  com  as 
alterações introduzidas por esta Resolução.
Art. 4º Esta Resolução entra em vigor no dia 13 de agosto de 2010.
Brasília, 9 de agosto de 2010.
Ministro MILTON DE MOURA FRANÇA
Presidente do Tribunal Superior do Trabalho
(*) Republicada em razão de erro material
Republicação da Instrução Normativa nº 3, com as alterações introduzidas pela 
Resolução n.º 168, de 9 de agosto de 2010.
INSTRUÇÃO NORMATIVA N.º 3
Interpreta o art. 8º da Lei n.º 8542, de 23/ 12/92 (DOU de 24/12/1992), que 
trata do depósito para recurso nas ações na Justiça do Trabalho e a Lei n.º 
12.275, de 29 de junho de 2010, que altera a redação do inciso I do § 5º do art. 
897 e acresce o § 7º ao art. 899, ambos da Consolidação das Leis do Trabalho 
- CLT, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1º de maio de 1943.
I  –  Os  depósitos  de  que  trata  o  art.  40,  e  seus  parágrafos,  da  Lei  n.º 
8.177/1991,  com  a  redação  dada  pelo  art.  8º  da  Lei  n.º  8.542/1992,  e  o 
depósito de que tratam o § 5º, I, do art. 897 e o § 7º do art. 899, ambos da CLT, 
com a  redação  dada  pela  Lei  n.º  12.275,  de  29/6/2010,  não  têm natureza 
jurídica de taxa de recurso, mas de garantia do juízo recursal, que pressupõe 
decisão condenatória ou executória de obrigação de pagamento em pecúnia, 
com valor líquido ou arbitrado.
II – No processo de conhecimento dos dissídios individuais o valor do depósito 
é  limitado  a  R$5.889,50  (cinco  mil,  oitocentos  e  oitenta  e  nove  reais  e 
cinquenta  centavos),  ou  novo  valor  corrigido,  para  o  recurso  ordinário,  e  a 
R$11.779,02 (onze mil, setecentos e setenta e nove reais e dois centavos), ou 
novo  valor  corrigido,  para  cada  um dos  recursos  subseqüêntes,  isto  é,  de 
revista, de embargos (ditos impropriamente infringentes) e extraordinário, para 
o Supremo Tribunal Federal, observando-se o seguinte:
a)  para  o  recurso  de  agravo  de  instrumento,  o  valor  do  “depósito  recursal 
corresponderá a 50% (cinqüenta por cento) do valor do depósito do recurso ao 
qual se pretende destrancar”;
b) depositado o valor total da condenação, nenhum depósito será exigido nos 
recursos das decisões posteriores, salvo se o valor da condenação vier a ser 
ampliado;
c) se o valor constante do primeiro depósito, efetuado no limite legal, é inferior 
ao  da  condenação,  será  devida  complementação  de  depósito  em  recurso 
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posterior,  observado o valor  nominal  remanescente da condenação e/ou os 
limites legais para cada novo recurso;
d) havendo acréscimo ou redução da condenação em grau recursal, o juízo 
prolator da decisão arbitrará novo valor à condenação, quer para a exigibilidade 
de depósito  ou  complementação do já  depositado,  para  o  caso de recurso 
subseqüente, quer para liberação do valor excedente decorrente da redução da 
condenação;
e)  nos  dissídios  individuais  singulares  o  depósito  será  efetivado  pelo 
recorrente,  mediante  a  utilização  das  guias  correspondentes,  na  conta  do 
empregado  no  FGTS  -  Fundo  de  Garantia  do  Tempo  de  Serviço,  em 
conformidade com os §§ 4º e 5º do art. 899 da CLT, ou fora dela, desde que 
feito  na  sede  do  juízo  e  permaneça  à  disposição  deste,  mediante  guia  de 
depósito judicial extraída pela Secretaria Judiciária;
f)  nas reclamatórias plúrimas e nas em que houver  substituição processual, 
será arbitrado o valor total da condenação, para o atendimento da exigência 
legal  do  depósito  recursal,  em  conformidade  com  as  alíneas  anteriores, 
mediante guia de depósito judicial extraída pela Secretaria Judiciária do órgão 
em que se encontra o processo;
g) com o trânsito em julgado da decisão condenatória, os valores que tenham 
sido depositados e seus acréscimos serão considerados na execução;
h)  com  o  trânsito  em  julgado  da  decisão  que  absolveu  o  demandado  da 
condenação, ser-lhe-á autorizado o levantamento do valor depositado e seus 
acréscimos.
III  -  Julgada procedente ação rescisória e imposta condenação em pecúnia, 
será exigido um único depósito recursal, até o limite máximo de R$11.779,02 
(onze mil, setecentos e setenta e nove reais e dois centavos), ou novo valor 
corrigido, dispensado novo depósito para os recursos subseqüentes, salvo o 
depósito  do  agravo  de  instrumento,  previsto  na  Lei  n.º  12.275/2010, 
observandose o seguinte:
a) o depósito será efetivado pela parte recorrente vencida, mediante guia de 
depósito judicial expedida pela Secretaria Judiciária, à disposição do juízo da 
causa;
b) com o trânsito em julgado da decisão, se condenatória, o valor depositado e 
seus  acréscimos  serão  considerados  na  execução;  se  absolutória,  será 
liberado o levantamento do valor do depositado e seus acréscimos.
IV - A exigência de depósito no processo de execução observará o seguinte:
a)  a  inserção  da  vírgula  entre  as  expressões  "...aos  embargos"  e  "à 
execução..." é atribuída a erro de redação, devendo ser considerada a locução 
"embargos à execução";
b)  dada  a  natureza  jurídica  dos  embargos  à  execução,  não  será  exigido 
depósito  para  a  sua  oposição  quando  estiver  suficientemente  garantida  a 
execução por depósito recursal já existente nos autos, efetivado no processo 
de conhecimento, que permaneceu vinculado à execução, e/ou pela nomeação 
ou apreensão judicial  de bens do devedor,  observada a ordem preferencial 
estabelecida em lei;
c) garantida integralmente a execução nos embargos, só haverá exigência de 
depósito  em  qualquer  recurso  subseqüente  do  devedor  se  tiver  havido 
elevação  do  valor  do  débito,  hipótese  em  que  o  depósito  recursal 
corresponderá ao valor do acréscimo, sem qualquer limite;
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d)  o  depósito  previsto  no  item  anterior  será  efetivado  pelo  executado 
recorrente,  mediante  guia  de  depósito  judicial  expedida  pela  Secretaria 
Judiciária, à disposição do juízo da execução;
e) com o trânsito em julgado da decisão que liquidar a sentença condenatória, 
serão liberados em favor  do exeqüente os valores disponíveis,  no limite da 
quantia  exeqüenda,  prosseguindo,  se  for  o  caso,  a  execução  por  crédito 
remanescente, e autorizando-se o levantamento, pelo executado, dos valores 
que acaso sobejarem.
V - Nos termos da redação do § 3º do art.  40, não é exigido depósito para 
recurso ordinário interposto em dissídio coletivo, eis que a regra aludida atribui 
apenas valor ao recurso, com efeitos limitados, portanto, ao cálculo das custas 
processuais.
VI  -  Os valores alusivos  aos limites de depósito  recursal  serão reajustados 
anualmente  pela  variação  acumulada  do  INPC  do  IBGE  dos  doze  meses 
imediatamente anteriores, e serão calculados e publicados no Diário Eletrônico 
da Justiça do Trabalho por ato do Presidente do Tribunal Superior do Trabalho, 
tornando-se obrigatória a sua observância a partir do quinto dia seguinte ao da 
publicação.
VII - Toda decisão condenatória ilíquida deverá conter o arbitramento do valor 
da  condenação.  O  acréscimo  de  condenação  em  grau  recursal,  quando 
ilíquido, deverá ser arbitrado também para fins de depósito.
VIII - O depósito judicial, realizado na conta do empregado no FGTS ou em 
estabelecimento bancário oficial, mediante guia à disposição do juízo, será da 
responsabilidade da parte quanto à exatidão dos valores depositados e deverá 
ser  comprovado,  nos autos,  pelo recorrente,  no prazo do recurso a que se 
refere, independentemente da sua antecipada interposição, observado o limite 
do valor vigente na data da efetivação do depósito, bem como o contido no 
item VI, salvo no que se refere à comprovação do depósito recursal em agravo 
de instrumento, que observará o disposto no art.  899, § 7º, da CLT, com a 
redação da Lei n.º 12.275/2010.
IX - é exigido depósito recursal para o recurso adesivo, observados os mesmos 
critérios  e  procedimentos  do  recurso  principal  previsto  nesta  Instrução 
Normativa.
X - Não é exigido depósito recursal, em qualquer fase do processo ou grau de 
jurisdição, dos entes de direito público externo e das pessoas de direito público 
contempladas  no  Decreto-Lei  n.º  779,  de  21/8/1969,  bem assim da  massa 
falida,  da  herança  jacente  e  da  parte  que,  comprovando  insuficiência  de 
recursos, receber assistência judiciária integral  e gratuita do Estado (art.  5º, 
LXXIV, CF).
XI - Não se exigirá a efetivação de depósito em qualquer fase ou grau recursal 
do processo, fora das hipóteses previstas nesta Instrução Normativa.
XII - Havendo acordo para extinção do processo, as partes disporão sobre o 
valor  depositado.  Na ausência de expressa estipulação dos interessados,  o 
valor disponível será liberado em favor da parte depositante.

9) Resolução
Comissão de Documentação
A  MINISTRA  MARIA  CRISTINA  IRIGOYEN  PEDUZZI,  PRESIDENTE  DA 
COMISSÃO  DE  DOCUMENTAÇÃO  DO  TRIBUNAL  SUPERIOR  DO 
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TRABALHO,  AVISA, a  quem  interessar  possa,  que  a  publicação  Plenum 
Online,  acessível  através  do  portal  www.plenum.com.br  foi  registrado como 
Repositório  Autorizado  de  Jurisprudência  perante  o  Tribunal  Superior  do 
Trabalho sob o número 37.
Brasília, 13 de outubro de 2010

EDITAIS

10)  O  PRESIDENTE  DO  TRIBUNAL  REGIONAL  DO  TRABALHO  DA  4ª 
REGIÃO, no uso de suas atribuições legais e regimentais, etendo em vista o 
que  consta  no  Processo  Administrativo  Eletrônico  nº  0006283-
57.2010.5.04.0000 (PA), FAZ SABER, aos Excelentíssimos Juízes do Trabalho 
Substitutos do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, que foi autorizado 
pelo Órgão Especial,  na sessão do dia 01 de outubro de 2010,  o início do 
procedimento  relativo  à  permuta  entre  os  Juízes  Substitutos  PATRÍCIA 
JULIANA MARCHI PEREIRA, integrante dos quadros deste Tribunal Regional 
do  Trabalho  e  VALTAIR  NOSCHANG,  integrante  dos  quadros  do  Tribunal 
Tribunal  Regional  do  Trabalhoda  15ª  Região  (Campinas),  ficando  aberto  o 
prazo de 08 (oito) dias para impugnação ou exercício do direito de preferência 
pelos  Juízes  Substitutos  com  maior  antigüidade  na  classe,  nos  termos  da 
Resolução nº 32/2007 do Conselho Nacional de Justiça. 
PortoAlegre, 13 de outubro de 2010. 
Ass. Desembargador CARLOS ALBERTO ROBINSON, Presidente do TRT da 
4ª Região.

11)  O  PRESIDENTE  DO  TRIBUNAL  REGIONAL  DO  TRABALHO  DA  4ª 
REGIÃO, no uso de suas atribuições legais e regimentais,  FAZ SABER  aos 
Exmos. Juízes Titulares das Varas do Trabalho da 4ª Região o que segue: 
I – Encontra-se vaga, para fins de remoção, a titularidade da Vara do Trabalho 
de  Lagoa Vermelha,  conforme previsto  no  artigo  654,  §  5º,  alínea “a”,  da 
Consolidação das Leis do Trabalho; 
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, 13 de outubro de 2010. 
Ass. Desembargador CARLOS ALBERTO ROBINSON, Presidente do TRT da 
4ª Região

DIVERSOS

12) Ofício/TED nº 19.935/2010, de 24.09.2010. (Protocolado em 01.10.2010) 
-  O  Presidente  do  Tribunal  de  Ética  e  Disciplina  da  OAB/RS,  Sérgio  Leal 
Martinez, informa que se encontra suspenso o exercício profissional, em todo o 
terrritório  nacional,  o  advogado  Daniel  Fernando  Nardão  (OAB/RS 46.277), 
pelo prazo de 90 dias, a contar de  16.09.2010,.   
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13) Ofício/TED nº 19.947/2010, de 24.09.2010. (Protocolado em 04.10.2010) 
-  O  Presidente  do  Tribunal  de  Ética  e  Disciplina  da  OAB/RS,  Sérgio  Leal 
Martinez, informa, em sede de medida cautelar,que se encontra suspenso o 
exercício  profissional,  em  todo  o  terrritório  nacional,  do  advogado  Marco 
Antônio  Knack  (OAB/RS  18.158),  pelo  prazo  de  30  dias,  a  contar  de 
22.09.2010.   

14) Ofício/TED nº 20.110/2010, de 29.09.2010. (Protocolado em 06.10.2010) 
-  O  Presidente  do  Tribunal  de  Ética  e  Disciplina  da  OAB/RS,  Sérgio  Leal 
Martinez, informa, em sede de medida cautelar, que se encontra suspenso o 
exercício  profissional,  em  todo  o  terrritório  nacional,  do  advogado  Marco 
Antônio  Knack  (OAB/RS  18.158),  pelo  prazo  de  90  dias,  a  contar  de 
25.08.2010.  

15) Ofício/TED nº 20.262/2010, de 24.09.2010. (Protocolado em 06.10.2010) 
-  O  Presidente  do  Tribunal  de  Ética  e  Disciplina  da  OAB/RS,  Sérgio  Leal 
Martinez, informa, em sede de medida cautelar, que se encontra suspenso o 
exercício  profissional,  em  todo  o  terrritório  nacional,  do  advogado  Marco 
Antônio  Knack  (OAB/RS  18.158),  pelo  prazo  de  180  dias,  a  contar  de 
22.09.2010.  

16) Ofício/TED nº 20.432/2010, de 06.10.2010. (Protocolado em 13.10.2010) 
-  O  Presidente  do  Tribunal  de  Ética  e  Disciplina  da  OAB/RS,  Sérgio  Leal 
Martinez, informa, em sede de medida cautelar, que se encontra suspenso o 
exercício  profissional,  em  todo  o  terrritório  nacional,  do  advogado  Jamil 
Abdelrazzak Abdala  Abo Abdo (OAB/RS 22.830),  pelo  prazo de 90  dias,  a 
contar de 06.10.2010.  

17) ATO SEJUD.GP N.º 458 /2010
Prorroga  o  prazo  para  recolhimento  dos  depósitos  recursais  e  custas 
processuais, em virtude da greve deflagrada pelos bancários.
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, no uso de suas 
atribuições legais e regimentais, ad referendum do Órgão Especial,
CONSIDERANDO  a  deflagração  do  movimento  grevista  pela  categoria 
profissional dos bancários em 29 de setembro de 2010;
CONSIDERANDO  o  disposto  no  artigo  775,  da  CLT,  que  autoriza  a 
prorrogação  dos  prazos  em  virtude  de  força  maior,  e  o  princípio  da 
razoabilidade contemplado na Constituição Federal,
R E S O L V E
I - Prorrogar,  para o terceiro dia útil  subseqüente ao término do movimento 
grevista da categoria profissional dos bancários, o prazo para recolhimento dos 
depósitos recursais e custas processuais.
II - Estabelecer que o recolhimento do depósito recursal deve ser comprovado, 
nos feitos em trâmite nesta Corte,  até o quinto dia útil  subseqüente da sua 
efetivação.
Publique-se.
Brasília, 1º de outubro de 2010.
Ministro MILTON DE MOURA FRANÇA
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Presidente do Tribunal Superior do Trabalho

18) ATO Nº 137/2010 – CSJT.GP.SG.ASTIC
Institui Grupo de Trabalho de Aceleradores de Rede-JT – GtAceleradores.
O PRESIDENTE DO CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO, 
no uso de suas atribuições regimentais,
Considerando o Ato nº 133/2009 – CSJT.GP.SE, de 20/08/2009, que definiu o 
Modelo  de  Gestão  do  Portfólio  de  Tecnologia  da  Informação  e  das 
Comunicações da Justiça do Trabalho;
Considerando  a  necessidade  de  definir  equipes  especializadas  para 
corretamente  especificar  bens  e  serviços  relacionados  à  Tecnologia  da 
Informação;
Considerando que a Rede Nacional de Telecomunicações de Dados e Voz da 
Justiça do Trabalho - Rede-JT faz uso de uma tecnologia de aceleração de 
velocidade;
Considerando  que  o  conjunto  de  equipamentos  atualmente  empregados 
precisa ser atualizado para atender ao crescimento vegetativo da Rede-JT;
R E S O L V E:
Art. 1° Instituir o Grupo de Trabalho de Aceleradores de Rede para a Rede-JT - 
gtAceleradores.
Art. 2º O gtAceleradores será formado por servidores da área de tecnologia da 
informação, atuará pelo prazo máximo de seis meses e possuirá as seguintes 
atribuições:
I  –  avaliar  as  opções  disponíveis  de  tecnologias  de  aceleração  de  rede 
baseadas em hardware (appliances) ou como serviço provido por operadores 
de telecomunicações;
II – realizar comparativos de performance (benchmarks), provas de conceito, 
levantar os benefícios, desvantagens e custos de cada opção;
III  – comparar o custo de implementação das tecnologias de aceleração de 
rede com o custo de ampliação de largura de banda,  apontando através de 
relatório técnico qual a solução mais eficaz;
IV  – emitir  parecer,  fundamentado,  recomendando a adoção da solução de 
aceleração de rede identificada como ideal para a Rede- JT, se for o caso;
V – definir a forma de aquisição dos equipamentos e serviços;
VI  –  subsidiar,  em  tempo  hábil,  o  gtNOVA-REDE  com  as  informações 
necessárias à inclusão nas minutas do Projeto Básico para a contratação da 
Rede-JT, dos itens de aceleração de rede recomendados no item IV acima, de 
forma a permitir que possam ser considerados no contexto da nova licitação a 
ser realizada para a Rede-JT.
Art. 3º A composição do gtAceleradores será definida pela Secretaria-Geral do 
Conselho Superior da Justiça do Trabalho, ouvida a Presidência.
Art. 4º Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 4 de outubro de 2010.
Ministro MILTON DE MOURA FRANÇA
Presidente do Conselho Superior da Justiça do Trabalho

19) ATO Nº 138/2010 – CSJT.GP.SG.ASTIC
Institui Grupo de Trabalho de Monitoramento da Rede-JT – gtMonitoramento.
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O PRESIDENTE DO CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO, 
no uso de suas atribuições regimentais,
Considerando o Ato nº 133/2009 – CSJT.GP.SE, de 20/08/2009, que definiu o 
Modelo  de  Gestão  do  Portfólio  de  Tecnologia  da  Informação  e  das 
Comunicações da Justiça do Trabalho;
Considerando  a  necessidade  de  definir  equipes  especializadas  para 
corretamente  especificar  bens  e  serviços  relacionados  à  Tecnologia  da 
Informação;
Considerando a necessidade de aperfeiçoar o acompanhamento dos serviços 
prestados  pelas  empresas  responsáveis  pela  rede  de  telecomunicações  de 
dados e voz da Justiça do Trabalho, denominada Rede-JT;
Considerando  a  necessidade  de  implementar  um  modelo  uniforme  para  o 
monitoramento dos elementos ativos da Rede JT;
R E S O L V E:
Art.  1º  Instituir  o  Grupo  de  Trabalho  de  Monitoramento  da  Rede-JT  – 
gtMonitoramento.
Art. 2º O gtMonitoramento será formado por servidores da área de tecnologia 
da informação, atuará pelo prazo máximo de seis meses e terá as atribuições 
de  avaliar,  propor  e  implementar  um  modelo  (framework)  uniforme  para  o 
monitoramento dos elementos ativos da Rede-JT, que permita acompanhar o 
uso de seus recursos e possa ser implantado em todos os Tribunais da Justiça 
do Trabalho.
§ 1º o modelo adotado deverá gerar e armazenar informações qualitativas e 
quantitativas de tráfego, de estado dos enlaces de comunicação, gerar alarmes 
pró-ativos de problemas e relatórios de conformidade aos parâmetros de SLA 
cadastrados.
§ 2º os relatórios de conformidade deverão contribuir para o processo de ateste 
das faturas geradas pelas empresas contratadas para os serviços da Rede-JT.
§  3º  o  modelo  de  monitoramento  (framework)  a  ser  proposto  pelo 
gtMonitoramento deverá ser composto de equipamentos (hardware), aplicativos 
(software), metodologia de trabalho para a coleta, armazenamento e consulta 
das informações e sua respectiva documentação de implementação e uso.
Art.  3º O gtMonitoramento, como produto do trabalho, apresentará o projeto 
básico e acompanhará a licitação para contratação de serviços ou produtos 
necessários ao implemento do modelo.
Art. 4º O gtMonitoramento atuará no papel de instância consultiva, reportando-
se ao Comitê Setorial de Redes e Comunicações-JT (ctRedes) e à Assessoria 
de Tecnologia da Informação e das Comunicações - ASTIC.
Art. 5º A composição do gtMonitoramento será definida pela Secretaria-Geral 
do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, ouvida a Presidência.
Art. 6º Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 4 de outubro de 2010.
Ministro MILTON DE MOURA FRANÇA
Presidente do Conselho Superior da Justiça do Trabalho

20) ATO Nº 139/2010 – CSJT.GP.SG.ASTIC
Institui Grupo de Trabalho de Licitação da Rede-JT – gtNOVAREDE.
O PRESIDENTE DO CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO, 
no uso de suas atribuições regimentais,  Considerando o Ato nº 133/2009 – 

27



CSJT.GP.SE, de 20/08/2009, que definiu o Modelo de Gestão do Portfólio de 
Tecnologia da Informação e das Comunicações da Justiça do Trabalho;
Considerando  a  necessidade  de  definir  equipes  especializadas  para 
corretamente  especificar  bens  e  serviços  relacionados  à  Tecnologia  da 
Informação e Comunicações;
Considerando a importância da Rede Nacional da Justiça do Trabalho como 
infraestrutura  de  comunicação  para  os  sistemas  informatizados  e  para  os 
projetos nacionais em curso;
Considerando a crescente necessidade de integração, por meio de sistemas 
eletrônicos,  da  Justiça  do  Trabalho  aos  demais  ramos  do  Poder  Judiciário 
brasileiro;
Considerando  a  necessidade  de  evolução  tecnológica  dos  recursos  de 
comunicação  colocados  à  disposição  da  Justiça  do  Trabalho  para  a 
consecução de seus objetivos institucionais;
Considerando a necessidade de adequação da Rede-JT para o atendimento à 
Meta  9  do  CNJ,  que  determina  a  ampliação  da  velocidade  dos  links  de 
comunicação das unidades judiciárias;
R E S O L V E:
Art. 1° Instituir o Grupo de Trabalho de Licitação da Rede-JT – gtNOVA-REDE.
Art.  2º  O  gtNOVA-REDE,  que  será  formado  por  servidores  das  áreas  de 
tecnologia da informação, administrativa e judiciária, atuará pelo prazo máximo 
de doze meses e possuirá as seguintes atribuições:
I – elaborar uma nova minuta de Projeto Básico tendo em vista a licitação para 
a contratação da Rede JT,  previamente à expiração do contrato  atual  ou a 
qualquer momento, a bem do serviço público.
II  –  realizar  a  análise  das  necessidades  técnicas  e  orçamentárias  para  a 
execução da nova licitação para a Rede-JT;
III  –  especificar  a  documentação  necessária  para  o  processo  licitatório 
correspondente;
IV – definir a forma de aquisição dos equipamentos e serviços;
V – definir o cronograma de implantação dos serviços;
VI  –  acompanhar,  juntamente  com  o  Comitê  Setorial  de  Redes  e 
Comunicações da JT - ctRedes, o processo licitatório, a aquisição, a entrega e 
a instalação dos equipamentos pelas empresas contratadas, participando da 
atestação  de  seus  faturamentos  durante  a  implantação  e  atuando  como 
instância consultiva nos seis meses subsequentes.
Parágrafo único. O estudo para a elaboração da minuta, mencionado no inciso 
I, deverá considerar toda a evolução ocorrida desde a elaboração do projeto 
original  realizado  pela  empresa  CPqD  –  Centro  de  Pesquisa  e 
Desenvolvimento em Telecomunicações, sua atualização técnica, bem como 
os aspectos legais e administrativos do novo contrato.
Art. 3º O gtNOVA-REDE atuará no papel de instância consultiva, reportando-se 
ao ctRedes e à Assessoria de Tecnologia da Informação e das Comunicações - 
ASTIC.
Art. 4º A composição do gtNOVA-REDE será definida pela Secretaria-Geral do 
Conselho Superior da Justiça do Trabalho, ouvida a Presidência.
Art. 5º Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, de outubro de 2010.
Ministro MILTON DE MOURA FRANÇA
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Presidente do Conselho Superior da Justiça do Trabalho

21) ATO No- 459, DE 5 DE OUTUBRO DE 2010
Abre ao Orçamento da Justiça do Trabalho, em favor do Tribunal Superior do 
Trabalho, crédito suplementar no valor global de R$ 1.285.988,00 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 n.º 12.017/09, de 12 de agosto de 
2009, Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO 2010, c/c com o art. 4º da Lei n.º 
12.214, de 26 de janeiro de 2010, Lei Orçamentária Anual - LOA 2010, e as 
disposições contidas na Portaria SOF/MP n.º 4, de 17 de fevereiro de 2010, e 
no Ato Conjunto TST/CSJT nº 3, de 12 de março de 2010, resolve:
Art. 1º Fica aberto ao Orçamento da Justiça do Trabalho, em favor do Tribunal 
Superior  do Trabalho,  crédito  suplementar,  tipo 457,  com compensação,  no 
valor global de R$ 1.285.988,00, 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,  na forma autorizada na Lei 
Orçamentária Anual, conforme indicado no Anexo II deste Ato.
Art. 3º Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.

ANEXOS I e II (vide legislação)

22) ATO N.º141/2010 – CSJT.GP.SG.ASGP
Institui  Grupo  de  Trabalho  para  a  elaboração  de  projeto  com  vistas  à 
implantação da gestão de pessoas por competências na Justiça do Trabalho de 
primeiro e segundo graus.
O PRESIDENTE DO CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO
TRABALHO,  no  uso  de  suas  atribuições  regimentais,  considerando  a 
necessidade de uniformizar os modelos de gestão de pessoas dos órgãos da 
Justiça  do  Trabalho  de  primeiro  e  segundo  graus,  dotando-os  de  práticas 
modernas e direcionadas aos objetivos estratégicos; considerando o deliberado 
no  2º  Simpósio  Nacional  de  Gestão  de  Pessoas  da  Justiça  do  Trabalho; 
considerando o que consta no Processo Administrativo Nº 503199/2010-3,
R E S O L V E:
Art. 1° Fica instituído o Grupo de Trabalho para a elaboração de projeto com 
vistas à implantação da gestão de pessoas por competências na Justiça do 
Trabalho de primeiro e segundo graus.
Art. 2º São atribuições do Grupo de Trabalho:
I – elaborar projeto de implantação da gestão de pessoas por competências na 
Justiça do Trabalho de primeiro e segundo graus;
II  –  submeter  o  projeto  à  apreciação  do  Conselho  Superior  da  Justiça  do 
Trabalho;
II – na hipótese de aprovação do projeto, acompanhar a implantação do novo 
sistema de gestão nos Tribunais Regionais do Trabalho.
Art. 3º O projeto a ser elaborado pelo Grupo de Trabalho deverá proporcionar 
a  adequação  das  necessidades  dos  Tribunais  Regionais  do  Trabalho  às 
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modernas práticas de gestão, uniformizando os procedimentos, sem prejuízo 
das realidades regionais.
Art. 4º Compõem o Grupo de Trabalho de que trata este Ato:
I – Assessor-Chefe de Gestão de Pessoas do Conselho Superior da Justiça do 
Trabalho, que o coordenará;
II – Supervisor da Seção de Desenvolvimento de Pessoas e Organizacional da 
Assessoria  de  Gestão  de  Pessoas  do  Conselho  Superior  da  Justiça  do 
Trabalho, que substituirá o coordenador em suas ausências;
III  –  um  servidor  representante  de  cada  região  geográfica  do  País,  com 
exceção da região nordeste, que terá três representantes;
IV – três servidores dos Tribunais Regionais do Trabalho que já implantaram o 
sistema de gestão por competências, que atuarão como consultores.
Art. 5º  O Grupo de Trabalho deverá apresentar o projeto de implantação do 
sistema de gestão de pessoas por competências no prazo de 180 (cento e 
oitenta) dias a contar da publicação deste Ato.
Art. 6º Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se.
Brasília, 6 de outubro de 2010.
Ministro Milton de Moura França
Presidente do Conselho Superior da Justiça do Trabalho

23)  Ofício/TED  nº  20.872/2010,  da  Ordem  dos  Advogados  do  Brasil  – 
Conselho Seccional do Rio Grande do Sul – Tribunal de Ética Disciplinar, 
de  13.10.2010 –  Informa  que  a  advogada  ANDREA  GUIMARÃES  DOS 
SANTOS  –  OAB/RS  51.429,  se  encontra  suspensa,  em  sede  de  medida 
cautelar, do exercício profissional, em todo o território nacional, pelo prazo de 
90 dias fulcro no Art. 70 § 3º do Estatuto da Advocacia e da OAB, a contar de 
25.08.2010.    

24) ATO N° 145/2010 -CSJT.GP.SG.
Dispõe sobre o compartilhamento da supervisão dos serviços contratados para 
a implantação e a manutenção da rede nacional de telecomunicações de dados 
e voz, denominada "Rede-JT".
O PRESIDENTE DO CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO, 
no uso de suas atribuições regimentais, 
Considerando o disposto no art. 67 da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, 
no que tange ao subsídio de informações para fins de fiscalização;
Considerando a amplitude territorial da Rede-JT e a complexidade inerente aos 
contratos de prestação de serviços de telecomunicações de dados e voz;
Considerando  as  elevadas  quantidades  e  frequências  de  informações 
requeridas para o efetivo exercício da fiscalização contratual;
Considerando  a  conveniência  da  descentralização  administrativa  como 
princípio de eficiência na gestão pública;
R E S O L V E:
Art. 1º Estender aos titulares das unidades de Tecnologia da Informação dos 
Tribunais  Regionais  do  Trabalho  a  responsabilidade  pela  supervisão  da 
prestação rotineira dos serviços, bem como da implantação e manutenção dos 
circuitos da Rede-JT, no âmbito da respectiva jurisdição.
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Parágrafo único. No impedimento do titular da unidade, fica o seu substituto 
legal ou eventual incumbido de efetuar a referida supervisão.
Art. 2º Os responsáveis pelo acompanhamento exercerão papel subsidiário ao 
das  comissões  de  fiscalização,  incumbindo-se  de  prestar,  mensalmente, 
informações consolidadas sobre:
I - eventuais interrupções dos serviços que excederem os limites de tolerância 
estabelecidos;
II - eventuais problemas técnicos que prejudiquem as adequadas transmissões 
de dados e voz;
III  - descumprimentos dos demais acordos de níveis de serviços estipulados 
nos contratos;
IV -  outros fatos,  eventos ou condutas julgadas relevantes para a atividade 
fiscalizadora.
Art.  3º  A  prestação  de  informações  será  transmitida,  em  documento 
padronizado, por correio eletrônico ou outro mecanismo eficaz, à Assessoria de 
Tecnologia da Informação e das Comunicações do Conselho, no prazo por ela 
estipulado.
Art.  4º  Fica  autorizada  a  delegação  da  atividade  de  coleta,  registro  e 
transmissão das informações a servidores responsáveis pelas áreas técnicas 
especializadas em redes e comunicação de dados de cada Tribunal Regional.
Art. 5º Este ato entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 13 de outubro de 2010.
Ministro MILTON DE MOURA FRANÇA
Presidente do Conselho Superior da Justiça do Trabalho

25) INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 1.076, DE 21 DE OUTUBRO DE 2010 - 
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (DOU de 25.10.2010) - 
Altera a Instrução Normativa  RFB No-  1.033, de 14 de maio de 2010,  que 
dispõe sobre a Declaração do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (Dirf) e 
o programa gerador da Dirf 2011.
O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, no uso da atribuição 
que lhe confere o inciso III do art. 261 do Regimento Interno da Secretaria da 
Receita Federal do Brasil, aprovado pela Portaria MF No- 125, de 04 de março 
de 2009, e tendo em vista o disposto no art. 86 da Lei No-  8.981, de 20 de 
janeiro de 1995, do art. 943 do Decreto No- 3.000, de 26 de março de 1999, e 
do art. 16 da Lei No- 9.779, de 19 de janeiro de 1999, resolve:
Art. 1º Os arts. 1º, 10, 12 e 20 da Instrução Normativa RFB No- 1.033, de 14 de 
maio de 2010, passam a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 1º...................................................................................
...............................................................................................
§ 2º.........................................................................................
...............................................................................................
XIV - demais rendimentos considerados como rendas e proventos de qualquer 
natureza, na forma das instruções vigentes." (NR)
"Art. 10. .................................................................................
................................................................................................
§ 3º No caso dos rendimentos de que trata o inciso II do caput, se o empregado 
for  beneficiário  de  plano  privado  de  assistência  à  saúde,  na  modalidade 
coletivo empresarial, contratado pela fonte pagadora, deverão ser informados 
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os totais anuais correspondentes à participação financeira do empregado no 
pagamento do plano de saúde, discriminando as parcelas correspondentes ao 
beneficiário titular e as correspondentes a cada dependente." (NR)
"Art. 12.............................................................……..............
IV - ..........................................................…..........................
................................................................................................
c)  o  total  anual  correspondente  à  participação financeira  do  empregado no 
pagamento  do  plano  de  saúde,  identificando  a  parcela  correspondente  ao 
beneficiário titular e a correspondente a cada dependente;
VII - .......................................................................................
................................................................................................
h) outros rendimentos do trabalho, isentos ou não-tributáveis, desde que o total 
anual pago seja igual ou superior a 3 (três) vezes o valor anual mínimo de 
rendimentos para apresentação de Declaração do Imposto sobre a Renda da 
Pessoa Física.
................................................................................................
§ 7º No caso de pagamento de valores em cumprimento de decisão judicial de 
que trata o art.
16-A da Lei No-  10.887, de 18 de junho de 2004, com a redação dada pela 
Medida Provisória  No-  497,  de 27 de julho de 2010,  além do IRRF, a  Dirf 
deverá  informar  o  valor  da  retenção  da  contribuição  para  o  Plano  de 
Seguridade do Servidor Público (PSS)." (NR)
"Art.  20.  A  Dirf  de  que trata  o  §  2º  do  art.  1º  deverá  conter  as  seguintes 
informações sobre os beneficiários residentes e domiciliados no exterior:
................................................................................................
VIII - ......................................................................................
................................................................................................
c) rendimentos brutos pagos, remetidos, creditados, empregados ou entregues 
durante  o  anocalendário,  discriminados  por  data  e  por  código  de  receita, 
observado o limite estabelecido no § 6º do art. 10;
Parágrafo único. As informações referentes aos incisos I e V serão facultativas 
na Declaração do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte relativa ao ano-
calendário de 2010 (Dirf-2011)." (NR)
Art.  2º  O  Anexo  III  da  Instrução  Normativa  RFB No-  1.033,  de  2010,  fica 
substituído pelo Anexo III a esta Instrução Normativa.
Art. 3º Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.
OTACÍLIO DANTAS CARTAXO
ANEXOS (VIDE LEGISLAÇÃO).

26)  Comissão  de  Jurisprudência  e  de  Precedentes  Normativos  - 
ORIENTAÇÕES JURISPRUDENCIAIS DA SBDI-1
A COMISSÃO DE JURISPRUDÊNCIA E DE PRECEDENTES NORMATIVOS 
do Tribunal Superior do Trabalho, em cumprimento ao disposto no art. 175 do 
Regimento Interno, publica a edição das Orientações Jurisprudenciais de nºs 
406 a 411 da Subseção I Especializada em Dissídios Individuais desta Corte:
406.  ADICIONAL  DE  PERICULOSIDADE.  PAGAMENTO  ESPONTÂNEO. 
CARACTERIZAÇÃO  DE  FATO  INCONTROVERSO.  DESNECESSÁRIA  A 
PERÍCIA DE QUE TRATA O ART. 195 DA CLT. O pagamento de adicional de 
periculosidade efetuado por mera liberalidade da empresa, ainda que de forma 
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proporcional  ao  tempo de  exposição  ao  risco  ou  em percentual  inferior  ao 
máximo legalmente previsto,  dispensa a realização da prova técnica exigida 
pelo  art.  195 da CLT, pois torna incontroversa a existência do trabalho em 
condições perigosas.
407.  JORNALISTA.  EMPRESA  NÃO  JORNALÍSTICA.  JORNADA  DE 
TRABALHO REDUZIDA. ARTS. 302 E 303 DA CLT.  O jornalista que exerce 
funções típicas de sua profissão, independentemente do ramo de atividade do 
empregador, tem direito à jornada reduzida prevista no artigo 303 da CLT.
408.  JUROS  DE  MORA.  EMPRESA  EM  LIQUIDAÇÃO  EXTRAJUDICIAL. 
SUCESSÃO  TRABALHISTA. É  devida  a  incidência  de  juros  de  mora  em 
relação  aos  débitos  trabalhistas  de  empresa  em  liquidação  extrajudicial 
sucedida nos moldes dos arts. 10 e 448 da CLT. O sucessor responde pela 
obrigação  do  sucedido,  não  se  beneficiando  de  qualquer  privilégio  a  este 
destinado.
409.  MULTA  POR  LITIGÂNCIA  DE  MÁ-FÉ.  RECOLHIMENTO. 
PRESSUPOSTO RECURSAL. INEXIGIBILIDADE. O recolhimento do valor da 
multa imposta por litigância de má-fé, nos termos do art. 18 do CPC, não é 
pressuposto objetivo para interposição dos recursos de natureza trabalhista. 
Assim, resta inaplicável o art. 35 do CPC como fonte subsidiária, uma vez que,
na Justiça do Trabalho, as custas estão reguladas pelo art. 789 da CLT.
410. REPOUSO SEMANAL REMUNERADO. CONCESSÃO APÓS O SÉTIMO 
DIA CONSECUTIVO DE TRABALHO. ART. 7º, XV, DA CF. VIOLAÇÃO. Viola 
o art.  7º,  XV, da CF a concessão de repouso semanal  remunerado após o 
sétimo dia consecutivo de trabalho, importando no seu pagamento em dobro.
411.  SUCESSÃO  TRABALHISTA.  AQUISIÇÃO  DE  EMPRESA 
PERTENCENTE  A  GRUPO  ECONÔMICO.  RESPONSABILIDADE 
SOLIDÁRIA DO SUCESSOR POR DÉBITOS TRABALHISTAS DE EMPRESA 
NÃO ADQUIRIDA. INEXISTÊNCIA. O sucessor não responde solidariamente 
por débitos trabalhistas de empresa não adquirida, integrante do mesmo grupo 
econômico da empresa sucedida, quando, à época, a empresa devedora direta 
era solvente ou idônea economicamente, ressalvada a hipótese de má-fé ou 
fraude na sucessão.

27) ATO  N° 164/2010 -  CSJT.GP.SG - Conselho Superior  da Justiça do 
Trabalho (DEJT de 28.10.2010) - Dispõe sobre a criação e a manutenção do 
cadastro  de  ativos  e  soluções  de  Tecnologia  da  Informação  e  das 
Comunicações da Justiça do Trabalho. 
O PRESIDENTE DO CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO, 
no  uso  de  suas  atribuições  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, estabelecida no art. 111-A, § 2º, inciso II, da
Constituição Federal;
Considerando o princípio constitucional da eficiência que rege a administração 
pública, nos termos do art. 37 da Constituição Federal;
Considerando a necessidade de promover a racionalidade e a economicidade 
nas decisões administrativas e nas aplicações de recursos públicos;
Considerando  os  benefícios  decorrentes  do  planejamento  de  ações  e 
investimentos,  do  aproveitamento  de  esforços  e  das  aquisições  em escala 
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frente aos recursos orçamentários limitados,  dentre  outras boas práticas de 
gestão;
R E S O L V E:
Art.  1º  Fica  instituído  o  Cadastro  de  Ativos  e  Soluções  de  Tecnologia  da 
Informação e das Comunicações da Justiça do Trabalho,  a ser estruturado, 
mantido e aperfeiçoado pela Assessoria de Tecnologia da Informação e das 
Comunicações do Conselho Superior da Justiça do Trabalho - ASTIC/CSJT.
Art. 2º Os Tribunais Regionais do Trabalho, por intermédio de suas unidades 
responsáveis, deverão prestar informações acuradas e atualizadas sobre bens, 
serviços,  sistemas  e  outras  soluções  de  Tecnologia  da  Informação  e  das 
Comunicações  empregados  no  âmbito  de  suas  respectivas  jurisdições, 
incluindo:
I – atualização regular e periódica do inventário de ativos de Tecnologia da 
Informação e das Comunicações da Justiça do Trabalho, mantido pela ASTIC/
CSJT;
II  – informações sobre planos de aquisições de bens e de contratações de 
serviços e soluções, de curto e médio prazos;
III  –  informações  sobre  licitações  e  compras  diretas  de  equipamentos, 
programas, serviços, sistemas e outras soluções de Tecnologia da Informação 
e  das  Comunicações,  abrangendo  especificações,  quantidades,  preços, 
prazos, vigências e condições contratuais.
1º  A atualização de que trata  o  inciso I  inclui  a comunicação de eventuais 
acréscimos ou supressões no parque de equipamentos, bem como no conjunto 
de  licenças  de  programas,  resultantes  das  aquisições  e  alienações 
processadas;
Parágrafo  2º  Os  serviços  referidos  incluem  a  prestação  de  treinamento  e 
capacitação profissional em Tecnologia da Informação e das Comunicações.
Art.  3º  A  ASTIC/CSJT  disciplinará  as  formas  de  coleta,  transmissão  e 
publicação das informações, levando em consideração as capacidades e as 
dificuldades inerentes às unidades regionais e preservando a harmonia entre 
os órgãos da Justiça do Trabalho.
Parágrafo 1º. A divulgação das informações cadastradas objetivará promover o 
aproveitamento de esforços e a disseminação de conhecimentos na Justiça do 
Trabalho,  sendo  franqueado  o  acesso  a  outros  órgãos  da  Administração 
Pública.
Parágrafo  2º  A publicidade tratada no parágrafo,  anterior  restringir-se-á,  na 
forma  da  Lei,  às  informações  anteriormente  tornadas  públicas  por  seus 
autores, em diários oficiais ou outros veículos,  bem como à expressamente 
autorizada.
Art. 4º A veracidade das informações prestadas será de responsabilidade dos 
respectivos  Tribunais  Regionais  do  Trabalho,  podendo  ser  objeto  de 
verificações e auditorias pelas autoridades competentes.
Art.  5º  A  Assessoria  de  Tecnologia  da  Informação  e  das  Comunicações 
avaliará a conveniência e proporá as medidas necessárias para implantação de 
um sistema informatizado de gestão de ativos.
Art. 6º Este ato entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 26 de outubro de 2010.
Ministro MILTON DE MOURA FRANÇA
Presidente do Conselho Superior da Justiça do Trabalho
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28) ATA DA SÉTIMA SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO SUPERIOR DA 
JUSTIÇA DO TRABALHO.
Aos vinte e quatro dias do mês de setembro do ano de dois mil e dez, às nove 
horas, teve início a sétima sessão ordinária do Conselho Superior da Justiça do 
Trabalho, sob a presidência do Ex.mo Conselheiro Milton de Moura França, 
Presidente,  presentes  os  Ex.mos  Conselheiros  João  Oreste  Dalazen,  João 
Batista Brito Pereira, Maria Cristina Irigoyen Peduzi, Renato de Lacerda Paiva, 
Maria  Cesarineide  de  Souza  Lima,  Luís  Carlos  Cândido  Martins  Sotero  da 
Silva,  Gilmar  Cavalieri  e  Márcia  Andrea  Farias  da  Silva,  o  Ex.mo 
Subprocurador-Geral  do  Trabalho,  José  Neto  da  Silva,  representando  o 
Ministério Público do Trabalho, e o Secretário-Geral do Conselho Superior da 
Justiça  do  Trabalho,  Adlei  Cristian  Carvalho  Pereira.  Ausentes, 
justificadamente, os Ex.mos Conselheiros Carlos Alberto Reis de Paula e Gentil 
Pio de Oliveira.  O Ex.mo Conselheiro Presidente declarou aberta a sessão, 
cumprimentou os presentes e franqueou a palavra aos demais membros do 
Colegiado. Após, submeteu à aprovação a ata da sexta sessão ordinária do 
Conselho Superior da Justiça do Trabalho, aprovada, por unanimidade, com as 
alterações  solicitadas  pelo  Ex.mo  Conselheiro  Luís  Carlos  Cândido  Martins 
Sotero da Silva.  Ato contínuo, o Ex.mo Conselheiro Presidente submeteu à 
aprovação do Colegiado a minuta da resolução que dispõe sobre a remoção 
dos servidores do Quadro de Pessoal dos órgãos da Justiça do Trabalho de 
primeiro e de segundo graus.O exame da matéria foi suspensa em razão da 
vista regimental concedida ao Ex.mo Conselheiro João Batista Brito Pereira, 
conforme certidão lavrada nos seguintes termos: Processo: CSJT-AN-55871- 
44.2010.5.90.0000, Relator: Milton de Moura França, Interessado(a): Justiça do 
Trabalho de Primeiro e Segundo Graus, Decisão: por unanimidade, suspender 
a apreciação da proposta de resolução em face da vista regimental concedida 
ao Ex.mo Conselheiro João Batista Brito Pereira, após manifestação do Ex.mo 
Conselheiro João Oreste Dalazen no sentido de: I - ante o que estabelece a 
Portaria Conjunta nº 03/2007, alterar o art. 8º da proposta quanto ao percentual 
de lotação do quadro de pessoal no órgão de origem, conferindo-lhe a mesma 
redação dada pela referida portaria; e II - excluir o art. 18 da referida proposta. 
Prosseguindo, o Ex.mo Conselheiro Presidente submeteu à aprovação minuta 
de resolução destinada a instituir política nacional de educação à distância, de 
autoinstrução,  para  os  servidores  da  Justiça  do  Trabalho  de  primeiro  e  de 
segundo  graus.  A  matéria  foi  aprovada,  por  unanimidade,  nos  termos  da 
Resolução nº 71/2010, constante do anexo I da presente ata. Na sequência, o 
Ex.mo Conselheiro Milton de Moura França apresentou breves considerações 
sobre a necessidade de regulamentação de procedimentos para realização de 
obras no âmbito da Justiça do Trabalho de primeiro e de segundo graus e 
submeteu à aprovação a minuta de resolução que dispõe sobre planejamento, 
execução e monitoramento de obras na Justiça do Trabalho de primeiro e de 
segundo  graus.  Após  debate  sobre  a  matéria,  a  proposta  de  resolução  foi 
aprovada, por unanimidade, conforme Resolução nº 70, constante do anexo II 
da presente ata. Continuando, o colegiado deliberou sobre a recomposição da 
comissão  que  uniformiza  o  concurso  para  ingresso  na  magistratura  nos 
diversos  ramos  do  Poder  Judiciário,  tendo  em  vista  o  afastamento  do 
Conselheiro  José  Antonio  Parente  da  Silva.  A  matéria  restou  decidida  nos 
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termos da certidão a seguir transcrita:Processo Administrativo nº 503779/2009 
- Relator: Milton de Moura França, Decisão: DELIBEROU no sentido de: I  - 
recompor a comissão destinada a examinar as considerações apresentadas 
pelo  Colégio  de  Presidentes  e  Corregedores  dos  Tribunais  Regionais  do 
Trabalho – COLEPRECOR sobre a Resolução nº 75 do Conselho Nacional de 
Justiça,  que  uniformiza  o  concurso  para  ingresso  na  carreira  judiciária  da 
magistratura  nos  diversos  ramos  do  Poder  judiciário;  II  –  designara  Ex.ma 
Conselheira Márcia Andrea Farias da Silva para substituir o Ex.mo Conselheiro 
José Antonio Parente da Silva; III – a Comissão será integrada pelos seguintes 
membros:  Conselheiro  João  Batista  Brito  Pereira,  Presidente,  Conselheira 
Maria Cristina Irigoyen Peduzzi e Conselheira Márcia Andrea Farias da Silva. A
seguir,  o  Colegiado  deliberou  sobre  a  constituição  de  Comissão  para 
regulamentar a implantação de Câmaras Regionais no âmbito dos Tribunais 
Regionais do Trabalho. A matéria foi decidida nos seguintes termos: Processo 
CSJT  -  2059406-78.2009.5.00.0000,  Relator:  Ives  Gandra  Martins  Filho, 
Interessado(a):  Tribunal  Regional  do Trabalho da 2ª Região, Interessado(a): 
Antônio José Teixeira de Carvalho- Juiz do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª 
Região,  Decisão:  por  unanimidade,  instituir  comissão  temporária  com  a 
finalidade  de  propor  regulamentação  a  respeito  da  criação  de  Câmaras 
Regionais, no âmbito dos Tribunais Regionais do Trabalho (CF, art. 115, § 2º), 
a  ser  integrada  pelos  Ex.mos  Conselheiros  Renato  de  Lacerda  Paiva 
(Presidente),  Gilmar  Cavalieri  e  Maria  Cesarineide  de  Souza 
Lima.Prosseguindo, o Ex.mo Conselheiro Presidente determinou o pregão dos 
demais  processos  incluídos  na  pauta,  que  foram  decididos  nos  seguintes 
termos:  Processo  CSJT-  2130826-46.2009.5.00.0000,  Relator:  Rosalie 
Michaele Bacila Batista, Requerente: Associação dos Magistrados do Trabalho 
da 12ª Região - AMATRA XII, Requerido(a): Tribunal Regional do Trabalho da 
12ª  Região,  Decisão:  prosseguindo  na  apreciação  do  processo,  refeito  o 
relatório  para  recomposição  do  quórum,  por  unanimidade,  suspender  o 
julgamento  em  virtude  da  vista  regimental  concedida  à  Ex.ma  Conselheira 
Maria Cesarineide de Souza Lima, após proferido voto pelo Ex.mo Conselheiro 
Milton de Moura França no sentido de conhecer do Procedimento de Controle
Administrativo proposto pela Associação dos Magistrados do Trabalho da 12ª 
Região e,  no mérito,  divergindo do voto  da  Conselheira  Relatora:  I  -  julgar 
improcedente o pedido para confirmar a legalidade da decisão administrativa 
proferida  pelo  Tribunal  Regional  do  Trabalho  da  12ª  Região;  II  -  alterar  a 
redação da Resolução nº 56/2008 para esclarecer que, após a instituição do 
subsídio, somente os magistrados já aposentados que percebiam as vantagens 
dos incisos II dos artigos 184 da Lei nº 1.711/52 e 192 da Lei nº 8.112/90 e 
tiveram redução do "quantum" remuneratório global fazem jus à manutenção 
de vantagem pessoal equivalente à diferença entre o valor antes recebido e o 
valor do subsídio fixado pela Lei nº 11.143/2005, a qual deve permanecer com 
valor fixo a ser absorvido pelos reajustes da importância fixada aos subsídios 
da  Magistratura  da  União;  e  III  -  determinar  aos  Tribunais  Regionais  do 
Trabalho  que  efetuaram  cálculo  em  desacordo  com  os  parâmetros  ora 
apresentados  a  adoção  das  providências  necessárias  à  sua  regularização, 
observado o que dispõe a Súmula nº 249 do Tribunal de Contas da União. 
NOTA: O Ex.mo Conselheiro Gilmar Cavalieri  não participou do julgamento, 
porquanto  proferido  voto  pela  sua  antecessora  na  cadeira,  a  Ex.ma  Juíza 
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Rosalie  Bacila  Batista;  Processo  CSJT-2171626-19.2009.5.00.0000,  Relator: 
Maria Cristina Irigoyen Peduzzi, Requerente: Associação dos Magistrados da 
Justiça do Trabalho da 24ª Região - AMATRA XXIV, Requerido(a):  Tribunal 
Regional  do  Trabalho  da  24ª  Região,  Decisão:  concluindo a  apreciação do 
processo, refeito o relatório para recomposição do quórum, por maioria, rejeitar 
o Pedido de Providências. Vencidos os Ex.mos Conselheiros Carlos Alberto 
Reis de Paula, João Batista Brito Pereira, Luís Carlos Cândido Martins Sotero 
da Silva e Gentil Pio de Oliveira. NOTA: A Ex.ma Conselheira Márcia Andréa 
Farias da Silva não participou do julgamento, porquanto proferido voto pelo seu 
antecessor na cadeira, o Ex.mo Juiz José Antonio Parente da Silva; Processo 
CSJT-2195626-83.2009.5.00.0000,  Relator:  José  Antonio  Parente  da  Silva, 
Requerente: Associação Nacional  dos Magistrados da Justiça do Trabalho - 
ANAMATRA, Requerido(a): Conselho Superior da Justiça do Trabalho - CSJT, 
Decisão:  prosseguindo  na  apreciação  do  processo,  por  unanimidade, 
suspender o julgamento em virtude da vista regimental  concedida ao Ex.mo 
Conselheiro Gilmar Cavalieri,  após proferidos votos nos seguintes termos:os 
Ex.mos  Conselheiros  Milton  de  Moura  França,  João  Oreste  Dalazen,  João 
Batista Brito Pereira, Maria Cristina Irigoyen Peduzzi, Renato de Lacerda Paiva 
e  Maria  Cesarineide  de  Souza  Lima  votaram  no  sentido  de  conhecer  do 
procedimento e no mérito: I - julgar improcedente o pedido de recálculo dos 
valores devidos aos associados da requerente, no sentido de o pagamento dos 
juros ser feito preferencialmente ao principal, por entender inaplicável a norma 
do art. 354 do Código Civil; e II – julgar prejudicado o pedido de pagamento das 
diferenças  relativas  ao  adicional  por  tempo  de  serviço,  em  virtude  de 
superveniência da quitação da dívida em apreço. O Ex.mo Conselheiro Luís 
Carlos  Cândido  Martins  Sotero  da  Silva  acompanhou  o  Ex.mo  Conselheiro 
José Antonio Parente da Silva,  relator,  que votou no sentido de que: I  -  os 
pagamentos efetuados aos magistrados a título de ATS devem ser imputados 
primeiro nos juros vencidos e, depois, no principal, em conformidade com o art. 
354 do CCB/02, aplicável por força do disposto no art. 1º da Lei n.º 4.414/64. 
Recálculo  do  valor  da  dívida  que se  impõe;  II  -  a  liquidação dos  passivos 
devidos pela Justiça do Trabalho está condicionada à disponibilidade financeira 
do Conselho, razão pela qual resta impossibilitado o pagamento imediato de 
dívidas com ATS; Processo CSJT-180500- 81.2002.5.14.0000 da 14ª Região, 
Relatora:  Maria  Cristina  Irigoyen  Peduzzi,  Remetente:  Tribunal  Regional  do 
Trabalho da 14ª Região, Interessado(a): Juiz Mário Sérgio Lapunka, Decisão: 
por maioria, vencidos os Ex.mos Conselheiros Maria Cristina Irigoyen Peduzzi, 
relatora, Milton de Moura França e Gilmar Cavalieri: I - reputar legal o teor da 
Resolução Administrativa nº 117/2007, do Tribunal Pleno do Tribunal Regional 
do  Trabalho  da  14ª  Região;  e  II  -  reputar  legal  o  pagamento  dos  valores 
recebidos pelo Ex.mo Juiz de Tribunal  aposentado Mário Sérgio Lapunka a 
título  de  60  dias  de  férias  referentes  ao  exercício  de  2008,  ainda  que  o 
magistrado tenha se aposentado antes de completar todo o período aquisitivo 
do ano de 2008. O Ex.mo Conselheiro Luís Carlos Cândido Martins Sotero da 
Silva  consignou  ressalvas  de  entendimento  quanto  à  competência  para 
apreciar  o  feito.  A  Ex.ma  Conselheira  Maria  Cesarineide  de  Souza  Lima 
declarou-se impedida. O Ex.mo Conselheiro João Oreste Dalazen redigirá o 
acórdão; Processo CSJT-16- 48.2009.5.24.0000 da 24ª Região, Relator: Maria 
Cristina  Irigoyen  Peduzzi,  Recorrente(s):  Maria  Conceição  Aparecida 
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Barrionuevo,  Advogado:  Jardelino  Ramos  e  Silva,  Recorrido(s):  Tribunal 
Regional do Trabalho da 24ª Região, Decisão: por unanimidade, não conhecer 
do Recurso em Matéria Administrativa, por não ultrapassar interesse individual; 
Processo  CSJT-34483-  85.2010.5.00.0000,  Relator:  Gilmar  Cavalieri, 
Requerente: Comércio de roupas e calçados Sawiany Ltda, Advogado: Bruno 
Roa,  Requerido(a):  Rodnei  Doreto  Rodrigues-  Juiz  do  TRT da 24ª  Região, 
Decisão: por unanimidade, não conhecer da matéria. E, para constar, eu, Adlei 
Cristian Carvalho Pereira, Secretário-Geral do Conselho Superior da Justiça do 
Trabalho, lavrei esta ata, que é assinada pelo Ex.mo Conselheiro Presidente, e 
por mim subscrita.
Brasília, aos vinte e quatro dias do mês de setembro do ano de dois mil e dez.
Ministro MILTON DE MOURA FRANÇA
Presidente do Conselho Superior da Justiça do Trabalho
ADLEI CRISTIAN CARVALHO PEREIRA
Secretário-Geral do Conselho Superior da Justiça do Trabalho
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