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L E I S

1) LEI No - 12.050, DE 9 DE OUTUBRO DE 2009
Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor da Justiça do Trabalho, crédito suplementar no valor de R$ 26.724.533,00, para 
reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente.
O P R E S I D E N T E D A R E P Ú B L I C A
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1o Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei no 11.897, de 30 de dezembro de 2008), em favor da Justiça do Trabalho, 
crédito suplementar no valor de R$ 26.724.533,00 (vinte e seis milhões, setecentos e vinte e quatro mil, quinhentos e trinta e três 
reais), para atender à programação constante do Anexo I desta Lei.
Art. 2o Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art. 1o decorrem de anulação parcial de dotações orçamentárias, 
conforme indicado no Anexo II desta Lei.
Art. 3o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 9 de outubro de 2009; 188o da Independência e 121o da República.
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Paulo Bernardo Silva
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ORGAO : 15000 - JUSTICA DO TRABALHO
UNIDADE : 15105 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4A. REGIAO - RIO GRANDE DO SUL

ANEXO I                                                                                                                         CREDITO SUPLEMENTAR

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO)                                          RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00

   FUNC P R O G R A M AT I C A P R O G R A M A / A C A O / S U B T I T U L O / P R O D U TO 
E
S
F

G
N
D

R
P

M
O
D

I
U

F
T
E

 
     V A L O R

0571            PRESTACAO JURISDICIONAL TRABALHISTA                                                                                                                                                                          2.512.210

02 306
02 306

0571 2012
0571 2012 0001 

ATIVIDADES

F 3 1 90 0 100

       2.512.210
       2.512.210

       2.512.210

   AUXILIO-ALIMENTACAO AOS SERVIDORES E EMPREGADOS
         AUXILIO-ALIMENTACAO AOS SERVIDORES E EMPREGADOS
         - NACIONAL

                                                                               TOTAL – FISCAL                                                                                                                                                                      2.512.210 

                                                                              TOTAL – SEGURIDADE                                                                                                                                                                       0

                                                                              TOTAL – GERAL                                                                                                                                                                       2.512.210  

2) LEI No - 12.063, DE 27 DE OUTUBRO DE 2009

Acrescenta  à  Lei  no  9.868,  de  10  de  novembro  de  1999,  o  Capítulo  II-A,  que  estabelece  a  disciplina 
processual da ação direta de inconstitucionalidade por omissão.

O P R E S I D E N T E D A R E P Ú B L I C A
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1o A Lei no 9.868, de 10 de novembro de 1999, passa a vigorar acrescida do seguinte Capítulo II-A, que estabelece a disciplina
processual da ação direta de inconstitucionalidade por omissão:

"CAPÍTULO II-A
DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE POR OMISSÃO

SEÇÃO I
DA ADMISSIBILIDADE E DO PROCEDIMENTO DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE POR 

OMISSÃO

Art.  12-A.  Podem propor  a  ação  direta  de  inconstitucionalidade  por  omissão  os  legitimados  à  propositura  da  ação  direta  de 
inconstitucionalidade e da ação declaratória de constitucionalidade.
Art. 12-B. A petição indicará:
I - a omissão inconstitucional total ou parcial quanto ao cumprimento de dever constitucional de legislar ou quanto à adoção de 
providência de índole administrativa;
II - o pedido, com suas especificações.
Parágrafo único. A petição inicial, acompanhada de instrumento de procuração, se for o caso, será apresentada em 2 (duas) vias, 
devendo conter cópias dos documentos necessários para comprovar a alegação de omissão.
Art. 12-C. A petição inicial inepta, não fundamentada, e a manifestamente improcedente serão liminarmente indeferidas pelo relator.
Parágrafo único. Cabe agravo da decisão que indeferir a petição inicial.
Art. 12-D. Proposta a ação direta de inconstitucionalidade por omissão, não se admitirá desistência.
Art.  12-E.  Aplicam-se  ao  procedimento  da  ação  direta  de  inconstitucionalidade  por  omissão,  no  que  couber,  as  disposições 
constantes da Seção I do Capítulo II desta Lei.
§ 1o Os demais titulares referidos no art. 2o desta Lei poderão manifestar-se, por escrito, sobre o objeto da ação e pedir a juntada de 
documentos reputados úteis para o exame da matéria, no prazo das informações, bem como apresentar memoriais.
§ 2o O relator poderá solicitar a manifestação do Advogado-Geral da União, que deverá ser encaminhada no prazo de 15 (quinze) 
dias.
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§ 3o O Procurador-Geral da República, nas ações em que não for autor, terá vista do processo, por 15 (quinze) dias, após o decurso 
do prazo para informações.

SEÇÃO II
DA MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE POR OMISSÃO

Art. 12-F. Em caso de excepcional urgência e relevância da matéria, o Tribunal, por decisão da maioria absoluta de seus membros,  
observado o disposto no art. 22, poderá conceder medida cautelar, após a audiência dos órgãos ou autoridades responsáveis pela 
omissão inconstitucional, que deverão pronunciarse no prazo de 5 (cinco) dias.
§ 1o  A medida cautelar poderá consistir na suspensão da aplicação da lei ou do ato normativo questionado, no caso de omissão 
parcial, bem como na suspensão de processos judiciais ou de procedimentos administrativos, ou ainda em outra providência a ser 
fixada pelo Tribunal.
§ 2o O relator, julgando indispensável, ouvirá o Procurador-Geral da República, no prazo de 3 (três) dias.
§ 3o No julgamento do pedido de medida cautelar, será facultada sustentação oral aos representantes judiciais do requerente e das 
autoridades ou órgãos responsáveis pela omissão inconstitucional, na forma estabelecida no Regimento do Tribunal.
Art. 12-G. Concedida a medida cautelar, o Supremo Tribunal Federal fará publicar, em seção especial do Diário Oficial da União e 
do Diário  da  Justiça  da  União,  a  parte  dispositiva  da  decisão no prazo de  10 (dez)  dias,  devendo  solicitar  as  informações à 
autoridade ou ao órgão responsável pela omissão inconstitucional, observando-se, no que couber, o procedimento estabelecido na 
Seção I do Capítulo II desta Lei.

SEÇÃO III
DA DECISÃO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE POR OMISSÃO

Art. 12-H. Declarada a inconstitucionalidade por omissão, com observância do disposto no art. 22, será dada ciência ao Poder 
competente para a adoção das providências necessárias.
§ 1o Em caso de omissão imputável a órgão administrativo, as providências deverão ser adotadas no prazo de 30 (trinta) dias, ou em 
prazo razoável a ser estipulado excepcionalmente pelo Tribunal, tendo em vista as circunstâncias específicas do caso e o interesse 
público envolvido.

§ 2o Aplica-se à decisão da ação direta de inconstitucionalidade por omissão, no que couber, o disposto no Capítulo IV desta Lei."

Art. 2o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 27 de outubro de 2009; 188o da Independência e 121o da República.
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Tarso Genro
Luiz Inácio Lucena Adams

.

P O R T A R I A S

3) PORTARIA CONJUNTA No- 3, DE 29 DE SETEMBRO DE 2009
O PRESIDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, OS PRESIDENTES 
DOS TRIBUNAIS SUPERIORES, DO CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL, DO CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO 
TRABALHO E DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS, no uso de suas atribuições e tendo 
em vista o disposto no artigo 9º da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, e no artigo 71, caput e seus § 1º e 3º da Lei nº  
11.768, de 14 de agosto de 2008 e na Mensagem nº 767, de 18 de setembro de 2009, resolvem:
Art. 1º Ficam indisponíveis para empenho e movimentação financeira os valores constantes do Anexo a esta Portaria, consignados 
aos Órgãos do Poder Judiciário da União na Lei n° 11.897, de 30 de dezembro de 2008.
Art. 2º Fica revogada a Portaria Conjunta nº 2, de 28 de maio de 2009.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação
MINISTRO GILMAR MENDES
Presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça
MINISTRO CARLOS AYRES BRITTO
Presidente do Tribunal Superior Eleitoral
MINISTRO CÉSAR ASFOR ROCHA
Presidente do Superior Tribunal de Justiça e do Conselho da Justiça Federal
MINISTRO MILTON DE MOURA FRANÇA
Presidente do Tribunal Superior do Trabalho e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho
MINISTRO CARLOS ALBERTO MARQUES SOARES
Presidente do Superior Tribunal Militar
DESEMBARGADOR NÍVIO GERALDO GONÇALVES
Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios

ANEXO

LIMITE INDISPONÍVEL PARA EMPENHO E MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA
OUTROS CUSTEIOS E CAPITAL
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R$ 1,00

Órgão Va l o r
10.000 Supremo Tribunal Federal 8.402.190
11.000 Superior Tribunal de Justiça 1.971.534
12.000 Justiça Federal 12.505.720
13.000 Justiça Militar 344.215
14.000 Justiça Eleitoral 14.698.585
15.000 Justiça do Trabalho 16.862.871
16.000 Justiça do DF e Territórios 5.008.445

To t a l 59.793.560

4) PORTARIA Nº 616, DE 10 DE SETEMBRO DE 2009
Constitui Comitê do Programa Nacional de Gestão Documental e Memória do Poder Judiciário - Proname. (NR)
O PRESIDENTE DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, no uso de suas atribuições conferidas pela Constituição e pelo 
Regimento Interno deste Conselho, resolve:
Art. 1º Instituir o Comitê do Programa Nacional de Gestão Documental e Memória do Poder Judiciário, com a seguinte composição: 
I - o Secretário-Geral do Conselho Nacional de Justiça (CNJ);
II - um juiz auxiliar da Presidência do CNJ;
III - um representante do Supremo Tribunal Federal;
IV - um representante do Superior Tribunal de Justiça;
V - um representante do Tribunal Superior Eleitoral;
VI - um representante do Tribunal Superior do Trabalho ou do Conselho Superior do Trabalho;
VII - um representante do Superior Tribunal Militar;
VIII - um representante do Conselho de Justiça Federal;
IX - cinco representantes dos tribunais de justiça;
X - um representante do Departamento de Pesquisas Judiciárias (DPJ) do CNJ.
§1º Os integrantes do Comitê serão indicados pela Presidência do Conselho Nacional de Justiça.
§2º Na indicação dos representantes dos tribunais de justiça observar-se-á critério de representatividade nacional e experiência em 
gestão documental.
§3º O Comitê do Proname poderá contar com o auxílio de outros servidores e magistrados na realização de suas atividades
Art. 2º Compete ao Comitê:
I - Elaborar e encaminhar ao CNJ proposta  de instrumentos de gestão documental  e normas do Programa Nacional  de Gestão 
Documental e Memória do Poder Judiciário - Proname;
II - Manter permanentemente atualizados no Portal do CNJ, instrumentos de gestão documental tais como: plano de classificação, 
tabela de temporalidade e manuais específicos com orientações para a aplicabilidade das normas de gestão documental aprovadas 
pelo CNJ;
III - Propor e apoiar a realização de treinamentos de servidores e magistrados em questões relacionadas com a gestão documental;
IV - Acompanhar e verificar a aplicação das normas do Proname, e quando for o caso, sugerir ao CNJ medidas corretivas.
Art. 3º O Comitê será coordenado pelo Secretário Geral do CNJ ou por juiz por ele designado, com o apoio do Departamento de 
Pesquisas Judiciárias.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Min. GILMAR MENDES

5) PORTARIA No - 625, DE 21 DE SETEMBRO DE 2009.
O PRESIDENTE DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, no uso de suas atribuições e com base no artigo 236 da Lei nº 
8.112/1990, resolve:
Art. 1° Transferir para o dia 30 de outubro, sexta-feira, as comemorações alusivas ao dia do Servidor Público.
Art. 2° Comunicar que nessa data não haverá expediente no Conselho Nacional de Justiça.
Art. 3º Os prazos que porventura devam iniciar-se ou completar-se nesse dia ficam automaticamente prorrogados para o dia 3 
subsequente (terça-feira).
Ministro GILMAR MENDES

6) PORTARIA No - 629, DE 29 DE SETEMBRO DE 2009.
O PRESIDENTE DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, no uso de suas atribuições,
CONSIDERANDO as disposições contidas no Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça;
CONSIDERANDO o que prevê a Lei de Informatização do Processo Judicial, Lei nº 11.419 de 20 de dezembro de 2006;
CONSIDERANDO  a  necessidade  de  regulamentação  do  prazo  para  publicação  das  pautas  de  julgamento  do  Plenário  deste 
Conselho
Nacional de Justiça;
CONSIDERANDO  a  necessidade  de  utilização  do  Diário  de  Justiça  eletrônico  para  publicação  de  atos  administrativos  e  de 
comunicação em geral, bem como para publicação das pautas de julgamento;
CONSIDERANDO o decidido pelo Plenário na 89ª Sessão Ordinária, realizada nos dias 8 e 9 de setembro de 2009; resolve:
Art. 1º. Instituir, a partir de 10 de novembro de 2009, a utilização do Diário de Justiça eletrônico no âmbito do Conselho Nacional 
de Justiça para publicação de atos administrativos e de comunicação em geral, bem como para as pautas de julgamento, nos termos 
do artigo 4º da Lei 11.419/2006.

6



                        PODER JUDICIÁRIO FEDERAL

                        TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO

Parágrafo único.  Será mantida a publicação impressa das pautas de julgamento, no Diário de Justiça, nas duas próximas sessões 
ordinárias deste Conselho Nacional de Justiça, previstas para os dias 13 e 27 de outubro, e a partir de 10 de novembro, apenas no 
Diário de Justiça eletrônico do CNJ, substituindo integralmente a versão em papel.
Art. 2º. A publicação das pautas de julgamento observará o prazo de, no mínimo, 48 (quarenta e oito) horas da data da sessão em 
que os processos possam ser julgados, conforme previsto no § 2º do artigo 120 do Regimento Interno do Conselho Nacional de 
Justiça.
Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Ministro GILMAR MENDES

7) PORTARIA Nº 5320, DE 25 DE SETEMBRO DE 2009 (sic).
Acresce o parágrafo 5º ao artigo primeiro e altera a redação dos artigos segundo e quarto, da Portaria nº 3462, de 11 de junho de 
2007, que disciplina a distribuição e utilização daslinhas telefônicas celulares do TRT da 4ª Região.
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª  REGIÃO,  no  uso  de  suas  atribuições  legais  e 
regimentais, e considerando o que consta do Expediente TRT 4ª MA nº 01696-2007-000-04-00-4,
RESOLVE:
Art. 1º. Acresce o parágrafo 5º ao artigo 1º da Portaria nº 3462, de 11 de junho de 2007, com a seguinte redação:
"Art. 1º [...]
§5º. 70 (setenta) linhas destinadas à utilização em plantões judiciais.Š
Art. 2º.  Altera os artigos 2º e 4º da Portaria nº 3462, de 11 de junho de 2007, que passam a vigorar com a seguinte redação, 
respectivamente:
ÈArt.  2º.  As referidas  linhas  deverão ser  utilizadas em serviço,  ficando vedada  a  utilização dos  serviços  de  piadas,  notícias, 
ringtones e jogos, wap, download de vídeo ou músicasŠ, e
ÈArt. 4º. O Tribunal arcará com a despesa mensal de utilização da linha até o valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), 
excluído o valor da assinatura, devendo, contudo, ser cobrada do usuário a diferença que ultrapassar o referido valor.Š
Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Registre-se e publique-se.
JOÃO GHISLENI FILHO, Presidente.

8) PORTARIA nº 5440, de 30 de setembro de 2009 (sic).
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, no uso de suas atribuições legais e de 
acordo com o disposto no artigo 654, § 5º, alínea ÈaŠ, da Consolidação das Leis do Trabalho, e artigo 40 do Regimento Interno 
deste Tribunal, Resolve REMOVER, a pedido, o Juiz RENATO WALMOR MEDINA GUEDES, Titular da Vara do Trabalho de 
Soledade, para a 2ª Vara do Trabalho de Sapiranga, cuja titularidade encontra-se vaga, conforme edital de 28 de agosto de 2009, 
disponibilizado no Diário de Justiça Eletrônico do dia 01 de setembro de 2009.
Desembargador JOÃO GHISLENI FILHO, Presidente.

9) PORTARIA No- 121, DE 30 DE SETEMBRO DE 2009
Estabelece as normas técnicas de ensaios e os requisitos obrigatórios aplicáveis aos Equipamentos de Proteção Individual - EPI 
enquadrados no Anexo I da NR-6.
A SECRETÁRIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO e a DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO 
TRABALHO, no uso das atribuições que lhes confere o Decreto n.º 3.129, de 9 de agosto de 1999 e de acordo com o disposto na 
alínea "c" do item 6.11.1 da Norma Regulamentadora n.º 6, aprovada pela Portaria n.º 3.214 de 8 de junho de 1978, resolvem::
Art. 1º Aprovar as Normas Técnicas de Ensaios e os Requisitos Obrigatórios constantes dos Anexos I e II desta Portaria aplicáveis 
aos Equipamentos de Proteção Individual - EPI.
Art. 2º Os Certificados de Aprovação - CA dos EPI emitidos em conformidade com as alíneas "c" e "d" do item 6.9.1 da NR-6, com 
vencimento  em  7  de  dezembro  de  2009,  têm  os  prazos  de  validade  prorrogados  para  7  de  junho  de  2010,  sendo  que  a 
renovação/alteração destes CA será efetuada conforme disposto nos Anexos desta Portaria.
Art. 3º Fica prorrogada para 31 de dezembro de 2009 a validade dos CA que tiverem seu vencimento no período compreendido 
entre a data de publicação desta Portaria e 31 de dezembro de 2009.
Art. 4º Revogam-se os dispositivos em contrário em especial a Portaria n.º 48, de 25 de março de 2003, publicada no D.O.U. de 
28/03/03, Seção 1, pág. 346.
Art. 5º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
RUTH BEATRIZ VASCONCELOS VILELA
Secretária de Inspeção do Trabalho
JÚNIA MARIA DE ALMEIDA BARRETO
Diretora do Departamento de Segurança e Saúde no Trabalho
ANEXO I
REQUISITOS OBRIGATÓRIOS APLICÁVEIS AOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI
1. REQUISITOS GERAIS
1.1. O fabricante deve garantir e comprovar que o EPI foi concebido e fabricado em conformidade com as exigências deste Anexo.
1.2.  O  importador  deve  garantir  e  comprovar  que  o  EPI  foi  concebido  e  fabricado  conforme  as  exigências  deste  Anexo, 
apresentando, sempre que determinado pelo Departamento de Segurança e Saúde no Trabalho - DSST, a tradução juramentada dos 
documentos pertinentes ao equipamento.
1.3. Os fabricantes e importadores dos EPI: capacete para combate a incêndio, respirador purificador de ar motorizado, respirador de 
adução de ar tipo linha de ar comprimido de demanda com pressão positiva tipo peça facial inteira combinado com cilindro auxiliar,  
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respirador de adução de ar tipo máscara autônoma de circuito fechado, respirador de fuga e máscara de solda de escurecimento 
automático devem comprovar ao DSST sua conformidade por meio de laudos, especificações técnicas e certificações realizadas no 
exterior, caso não existam no Brasil laboratórios capacitados para realizar os ensaios.
1.3.1. Os certificados emitidos por organismos internacionais serão reconhecidos pelo TEM desde que o organismo acreditador do 
país emissor  do certificado possua acordo de reconhecimento mútuo com organismo acreditador no Brasil,  devendo atender as 
mesmas regras internacionais adotadas pela Coordenação-Geral de Acreditação do INMETRO.
1.3.2.  Resultados  de  laboratórios  estrangeiros  de  ensaio  serão  aceitos  somente  quando  o  laboratório  for  acreditado  por  um 
organismo signatário de acordo multilateral de reconhecimento mútuo, estabelecido por uma das seguintes cooperações:
Interamerican Accreditation Cooperation - IAAC;
European co-operation for Accreditation - EA;
International Laboratory Accreditation Cooperation - ILAC.
1.3.3. Os relatórios de ensaios realizados no exterior devem ser encaminhados ao DSST com tradução juramentada em Português 
(Brasil), na versão original, com identificação e contato do emissor.
1.4. Princípios obrigatórios na concepção e fabricação de EPI:
a)os EPI devem ser concebidos e fabricados de forma a propiciar dentro das condições normais das atividades o nível mais alto 
possível de proteção;
b)a concepção dos EPI deve levar em consideração o conforto e a facilidade de uso por diferentes grupos de trabalhadores, em 
diferentes tipos de atividades e de condições ambientais;
c)os EPI devem ser concebidos de maneira a propiciar o menor nível de desconforto possível;
d)o EPI deve ser concebido de forma a não acarretar riscos adicionais ao usuário e não reduzir ou eliminar sentidos importantes para 
reconhecer e avaliar os riscos das atividades;
e)todas as partes do EPI em contato com o usuário devem ser desprovidas de asperezas, saliências ou outras características capazes 
de provocar irritação ou ferimentos;
f)os EPI devem adaptar-se à variabilidade de morfologias do usuário quanto a dimensões e regulagens, ser de fácil colocação e 
permitir uma completa liberdade de movimentos, sem comprometimento de gestos, posturas ou destreza;
g)os EPI devem ser tão leves quanto possível, sem prejuízo de sua eficiência, e resistentes às condições ambientais previsíveis;
h)EPI que se destinam a proteger simultaneamente contra vários riscos devem ser concebidos e fabricados de modo a satisfazerem 
as exigências específicas de cada um desses riscos e de possíveis sinergias entre eles;
i)os materiais utilizados na fabricação não devem apresentar efeitos nocivos à saúde.
2. REQUISITOS ESPECÍFICOS
2.1. EPI com dispositivos  de regulagem devem oferecer mecanismos  de fixação que impeçam sua alteração involuntária  após 
ajustados pelo trabalhador, observadas às condições previsíveis de utilização.
2.2. EPI destinados à proteção da face, olhos e vias respiratórias devem restringir o mínimo possível o campo visual e a visão do 
usuário e serem dotados de dispositivos para evitar o embaçamento.
2.3. EPI destinados à utilização em áreas classificadas devem ser concebidos e fabricados de tal modo que não possam originar 
arcos ou faíscas de origem elétrica, eletrostática ou resultantes do atrito, passíveis de inflamar uma mistura explosiva.
2.4. Todos os dispositivos de ligação, extensão ou complemento conexos a um EPI devem ser concebidos e fabricados de forma a 
garantir o nível de proteção do equipamento.
2.5. EPI destinados a proteger contra os efeitos do calor e chamas devem possuir capacidade de isolamento térmico e resistência 
mecânica compatíveis com as condições previsíveis de utilização.
2.5.1. Os materiais constitutivos e outros componentes destinados à proteção contra o calor proveniente de radiação e convecção 
devem apresentar resistência apropriada e grau de incombustibilidade suficientemente elevado para evitar qualquer risco de auto-
inflamação nas condições previsíveis de utilização.
2.5.2. Os materiais e outros componentes de EPI passíveis de receber grandes projeções de produtos quentes devem, além disso, 
amortecer suficientemente os choques mecânicos.
2.6. EPI que incluírem aparelho de proteção respiratória devem assegurar cabalmente, em todas as condições previsíveis, mesmo as 
mais desfavoráveis, a função de proteção que lhes é atribuída.
2.7. EPI destinados a proteger contra os efeitos do frio devem possuir isolamento térmico e resistência mecânica apropriados às 
condições previsíveis de utilização para as quais foram fabricados.
2.7.1. Os materiais e outros componentes flexíveis dos EPI destinados a intervenções dentro de ambientes frios devem conservar 
grau de flexibilidade apropriado,  permitindo completa liberdade de movimentos,  sem comprometimento de gestos,  posturas ou 
destreza.
2.7.2. EPI de proteção contra o frio devem resistir à penetração de líquidos como, por exemplo, a água, e não devem provocar lesões 
resultantes de contatos entre a sua cobertura de proteção fria e o usuário.
2.7.3. Os fabricantes de vestimentas de proteção contra o frio devem comprovar ao DSST, por meio de laudos técnicos e ensaios 
efetuados por laboratório capacitado no Brasil, os requisitos de designação de tamanhos, de resistência à penetração de água e de 
resistência ao rasgamento.
2.8. As luvas de proteção contra vibração devem possuir na região dos dedos as mesmas características de atenuação que a da região 
da palma das mãos.
2.8.1. EPI destinados a proteger as mãos contra vibrações devem ter capacidade de atenuar freqüências compreendidas entre 16 Hz e 
1600 Hz, conforme definições da Norma ISO 10819:1996.
2.9. EPI destinados a proteger contra efeitos da corrente elétrica devem possuir um grau de isolamento adequado aos valores de 
tensão aos quais o usuário é passível de ficar exposto nas condições previsíveis mais desfavoráveis.
2.10 Os fabricantes e importadores de EPI destinados à proteção da face e dos olhos contra respingos de produtos químicos devem 
comprovar  ao DSST, por  meio de laudos  técnicos e ensaios  efetuados por  laboratório  capacitado,  os  requisitos  de resistência 
mecânica apropriados às condições previsíveis de utilização para as quais foram fabricados.
3. MARCAÇÃO
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3.1.  A data  de  fabricação dos  EPI deve  ser  marcada de forma  indelével,  legível,  sempre que possível,  em cada  exemplar  ou 
componente do EPI;
3.1.1. Se tecnicamente não for possível a marcação em cada EPI, o fabricante ou importador deve disponibilizar essa informação no 
manual de instruções e na embalagem.
3.2. Caso o EPI contenha uma ou mais marcas de referência ou de sinalização a serem respeitadas, essas devem ser perfeitamente 
legíveis, completas, precisas e compreensíveis e assim permanecerem ao longo do tempo de vida previsível do equipamento.
3.3. Quando o processo de higienização preconizado pelo fabricante ou importador resultar em alteração das características do EPI, 
deve ser colocado, sempre que possível, em cada exemplar do produto, a indicação do número de higienizações acima do qual é 
necessário proceder à revisão ou à substituição do equipamento.
3.3.1.  Se tecnicamente não for possível  colocar a marcação em cada EPI, o fabricante ou importador  deve disponibilizar  essa 
informação no manual de instruções e na embalagem.
3.4. EPI destinados a proteção contra produtos químicos ou respingos de produtos químicos devem dispor de marcação contendo 
dados referentes à composição do material, aos produtos químicos aos quais pode ser exposto, como também ao nível de proteção 
oferecido, sempre que possível em cada exemplar.
3.4.1.  Se tecnicamente não for possível  colocar a marcação em cada EPI, o fabricante ou importador  deve disponibilizar  essa 
informação no manual de instruções e na embalagem.
3.5. O fabricante ou importador dos EPI para proteção auricular deve disponibilizar no manual de instruções ou na embalagem as 
seguintes informações:
a)limitações do EPI quanto a alterações da atenuação teórica devido a fatores como as características da atividade e do usuário, a 
forma de uso e colocação, o tempo de uso, o uso concomitante com outros EPI,  as condições ambientais e a deterioração por 
envelhecimento do material, entre outros;
b)efeitos secundários de danos à saúde provocados ou causados pelo uso do equipamento como alergias, inflamações e outros;
c)especificação das condições das atividades ou de locais de trabalho nos quais a redução da audição pode aumentar o risco de 
acidentes de trabalho;
d)tamanhos disponíveis;
e)instruções de uso, conservação e limpeza;
f)outras condições e limitações específicas.
3.6. EPI destinados a trabalhos ou manobras em instalações elétricas sob tensão ou suscetíveis de ficarem sob tensão devem possuir 
marcação, sempre que possível  gravada no produto,  que indique a classe de proteção e/ou a tensão de utilização respectiva,  o 
número de série e a data de fabricação.
3.6.1.  Se tecnicamente não for possível  colocar a marcação em cada EPI, o fabricante ou importador  deve disponibilizar  essa 
informação no manual de instruções e na embalagem.
3.7.  EPI  destinados  a proteger  contra  os  efeitos  de  radiações ionizantes  devem possuir  marcação que  indique  a  natureza  e  a 
espessura dos materiais constitutivos apropriados às condições previsíveis de utilização.
3.8. EPI destinados à proteção das mãos devem possuir na embalagem as seguintes informações:
a)tamanhos disponíveis;
b)medidas da circunferência e comprimento da mão correspondentes às instruções de utilização;
c)instruções de uso, conservação e limpeza;
d)efeitos secundários de danos à saúde, provocados ou causados pelo uso das luvas, como alergias, dermatoses, entre outros;
e)efeitos secundários de ampliação do risco de acidentes decorrentes do uso de luvas, especialmente na operação de máquinas, 
equipamentos ou atividades com contato com partes móveis;
f)efeitos secundários de perda ou redução da sensibilidade táctil e da capacidade de preensão;
g)indicação, caso a proteção esteja limitada a apenas uma parte da mão;
h)especificação, caso o uso seja recomendado para apenas uma das mãos ou ainda se haja indicação para o uso de luvas diferentes 
em cada mão;
i)referência a acessórios e partes suplentes, se houver.
3.9 As marcações especificadas acima não substituem as determinadas pelas Normas Técnicas.
4. MANUAL DE INSTRUÇÕES
4.1. As instruções técnicas que acompanham os EPI devem estar em Português (Brasil) e conter:
a)especificação dos materiais empregados;
b)declaração do fabricante ou importador de que o equipamento não contém substâncias conhecidas ou suspeitas de provocar danos 
ao usuário;
c)acessórios existentes e suas características;
d)forma apropriada para guarda e transporte;
e)instruções sobre o uso, armazenamento, higienização e manutenção corretos;
f)informações sobre os resultados obtidos em ensaios de conformidade efetuados para determinar os níveis ou classes de proteção 
do EPI, quando for o caso;
g)especificação das classes de proteção adequadas a diferentes níveis de risco e os limites de utilização correspondentes;
h)os tempos máximos de uso em função da concentração/intensidade do agente de risco, sempre que tal informação seja necessária 
para garantir a proteção especificada para o equipamento;
i)restrições e limitações do equipamento;
j)incompatibilidade com outros EPI passíveis de serem usados simultaneamente;
k)vida útil ou periodicidade de substituição;
l)possibilidade de alteração das características, da eficácia ou do nível de proteção do EPI
quando  exposto  a  determinadas  condições  ambientais  (exposição  ao  frio,  calor,  produtos  químicos,  etc.)  ou  em  função  de 
higienização.
4.2. Instruções específicas para determinados tipos de EPI.
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4.2.1. O manual de instruções dos EPI destinados a prevenir quedas de altura deve conter especificações quanto ao modo adequado 
de ajuste dos dispositivos de preensão do corpo e de fixação segura do equipamento.
4.2.2. O manual de instruções dos EPI destinados à proteção em trabalhos ou manobras em instalações elétricas sob tensão ou 
suscetíveis de ficarem sob tensão deve conter informações relativas à natureza e à periodicidade dos ensaios dielétricos a que devem 
ser submetidos durante o seu tempo de vida.
4.2.3. EPI destinados a intervenções de curta duração devem conter no manual de instruções indicação do tempo máximo admissível 
de exposição.
      

** ANEXO II (VIDE LEGISLAÇÃO)

10) PORTARIA Nº 5462, de 02 de outubro de 2009.
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, no uso de suas atribuições legais e de 
acordo com o disposto no artigo 654, § 5º, alínea “a”, da Consolidação das Leis do Trabalho, e artigo 40 do Regimento Interno deste 
Tribunal, Resolve REMOVER, a pedido, a Juíza VALÉRIA HEINICKE DO NASCIMENTO, Titular da 1ª Vara do Trabalho de 
São Leopoldo, para a 8ª Vara do Trabalho de Porto Alegre, cuja titularidade encontra-se vaga, conforme edital de 24 de agosto de 
2009, disponibilizado no Diário de Justiça Eletrônico do dia 25 de agosto de 2009.
Desembargador JOÃO GHISLENI FILHO, Presidente.

11) PORTARIA Nº 36, DE 13 DE OUTUBRO DE 2009.
Regula o funcionamento do Posto da Justiça do Trabalho de Marau e dá outras providências.
A DESEMBARGADORA-CORREGEDORA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, no uso de 
suas atribuições legais e regimentais, e CONSIDERANDO o disposto na Resolução Administrativa nº 12/2009, de 24 de julho de 
2009, do Órgão Especial do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região que criou e aprovou a instalação do Posto da Justiça do 
Trabalho no Município de Marau, vinculado ao Foro Trabalhista de Passo Fundo, com jurisdição sobre os municípios de Camargo, 
Casca, Gentil,  Itapuca, Marau, Montauri, Nicolau Vergueiro, Nova Alvorada, Santo Antônio do Palma, São Domingos do Sul, 
Serafina Corrêa, Vanini e Vila Maria;
CONSIDERANDO a necessidade de regular o funcionamento e a tramitação dos processos originários das Varas do Trabalho de 
Passo Fundo no referido Posto, RESOLVE:
Art. 1º -  Incumbe ao Posto de Marau o processamento das ações referentes aos municípios de Camargo, Casca, Gentil, Itapuca, 
Marau, Montauri, Nicolau Vergueiro, Nova Alvorada, Santo Antônio do Palma, São Domingos do Sul, Serafina Corrêa, Vanini e 
Vila Maria.
Parágrafo Único: É facultado o ajuizamento de ações tanto no Posto da Justiça do Trabalho de Marau como na Distribuição dos 
Feitos do Foro Trabalhista de Passo Fundo. Na primeira hipótese, deverá ser observado o procedimento estabelecido nos artigos 1º e 
2º do Provimento 231, de 13 de agosto de 2009 e, no caso de apresentação junto ao Serviço de Distribuição dos Feitos, a ação será 
encaminhada ao Posto para fins de autuação e processamento, tendo-se, como data do ajuizamento a registrada no protocolo de 
entrega da petição inicial.
Art. 2º - A pauta de audiências do Posto de Marau será organizada pelo Juiz Diretor do Foro de Passo Fundo, de comum acordo 
com os demais Juízes, ficando a seu critério o número de sessões e de audiências necessárias à adequada prestação jurisdicional.
Art. 3º -  Os processos originários dos municípios citados no artigo primeiro, já incluídos na pauta de audiência da Sede, serão 
remetidos ao Posto logo após a realização da audiência, salvo se convencionado o contrário pelas partes.
Parágrafo Único: Aqueles processos que se encontrarem com prazo em curso na data de início de funcionamento do Posto, serão 
para lá remetidos à medida do respectivo vencimento.
Art. 4º  - Os processos arquivados,  provisória ou definitivamente,  permanecerão na Vara do Trabalho de origem, salvo quando 
desarquivados, hipótese em que serão os autos remetidos ao Posto.
Art. 5º – Ao servidor responsável pelo atendimento no Posto da Justiça do Trabalho de Marau, administrativamente subordinado à 
Direção do Foro Trabalhista de Passo Fundo, incumbe a prática de todos os atos previstos no artigo 711, letras “a”, “b”, “c”, “d”, 
”e”, “f”, “g” e art. 712, ambos da CLT, além dos atos meramente ordinatórios definidos pelo artigo 162, § 4º, do Código de Processo
Civil, bem como a abertura e escrituração de livros de obrigatória manutenção no Posto, a elaboração dos Boletins de Produção de 
Juízes e o encaminhamento mensal de dados à sede do Foro de Passo Fundo, para inclusão no Boletim Estatístico e o arquivamento 
de processos findos.
Parágrafo Único: Além das atribuições acima referidas, deverá dar andamento, de ofício, aos processos, realizando a juntada aos 
autos  de petições, ofícios  ou quaisquer peças que neles devam ser entranhadas; promover  a cientificação das partes de laudos 
periciais, intimando, sucessivamente, os procuradores para manifestação; dar vista à parte adversa de cálculos apresentados; intimar 
os procuradores das partes para apresentar quesitos, com prazo sucessivo, quando determinada a realização de perícia e designado o 
perito pelo Juiz; intimar o recorrido para contra-arrazoar, quando da interposição de recurso; intimar as testemunhas arroladas pelos 
litigantes  e,  por  fim,  dar  cumprimento aos despachos  que contenham múltiplas  determinações, executando-as,  sucessivamente, 
independente de novo despacho.
Art. 5º - O Posto observará os feriados do Município de Marau.
Registre-se, publique-se.
Porto Alegre, 13 de outubro de 2009.
BEATRIZ ZORATTO SANVICENTE
Desembargadora-Corregedora Regional

12) PORTARIA Nº 37, DE 13 DE OUTUBRO DE 2009.
Regula o funcionamento do Posto da Justiça do Trabalho de Panambi e dá outras providências.
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A DESEMBARGADORA-CORREGEDORA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, no uso de 
suas atribuições legais e regimentais, e CONSIDERANDO o disposto na Resolução Administrativa nº 11/2009, de 24 de julho de 
2009, do Órgão Especial do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região que aprovou a instalação do Posto da Justiça do Trabalho 
no município de Panambi, vinculado à Vara do Trabalho de Palmeira das Missões, com jurisdição sobre os municípios de Condor, 
Pejuçara, Panambi, Saldanha Marinho e Santa Bárbara do Sul;
CONSIDERANDO a necessidade de regular o funcionamento e a tramitação dos processos originários da Vara do Trabalho de 
Palmeira das Missões no referido Posto, RESOLVE:
Art. 1º -  Incumbe ao Posto de Panambi  o processamento das ações referentes aos municípios  de Condor,  Pejuçara,  Panambi, 
Saldanha Marinho e Santa Bárbara do Sul.
Parágrafo Único: É facultado o ajuizamento de ações tanto no Posto da Justiça do Trabalho de Panambi como na Vara do Trabalho 
de Palmeira das Missões. Nesta última hipótese, serão encaminhadas ao Posto para fins de autuação e processamento, tendo-se, 
como data do ajuizamento da ação, a registrada no protocolo de entrega da petição inicial.

13) PORTARIA Nº 5532, DE 05 DE OUTUBRO DE 2009
Implanta o Processo Administrativo Eletrônico no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região.
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª  REGIÃO,  no  uso  de  suas  atribuições  legais  e 
regimentais, e tendo em vista o que consta do PA nº 03430-2009-000-04-00-8,
CONSIDERANDO os princípios que regem a Administração Pública, especialmente o da eficiência; CONSIDERANDO que a Lei 
nº 11.419, de 19 de dezembro de 2006, possibilita o desenvolvimento de sistemas para a tramitação processual em meio totalmente 
eletrônico; CONSIDERANDO que a Secretaria de Informática do Tribunal desenvolveu um sistema de administração de processos 
administrativos  eletrônicos,  que  se  encontra  em fase  de testes  desde julho do corrente  ano;  CONSIDERANDO  que os  testes 
resultaram  em  avaliações  muito  positivas,  conferindo,  de  fato,  maior  celeridade  aos  processos  administrativos;  e 
CONSIDERANDO, por fim, que a atual versão do sistema permite a sua adoção definitiva, RESOLVE:
Art. 1º Implantar, no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, o Sistema de Processos Administrativos Eletrônicos, 
doravante denominado ADMEletrônico.
Art. 2º O ADMEletrônico é de uso obrigatório para a autuação e tramitação dos processos administrativos, inclusive para juntada de 
requerimentos, documentos e informações em geral.
Art. 3º O requerimento ou documento inicial do expediente, quando apresentado em meio papel, será protocolizado no Serviço de 
Cadastramento Processual  e  remetido  à  unidade  competente  para  instrução,  que  digitalizará  a(s)  peça(s)  e  autuará  o  processo 
administrativo eletrônico, informando ao interessado, de preferência via mensagem eletrônica, o número do processo.
§ 1º As peças apresentadas em meio papel, após digitalizadas, serão arquivadas e conservadas pela unidade responsável até que seja 
autorizada a sua destruição pela Comissão de Gestão Documental.
§  2º  Fica  dispensada  a  protocolização  no  Serviço  de  Cadastramento  Processual  quando  o  requerimento  for  apresentado  por 
magistrado  ou  servidor  e  entregue  diretamente  na  unidade  de  destino,  caso  em que  bastará  apor  a  data  de  recebimento  no 
documento.
Art. 4º  Os atos  processuais produzidos no processo administrativo eletrônico terão assinatura digital,  certificada junto à Infra-
Estrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil).
Parágrafo único. Na impossibilidade de realização da assinatura digital,  o documento será produzido em meio papel, assinado, 
digitalizado e juntado ao processo administrativo eletrônico.
Art. 5º Os documentos produzidos eletronicamente e juntados aos processos eletrônicos com garantia da origem e de seu signatário, 
na forma estabelecida nesta Portaria, serão considerados originais para todos os efeitos legais.
Parágrafo único. Os documentos digitalizados e juntados ao processo administrativo eletrônico têm a mesma força probante dos 
originais, ressalvada eventual alegação fundamentada de adulteração ocorrida antes ou durante o processo de digitalização.
Art. 6º  Os requerimentos,  despachos, pareceres, decisões e informações em geral, acompanhadas ou não de documentos,  serão 
juntados ao processo administrativo eletrônico no formato PDF (Portable Document Format).
Art. 7º Considera-se realizado o ato processual no dia e hora de sua juntada ao processo administrativo eletrônico.
Parágrafo único. Toda e qualquer peça apresentada em meio papel será digitalizada e juntada ao processo administrativo eletrônico 
a  que  se  refere,  valendo  como  data  da  prática  do ato a  sua  entrega  no  Serviço  de  Cadastramento  Processual  ou  na  unidade 
administrativa competente para seu recebimento.
Art.  8º  O processo administrativo  eletrônico estará disponível  para vista  dos  autos  ou  consulta,  na  internet ou intranet,  pelos 
interessados referidos no artigo 9º da Lei nº 9.784/99.
Art. 9º  Caberá à Secretaria  de Informática disponibilizar sistemas de segurança de acesso que protejam os autos  do processo 
administrativo eletrônico e permitam seu armazenamento em meio seguro, que garanta a preservação e a integridade de seus dados.
Art. 10. A juntada ou apensamento de um processo administrativo eletrônico a outro será efetuada com a anexação dos documentos 
daquele a este, certificando-se o fato em ambos os processos.
Art.  11.  O  eventual  desentranhamento  de  arquivos  ou  peças  do  processo  administrativo  eletrônico  deverá  ser  devidamente 
certificado.
Art. 12. É de exclusiva responsabilidade dos usuários o sigilo da senha da assinatura digital, não sendo oponível a alegação de uso 
indevido.
Art. 13. Incumbe às chefias das unidades administrativas zelar para que seja verificado no sistema, diariamente, a existência de 
processos administrativos eletrônicos pendentes de providências.
Art. 14. O uso inadequado do sistema que cause prejuízo aos interessados ou Tribunal está sujeito à apuração de responsabilidade e 
à aplicação de sanções administrativas.
Art.  15.  Os  casos  omissos  serão  submetidos  à  apreciação  do  Presidente  do  Tribunal,  por  intermédio  do  Diretor-Geral  de 
Coordenação Administrativa.
Art. 16. Esta Portaria entra em vigor no dia 03 de novembro de 2009.
Registre-se e Publique-se.
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JOÃO GHISLENI FILHO
Presidente

14) PORTARIA Nº 38, DE 15 DE OUTUBRO DE 2009.
Regula o funcionamento do Posto da Justiça do Trabalho de Panambi e dá outras providências.
A DESEMBARGADORA-CORREGEDORA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, no uso de 
suas atribuições legais e regimentais, e CONSIDERANDO o disposto na Resolução Administrativa nº 11/2009, de 24 de julho de 
2009, do Órgão Especial do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região que aprovou a instalação do Posto da Justiça do Trabalho 
no município de Panambi, vinculado à Vara do Trabalho de Palmeira das Missões, com jurisdição sobre os municípios de Condor, 
Pejuçara, Panambi, Saldanha Marinho e Santa Bárbara do Sul; CONSIDERANDO a necessidade de regular o funcionamento e a 
tramitação dos processos originários das Varas do Trabalho de Palmeira das Missões e Cruz Alta no referido Posto, RESOLVE:
Art. 1º -  Incumbe ao Posto de Panambi  o processamento das ações referentes aos municípios  de Condor,  Pejuçara,  Panambi, 
Saldanha Marinho e Santa Bárbara do Sul.
Parágrafo Único: É facultado o ajuizamento de ações tanto no Posto da Justiça do Trabalho de Panambi como na Vara do Trabalho 
de Palmeira das Missões. Nesta última hipótese, serão encaminhadas ao Posto para fins de autuação e processamento, tendo-se, 
como data do ajuizamento da ação, a registrada no protocolo de entrega da petição inicial.
Art. 2º -  A pauta de audiências do Posto de Panambi será organizada pelo Juiz Titular da Vara do Trabalho de Palmeira das 
Missões, de comum acordo com o Juiz Auxiliar, se houver, ficando a seu
critério o número de sessões e de audiências necessárias à adequada prestação jurisdicional.
Art. 3º - Os processos originários dos municípios de Condor e Panambi, já incluídos na pauta de audiência da Vara do Trabalho de 
Palmeira das Missões,  serão remetidos ao Posto logo após a realização da audiência, salvo se convencionado o contrário pelas 
partes.
Parágrafo Único: Aqueles processos que se encontrarem com prazo em curso na data de início de funcionamento do Posto, serão 
para lá remetidos à medida do respectivo vencimento.
Art. 4º - Os Processos em andamento na Vara do Trabalho de Cruz Alta, oriundos dos municípios citados no artigo primeiro, serão 
todos remetidos ao Posto, observados os seguintes critérios:
I - Após a realização da audiência cuja inauguração ou prosseguimento esteja designado para até 60 (sessenta) dias da publicação da 
presente Portaria;
II  -  Na hipótese  da  audiência  estar  designada  para  além de  60 (sessenta) dias,  os  processos  serão retirados  de pauta  e,  após 
cumpridas possíveis pendências como manifestação sobre documentos, realização de perícias, expedição de ofícios, entre outras;
III - Após o trânsito em julgado da sentença, quando encerrada a instrução;
IV- Após o trânsito em julgado da sentença, quando concluso para julgamento;
§ 1º  Havendo conciliação,  o  feito  prosseguirá  na Vara do Trabalho de Cruz Alta,  onde  será  arquivado,  salvo na hipótese  de 
descumprimento quando será remetido ao Posto para fins de execução.
§ 2º - Interposto recurso, caberá à Vara do Trabalho proceder ao respectivo processamento e remessa para o Tribunal Regional do 
Trabalho da 4ª Região.
a) Quando os processos retornarem à Vara serão imediatamente encaminhados ao Posto.
b) Igual procedimento deverá ser adotado em relação a quaisquer autos apartados ou ações originárias que retornarem do Tribunal 
após a publicação da presente Portaria.
§ 3º - A carta de sentença que se encontre exclusivamente aguardando a baixa dos autos principais, deverá permanecer na Vara até a 
mencionada baixa e, após, remetida juntamente com aqueles autos para o Posto.
§ 4º-  Os processos em fase de liquidação de sentença deverão permanecer na Vara do Trabalho de Cruz alta até a prolação da 
respectiva sentença e, após, remetidos ao Posto onde será procedida a execução.
§ 5º- Os processos em fase de execução que se encontrem com data designada para leilão ou praça ou que possuam penhora sobre 
bens imóveis situados na área de jurisdição da Vara do Trabalho de Cruz Alta, após a realização do respectivo ato ou expropriação 
do bem penhorado.
§ 6º –  Os processos arquivados, provisória ou definitivamente, permanecerão na Vara do Trabalho de Cruz Alta, salvo quando 
houver pedido de desarquivamento para resolver pendências, hipótese em que serão os autos remetidos ao Posto onde tramitarão até 
final.
§ 7º- Os demais feitos, cujo andamento não se enquadre em nenhuma das hipóteses anteriores, deverão ser remetidos ao Posto de 
Panambi após concluídas as pendências referentes aos trâmites iniciados na Vara do Trabalho de Cruz Alta.
Art. 5º - Ao servidor responsável pelo atendimento no Posto da Justiça do Trabalho de Panambi, administrativamente subordinado à 
Vara do Trabalho de Palmeira das Missões, incumbe a prática de todos os atos previstos nos artigos 711, letras “a”, “b”, “c”, “d”, 
”e”, “f”, “g” e 712 da CLT, além dos atos meramente ordinatórios definidos pelo artigo 162, § 4º do Código de Processo Civil, bem 
como a abertura e escrituração de livros de obrigatória manutenção no Posto, a elaboração dos Boletins de Produção de Juízes e o 
encaminhamento  mensal  de  dados  à  Vara  do  Trabalho  de  Palmeira  das  Missões,  para  inclusão  no  Boletim  Estatístico  e  o 
arquivamento de processos findos.
Parágrafo Único: Além das atribuições acima referidas, deverá dar andamento, de ofício, aos processos, realizando a juntada aos 
autos  de petições, ofícios  ou quaisquer peças que neles devam ser entranhadas; promover  a cientificação das partes de laudos 
periciais, intimando, sucessivamente, os procuradores para manifestação; dar vista à parte adversa de cálculos apresentados; intimar 
os procuradores das partes para apresentar quesitos, com prazo sucessivo, quando determinada a realização de perícia e designado o 
perito pelo Juiz; intimar o recorrido para contra-arrazoar, quando da interposição de recurso; intimar as testemunhas arroladas pelos 
litigantes  e,  por  fim,  dar  cumprimento aos despachos  que contenham múltiplas  determinações, executando-as,  sucessivamente, 
independente de novo despacho.
Art. 6º - O Posto observará os feriados do Município de Panambi.
Art. 7º - Esta Portaria revoga a de nº 37/2009, publicada com incorreção.
Registre-se, publique-se.
Porto Alegre, 15 de outubro de 2009.
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BEATRIZ ZORATTO SANVICENTE
Desembargadora-Corregedora Regional

R E S O L U Ç Õ E S

15) RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA N° 16/2009
(Retificada na sessão extraordinária e plenária realizada em 02.10.2009)
O TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, na sessão plenária e extraordinária realizada nesta data, no uso 
de suas atribuições legais e regimentais,  RESOLVEU aprovar o ASSENTO REGIMENTAL N° 01/2009, nos seguintes termos: 
por unanimidade de votos,  ALTERAR A REDAÇÃO do parágrafo 3º do artigo 201, que passa a ser a seguinte:  § 3º O agravo, 
inclusive quando se voltar contra decisão proferida nos termos do artigo 557 do CPC, será processado em autos apartados e, após o 
julgamento definitivo, apensado aos autos do processo do qual se originou. Por unanimidade de votos, ALTERAR A REDAÇÃO 
do caput e dos incisos I a IV do artigo 213, que passam a ser:  Art. 213. As comissões permanentes são compostas do seguinte 
modo:  I  -  A Comissão  do Regimento  Interno,  por  3  Desembargadores,  eleitos  pelo  Tribunal  Pleno,  sendo um deles  o  Vice-
Presidente,  que  a  presidirá,  funcionando  com  o  quorum  de  2  Desembargadores;  II  -  A  Comissão  de  Jurisprudência,  por  5 
Magistrados, 3 do Tribunal e 2 Juízes de 1º grau, eleitos pelo Tribunal Pleno, funcionando com quorum de 3 Magistrados; III – A 
Comissão de Informática, por 5 Magistrados, 3 do Tribunal e 2 do 1º grau, sendo um deles o Juiz Diretor do Foro de Porto Alegre e 
o outro eleito pelo Tribunal Pleno, funcionando com quorum de 3 Magistrados; IV - A Comissão de Comunicação Social e Relações 
Institucionais, por 3 Magistrados eleitos pelo Tribunal Pleno, sendo pelo menos 2 do Tribunal, funcionando com o quorum de 2 
Magistrados.  Por  maioria  de  votos,  vencidos  os  Exmos.  Desembargadores  Flavio  Portinho  Sirangelo,  Fabiano  de  Castilhos 
Bertolucci, Denis Marcelo de Lima Molarinho, Beatriz Zoratto Sanvicente, Juraci Galvão Júnior, Berenice Messias Corrêa, Milton 
Varela Dutra, Tânia Maciel de Souza, Ricardo Luiz Tavares Gehling, Maria Beatriz Condessa Ferreira, João Pedro Silvestrin e 
Denise Pacheco, ALTERAR A REDAÇÃO do inciso V do artigo 213, que passa a ser a seguinte: V - A Comissão de Orçamento, 
Finanças e Planejamento Estratégico, por 5 Magistrados e 1 servidor, sendo 4 do Tribunal e 1 Juiz de Primeiro Grau, cabendo às 
respectivas entidades de classe indicar o servidor, 1 Magistrado do Tribunal e 1 Juiz de Primeiro Grau, e ao Tribunal Pleno eleger os 
demais, funcionando com o quorum de 4 membros, dentre estes 3 Magistrados de Segundo Grau. Por maioria de votos, vencidos os 
Exmos. Desembargadores Flavio Portinho Sirangelo, Fabiano de Castilhos Bertolucci, Denis Marcelo de Lima Molarinho, Beatriz 
Zoratto Sanvicente, Juraci Galvão Júnior, Berenice Messias Corrêa, Milton Varela Dutra, Tânia Maciel de Souza, Ricardo Luiz 
Tavares Gehling, Maria Beatriz Condessa Ferreira, João Pedro Silvestrin e Denise Pacheco, ACRESCENTAR o artigo 243-E, nos 
seguintes termos: Art. 243-E. A composição atual da Comissão de Orçamento, Finanças e Planejamento Estratégico, a partir da data 
da publicação da Resolução Administrativa, que altera a redação do inciso V do artigo 213 deste Regimento Interno, até 10.12.2009, 
será  acrescida, neste  ínterim,  de 1 Magistrado do Tribunal,  1 Juiz de  Primeiro Grau e 1 servidor,  indicados  pelas  respectivas 
entidades de classe, funcionando com o quorum de 5 membros, dentre estes 3 Magistrados do Segundo Grau. A presente Resolução 
Administrativa entra em vigor na data de sua publicação. Dou fé. Porto Alegre, 31 de agosto de 2009. Cláudia Regina Schröder, 
Secretária do Tribunal Pleno e do Órgão Especial.

16) RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA N° 18/2009
CERTIFICO que o Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região, no uso de suas atribuições legais e regimentais, em sessão 
plenária e extraordinária realizada nesta data, CONSIDERANDO a decisão cautelar proferida pelo Plenário do Supremo Tribunal 
Federal na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 11, deferindo liminarmente a suspensão dos julgamentos dos processos que 
envolvam a aplicação do artigo 1º-B, da Lei nº 9.494/97, que ampliou para 30 dias o prazo concedido à Fazenda Pública para 
interposição de embargos à execução; CONSIDERANDO, ainda, que aquele órgão julgador, em decisão publicada em 14.09.2009, 
resolveu questão de ordem no sentido de prorrogar o prazo da liminar concedida, RESOLVEU, por unanimidade de votos, cancelar 
a SÚMULA Nº 44 deste Tribunal, aprovada pela Resolução Administrativa nº 12/2006. Dou fé. Porto Alegre, 02 de outubro de 
2009. Cláudia Regina Schröder, Secretária do Tribunal Pleno e do Órgão Especial.

17) RESOLUÇÃO Nº 90, DE 29 DE SETEMBRO DE 2009
Dispõe sobre os requisitos de nivelamento de tecnologia da informação no âmbito do Poder Judiciário.
O PRESIDENTE DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, no uso de suas atribuições constitucionais e regimentais, e
CONSIDERANDO  que  o  Poder  Judiciário  é  uno  e  exige  a  implementação  de  diretrizes  nacionais  para  nortear  a  atuação 
institucional
de todos os seus órgãos;
CONSIDERANDO a edição da Lei nº 11.419, de 19 de dezembro de 2006;
CONSIDERANDO a edição da  Resolução CNJ nº  70,  de  18 de  março 2009,  que  definiu a meta  nacional  de  nivelamento  –
informatizar todas as unidades judiciárias e interligá-las ao respectivo tribunal e à rede mundial de computadores (internet);
CONSIDERANDO a edição do acórdão do TCU 1603/2008- plenário, que recomenda ao CNJ a promoção de ações para a melhoria
da gestão dos níveis de serviço de tecnologia da informação e comunicações - TIC; e
CONSIDERANDO o que ficou decidido na 91ª Sessão Plenária do Conselho Nacional de Justiça, ocorrida em 29/09/2009, Processo
nº 2009.10.00.005080-3, resolve:
Art. 1º Os Tribunais deverão manter serviços de tecnologia da informação e comunicação - TIC necessários à adequada prestação 
jurisdicional, observando os referenciais estabelecidos nesta Resolução.
CAPÍTULO I
DO QUADRO DE PESSOAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
E COMUNICAÇÕES - TIC
Art. 2º O Tribunal deve constituir quadro de pessoal permanente de profissionais da área de TIC.
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§ 1º As funções gerenciais e as atividades estratégicas da área de TIC devem ser executadas, preferencialmente,  por servidores 
efetivos do quadro permanente.
§ 2º São atividades estratégicas:
I - governança de TIC;
II - gerenciamento de projetos de TIC
III - análise de negócio;
IV - segurança da informação;
V - gerenciamento de infraestrutura;
VI - gestão dos serviços terceirizados de TIC.
§ 3º A força de trabalho terceirizada que realize as funções e atividades descritas nos parágrafos anteriores deve ser gradualmente 
substituída.
§ 4º O Tribunal deverá manter quadro de pessoal permanente de que trata o caput compatível com a demanda e o porte, adotando 
como critérios para fixar o quantitativo necessário,  dentre outros,  o número de usuários internos de recursos de TIC, o grau de 
informatização, o número de estação de trabalho, o desenvolvimento de projetos na área de TIC e o esforço necessário para o 
atingimento das metas do planejamento estratégico, tomando como referencial mínimo o Anexo I.
§ 5º O Tribunal deverá definir e aplicar política de gestão de pessoas que promova a fixação de recursos humanos na área da TIC.
Art.  3º  Deve  ser  elaborado  e  implantado  plano  anual  de  capacitação  para  desenvolver  as  competências  necessárias  à 
operacionalização e gestão dos serviços de TIC.
Parágrafo único. O plano anual de capacitação deverá promover e suportar, de forma contínua, o alinhamento das competências 
técnicas e gerenciais do quadro de pessoal de TIC às melhores práticas de governança, bem como sua atualização tecnológica.
CAPÍTULO II
DOS SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO
Art.  4º  O  Tribunal  deve  desenvolver  ou  contratar  o  desenvolvimento  de  sistemas  de  informação  obedecendo  aos  requisitos 
estabelecidos nesta Resolução e ao disposto na Lei nº 11.419/2006.
Parágrafo único. Optando pela contratação, o Tribunal deverá fazer constar no instrumento contratual cláusula que determine que a 
propriedade intelectual dos códigos-fonte é da pessoa de direito público contratante, inclusive os referentes ao fornecimento de 
todos os dados, documentos e elementos de informação pertinentes à tecnologia de concepção, manutenção e atualizações.
Art. 5º Na contratação de sistemas de informação em que a propriedade intelectual não é da pessoa de direito público contratante, o 
Tribunal deverá fazer constar no instrumento contratual cláusula que determine  o depósito do código-fonte junto à autoridade 
brasileira  que  controla  a propriedade  intelectual  de  softwares  para  garantia  da  continuidade  dos  serviços  em caso de  rescisão 
contratual ou encerramento das atividades da contratada.
Art. 6º Os sistemas de automação deverão atender a padrões de desenvolvimento, suporte operacional, segurança da informação, 
gestão documental, interoperabilidade e outros que venham a ser recomendados pelo Comitê de Gestão dos Sistemas Informatizados 
do Poder Judiciário e aprovados pela Comissão de Tecnologia e Infraestrutura do CNJ.
§ 1º As novas aplicações de sistemas de automação de procedimentos judiciais deverão:
I - ser portáveis e interoperáveis;
II - manter documentação atualizada;
III - ser homologadas antes de entrar em produção;
IV  -  oferecer  suporte  para  assinatura  baseado  em certificado  emitido  por  Autoridade  Certificadora  credenciada  na  forma  da 
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil;
V - o Modelo de Requisitos para Sistemas Informatizados de Acompanhamento e Gestão de Processos e de Documentos Eletrônicos
da Justiça aprovado pelo CNJ; e
VI - os padrões de interoperabilidade do Governo Federal - e-PING.
§ 2º Facultativamente, aplicar-se-á o parágrafo anterior aos sistemas de automação de procedimentos administrativos dos tribunais.
CAPÍTULO III
DA INTEGRAÇÃO E DA DISPONIBILIZAÇÃO
Art. 7º Deve ser garantida a integração entre sistemas do primeiro, segundo graus e Tribunais Superiores.
Art.  8º  As  informações  sobre  processos,  seus  andamentos  e  o  inteiro  teor  dos  atos  judiciais  neles  praticados  devem  ser 
disponibilizados na internet, ressalvadas as exceções legais ou regulamentares.
CAPÍTULO IV
INFRAESTRUTURA DE TIC
Art. 9º O nivelamento de infraestrutura de TIC deve obedecer aos seguintes requisitos mínimos:
I - um microcomputador para cada posto de trabalho que exija uso de recursos de tecnologia da informação;
II - uma impressora para cada ambiente de trabalho, com tecnologia de impressão frente e verso e em rede sempre que possível, com 
qualidade adequada à execução dos serviços;
III - links de transmissão entre as unidades e o Tribunal suficientes para suportar o tráfego de dados e informações e garantir a 
disponibilidade exigida pelos aplicativos, sendo o mínimo de 2 Mbps para download; e
IV - conexão à rede de dados para cada dispositivo que necessite de recursos de rede; e
V - sempre que necessário, um scanner para cada ambiente de trabalho que demande recursos de digitalização de documentos que 
tenha capacidade compatível com essa demanda.
§ 1º As especificações do parque tecnológico devem ser compatíveis com as necessidades dos serviços.
§ 2º Deverão ser definidos processos para gestão dos ativos de infraestrutura de TIC do Tribunal,  de acordo com as melhores 
práticas  preconizadas  pelos  padrões  nacionais  e  internacionais,  notadamente  no  que  tange  ao  registro  e  acompanhamento  da 
localização de cada equipamento.
CAPÍTULO V
GESTÃO DE TIC
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Art. 10. A estrutura organizacional, o quadro de pessoal, a gestão de ativos e os processos do setor responsável pela gestão de 
trabalho  da  área  de  TIC  do  Tribunal  deverão  estar  adequados  às  melhores  práticas  preconizadas  pelos  padrões  nacionais  e 
internacionais para as áreas de governança e de gerenciamento de serviços de TIC.
Art.  11.  O  Tribunal  deve  elaborar  e  manter  um Planejamento  Estratégico  de  TIC -  PETI,  alinhado  às  diretrizes  estratégicas 
institucionais e nacionais.
Parágrafo único. Deverá ser elaborado, com base no PETI, o plano diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTI).
Art. 12. O Tribunal deverá constituir comitê ou comissão responsável por orientar as ações e investimentos em TIC, observado o 
planejamento de que trata o artigo anterior.
Parágrafo único. Recomenda-se que a composição de tal comitê ou comissão seja multidisciplinar.
Art. 13. O Tribunal deve elaborar e aplicar Política de Segurança da Informação, por meio de um Comitê Gestor, alinhada com as 
diretrizes nacionais.
Art. 14. As aquisições de equipamentos e contratação de serviços na área de TIC devem atender aos padrões recomendados pelo 
Comitê de Gestão dos Sistemas Informatizados do Poder Judiciário e aprovados pela Comissão de Tecnologia e Infraestrutura do 
CNJ.
Art. 15. O Superior Tribunal de Justiça - STJ, o Tribunal Superior do Trabalho - TST, o Conselho da Justiça Federal - CJF, o 
Conselho Superior da Justiça do Trabalho - CSJT, o Tribunal Superior Eleitoral - TSE, o Superior Tribunal Militar - STM, os 
Tribunais de Justiça e os Tribunais de Justiça Militar  poderão propor  ao CNJ normas específicas sobre TIC para o respectivo 
segmento e recomendar uso de estruturas e serviços de tecnologia disponíveis.
Parágrafo  único.  O  CNJ  manterá  banco  de  melhores  práticas  e  definirá  requisitos  para  atestar  conformidade  de  sistemas  de 
automação judicial, conferindo selo a esse respeito.
CAPÍTULO VI
DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 16. Deve ser enviado ao CNJ um plano de trabalho e respectivo cronograma de atendimento aos critérios de nivelamento 
estabelecidos nesta Resolução, no prazo de 120 dias após a publicação.
Parágrafo único. O cronograma referido no caput deste artigo deverá prever o atendimento total dos critérios até dezembro de 2014, 
contemplando, a cada ano, no mínimo 20% de cada uma das obrigações determinadas.
Art. 17. O CNJ realizará, anualmente, diagnóstico para avaliar o nível da infraestrutura e serviços de TIC no Poder Judiciário.
Art.  18.  Os Tribunais  serão classificados  conforme  o porte,  com base  nos  critérios  estabelecidos  pelo Comitê  de  Gestão dos 
Sistemas Informatizados do Poder Judiciário e aprovados pela Comissão de Tecnologia e Infraestrutura do CNJ.
Art.  19. O CNJ poderá destinar recursos  ou oferecer apoio técnico aos Tribunais  com maior  carência,  visando o nivelamento 
tecnológico.
Parágrafo único. Serão estabelecidas prioridades de acordo com o porte do Tribunal e as diretrizes da Comissão de Tecnologia e 
Infraestrutura do CNJ.
Art. 20. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Min. GILMAR MENDES

ANEXO I

FORÇA DE TRABALHO TOTAL MÍNIMA RECOMENDADA PARA TIC
Total de Usuários de recursos de TIC % mínimo da força de trabalho de TIC 

(efetivos, comissionados e terceirizados)
Mínimo necessário de profissionais do 

quadro permanente
Até 500 7,00% 15

Entre 501 e 1.500 5,00% 35
Entre 1.501 e 3.000 4,00% 75
Entre 3.001 e 5.000 3,00% 120
Entre 5.001 e 10.000 2,00% 150

Acima de 10.000 1,00% 200

ANEXO II

PORTE DOS TRIBUNAIS

              SEGUNDO A TECNOLOGIA
Critério Nível

A B C
Idade média dos Storages (anos) <= 5 > 5 e <= 8 > 8
Faixa predominante de espaço de disco dos
Storages (TB)

>= 2 < 2 e >= 1 < 1

Faixa predominante de memória dos Storages
(GB)

>= 16 < 16 e >= 5 < 5

Impressoras (milhares) >= 2 < 2 e >= 1 < 1
Scanners (centenas) >= 4 < 4 e >= 2 < 2
Velocidade dos links instalados entre a sede >= 2 < 2 e > 0,5 <= 0,5
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do tribunal e as subdivisões jurisdicionais
(comarcas, subseções ou varas) (Mbps)
Prédios com link (abrangência percentual) 100,00% < 100% e >=50% < 50%
Velocidade do link de acesso da sede do
tribunal à internet (Mbps)

>= 8 < 8 e >= 2 < 2

Idade média de microcomputadores (anos) <= 3 > 3 e <= 4 > 4
Microcomputadores (milhares) >=2000 < 2000 e >= 1000 < 1000
Idade média de servidores (anos) <= 5 > 5 e <= 8 > 8
Pontos de rede (milhares) >= 5 < 5000 e >= 2,5 < 2,5

SEGUNDO A AUTOMAÇÃO 
Critério Nível

A B C
Os módulos de 1º grau são integrados (custas,
contador etc.)?

Sim - Não

Os módulos de 2º grau são integrados (autuação,
distribuição etc.)?

Sim - Não

Disponibilidade de informações processuais
na internet (1º grau)

100,00% - < 100%

Disponibilidade de informações processuais
na internet (2º grau)

100,00% - < 100%

Disponibilidade da íntegra dos atos jurisdicionais
proferidos na internet

100,00% - < 100%

Relação entre microcomputadores e a soma
de servidores de 1º grau, 2.º grau e área meio

>= 1 < 1 e >= 2/3 < 2/3

Relação entre o número de magistrados de
primeiro grau e o número de unidades judiciárias
de primeiro grau

>= 1 < 1 e >= 0.8 < 0.8

Relação entre o número de processos distribuídos
no primeiro grau nos últimos doze meses e o 
número de unidades judiciárias de primeiro grau

> 200 < 200 e >= 100 < 100

Relação entre o número de microcomputadores
e o número de pontos de rede

1 < 1 e >= 2/3 < 2/3

Relação entre o números de servidores de TIC e 
o número de servidores judiciários (servidores do 
1º e do 2º graus, excetuados os da área meio).

>= 0,07 < 0,07 e >= 0,03 < 0,3

18) RESOLUÇÃO Nº 91, DE 29 DE SETEMBRO DE 2009
Institui  o  Modelo  de  Requisitos  para  Sistemas  Informatizados  de  Gestão  de  Processos  e  Documentos  do  Poder  Judiciário  e 
disciplina a obrigatoriedade da sua utilização no desenvolvimento e manutenção de sistemas informatizados para as atividades 
judiciárias e administrativas no âmbito do Poder Judiciário.
O PRESIDENTE DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o decidido no 
Processo nº 2009.10.00.005334-8, em sessão realizada no dia 29 de setembro de 2009, e
CONSIDERANDO a necessidade de estabelecer requisitos mínimos para os sistemas informatizados do Poder Judiciário e garantir 
a confiabilidade, autenticidade e acessibilidade dos documentos geridos por esses sistemas;
CONSIDERANDO a necessidade de uniformizar regras mínimas de produção,  tramitação, guarda, destinação, armazenamento, 
preservação, recuperação, arquivamento e recebimento de processos e outros documentos digitais, não-digitais ou híbridos geridos 
pelos sistemas informatizados do Poder Judiciário; resolve:
Art. 1º Aprovar o Modelo de Requisitos para Sistemas Informatizados de Gestão de Processos e Documentos do Poder Judiciário - 
MoReq-Jus.
Art. 2º Os novos sistemas a serem desenvolvidos ou adquiridos para as atividades judiciárias e administrativas do Conselho e dos 
órgãos integrantes do Poder Judiciário deverão aderir integralmente aos requisitos do MoReq-Jus.
Parágrafo Único. Para os fins dispostos no presente artigo, as especificações para desenvolvimento ou aquisição de sistemas, bem 
como o documento de visão respectivos,  deverão fazer menção expressa ao grau de adesão ao MoReq-Jus, em observância ao 
sistema de avaliação de conformidade a ser disciplinado pelo CNJ.
Art. 3.º Os sistemas legados que ora servem às atividades judiciárias e administrativas do Conselho e dos órgãos integrantes do 
Poder Judiciário deverão aderir ao MoReq-Jus, conforme o seguinte cronograma:
I -  adesão aos requisitos  de "organização dos documentos institucionais:  plano de classificação e manutenção de documentos" 
(capítulo 2), "preservação" (capítulo 5) e "segurança" (capítulo 6) "avaliação e destinação" (capítulo 8), até dezembro de 2012;
II - adesão aos demais requisitos até dezembro de 2014.
Art. 4º O Departamento de Pesquisas Judiciárias e o Departamento de Tecnologia da Informação do CNJ serão responsáveis pela 
coordenação do programa de melhoria contínua do MoReq-Jus e pelo processo de acompanhamento e de validação do grau de 
aderência dos sistemas ao referido modelo.
Parágrafo único. O programa de melhoria contínua incluirá:
I - os metadados dos sistemas aplicativos das instituições do Poder Judiciário;
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II - o sistema de acompanhamento e avaliação de conformidade dos novos sistemas e dos sistemas legados ao MoReq-Jus;
III - a permanente atualização do MoReq-Jus.
Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Min. GILMAR MENDES

19) RESOLUÇÃO No- 415, DE 15 DE OUTUBRO DE 2009
Torna público o subsídio mensal da Magistratura da União.
O PRESIDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL,  no uso das atribuições que  lhe  confere  o  inciso XVII  do art.  13, 
combinado com o inciso I do art. 363 do Regimento Interno, Considerando o disposto na Lei nº 12.041, de 8 de outubro de 2009, 
publicada no Diário Oficial da União de 9 de outubro de 2009,
Considerando o escalonamento entre os diversos níveis da Magistratura da União previsto no art. 93, V, da Constituição Federal e 
no § 2º do art. 1º da Lei nº 10.474, de 27 de junho de 2002, resolve:
Art. 1º Tornar público o subsídio mensal dos Magistrados da União a partir de 1º de setembro de 2009:

MEMBROS DA MAGISTRATURA SUBSÍDIO (R$)
Ministro do Supremo Tribunal Federal 25.725,00 25.725,00
Ministro de Tribunal Superior 24.438,75
Juiz de Tribunal Regional e Desembargador do TJDFT 23.216,81
Juiz Federal, Juiz de Vara Trabalhista, Juiz Auditor Militar e Juiz de Direito 22.055,97
Juiz Substituto 20.953,17

Art. 2º Fica revogada a Resolução nº 318, de 9 de janeiro de 2006.
Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
MINISTRO GILMAR MENDES

20) RESOLUÇÃO No- 92, DE 13 DE OUTUBRO DE 2009
Dispõe sobre a Gestão de Precatórios no âmbito do Poder Judiciário e dá outras previdências.
O PRESIDENTE DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, no uso de suas atribuições constitucionais e regimentais, e
CONSIDERANDO que compete  ao Conselho Nacional  de Justiça  o controle  da  atuação administrativa  e financeira do Poder 
Judiciário, bem como zelar pela observância do Art. 37 da Carta Constitucional (CF, Art. 103-B, § 4º, caput e inciso II);
CONSIDERANDO  que  a  eficiência  operacional  e  a  promoção  da  efetividade  do  cumprimento  das  decisões  são  objetivos 
estratégicos a serem perseguidos pelo Poder Judiciário, a teor da Resolução No- 70 do Conselho Nacional de Justiça;
CONSIDERANDO o princípio constitucional da razoável duração do processo judicial e administrativo;
CONSIDERANDO a necessidade de um maior controle dos precatórios expedidos e de tornar mais efetivos os instrumentos de 
cobrança dos créditos judiciais em desfavor do Poder Público;
CONSIDERANDO  que  a  instituição  de  Juízos  de  Conciliação  de  Precatórios  por  diversos  tribunais  vem gerando  resultados 
altamente positivos, a ensejar a necessidade de incentivar essa prática;
CONSIDERANDO o deliberado pelo Plenário do Conselho Nacional de Justiça na sua 92ª Sessão, realizada em 13 de outubro de 
2009, resolve:
Art. 1º Fica instituído o Sistema de Gestão de Precatórios - SGP no âmbito do Poder Judiciário, gerido pelo Conselho Nacional de 
Justiça - CNJ, como banco de dados de caráter nacional a ser alimentado pelos Tribunais descritos nos incisos II a VII do Art. 92 da 
Constituição Federal, com as seguintes informações:
I - tribunal, unidade judiciária e número do processo judicial que ensejou a expedição do precatório;
II - datas do trânsito em julgado da decisão que condenou a entidade a realizar o pagamento e da expedição do precatório;
III - valor do precatório, data da atualização do calculo e entidade de Direito Público devedora;
IV - natureza do crédito, se comum ou alimentar;
V - valor total dos precatórios expedidos pelo tribunal até 1º de julho de cada ano;
VI - valor total da verba orçamentária anual de cada entidade de Direito Público da jurisdição do Tribunal destinada ao pagamento 
dos precatórios;
VII - percentual do orçamento de cada entidade sob a jurisdição do Tribunal destinado ao pagamento de precatórios;
VIII - valor total dos precatórios não pagos até o final do exercício, por entidade.
§ 1º As informações dos itens I a V deverão ser encaminhadas ao CNJ até o dia 30 de agosto de cada ano, e as dos itens VI a VIII 
até o dia 31 de janeiro do ano subsequente, as quais comporão mapa anual sobre a situação dos precatórios expedidos por todos os 
órgãos do Poder Judiciário, a ser divulgado no Portal do CNJ na Rede Mundial de Computadores (internet).
§  2º  Os tribunais  deverão disponibilizar  as  informações nos  seus respectivos  portais  da  internet,  na  ordem de  expedição dos 
precatórios, observados os prazos do parágrafo ant e r i o r.
§ 3º As informações serão encaminhadas com observância de modelo de dados fornecido pelo Departamento de Tecnologia da 
Informação do Conselho Nacional de Justiça.
§  4º  A Presidência  do CNJ,  por  ato  próprio,  poderá  determinar  a  inclusão de  outras  informações no modelo de  dados  a  ser 
encaminhado pelos Tribunais.
§ 5º O disposto no presente artigo não se aplica aos pagamentos de obrigações definidas em lei como de pequeno valor.
Art. 2º O Presidente do Tribunal, verificada a insuficiência da verba orçamentária para pagamento de todos os precatórios, solicitará 
informações ao chefe do Executivo local e adotará as medidas administrativas necessárias à efetivação do pagamento dentro do 
prazo constitucional.
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Parágrafo único. A caracterização de crime de responsabilidade praticado pelo Presidente de Tribunal na forma do art. 100, § 6º, da 
Constituição Federal, não prejudicará a abertura de procedimento administrativo adequado pelo Plenário do CNJ, por omissão na 
adoção das medidas mencionadas no "caput" deste artigo.
Art. 3º Faculta-se aos Tribunais instituir  Juízo Auxiliar de Conciliação de Precatórios,  com o objetivo de buscar a conciliação 
naqueles já expedidos, observada a ordem cronológica de apresentação.
§ 1º Poderá ser delegado ao Juízo Auxiliar de Conciliação de Precatórios, sem prejuízo de outras atribuições, o controle da listagem 
da ordem preferencial dos credores, a realização de cálculos, a supervisão e acompanhamento de contas bancárias e a celebração de 
convênios entre os entes públicos devedores e o Tribunal para repasse mensal de verbas necessárias ao pagamento dos precatórios.
§ 2º Os precatórios conciliados serão quitados, na ordem cronológica, observando-se o repasse realizado pelo ente público devedor.
§ 3º Os precatórios que não foram objeto de conciliação serão pagos na ordem cronológica de apresentação.
Art. 4º Vencido o prazo para pagamento do precatório e, quando for o caso, frustrada a tentativa de conciliação, os autos serão 
encaminhados à Presidência do Tribunal para deliberar sobre eventual pedido de intervenção.
Art. 5º Os Tribunais devem buscar a celebração de convênios com as entidades de Direito Público com vistas ao direcionamento de 
percentual do montante arrecadado com execuções fiscais ao pagamento de precatórios.
Parágrafo único. Os Tribunais de Justiça deverão desenvolver ações no âmbito de sua jurisdição no sentido de agilizar a cobrança da 
dívida ativa da Fazenda Pública Estadual e Municipal, com vistas ao direcionamento mencionado no "caput" deste artigo.
Art. 6º As informações de que trata o art. 1º referentes aos precatórios expedidos até 1º de julho de 2009 deverão ser encaminhadas 
ao CNJ até o dia 31 de janeiro de 2010.
Art. 7º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Ministro GILMAR MENDES

E D I T A I S

21) 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 Soledade, ficando aberto o prazo de 15 (quinze) dias para a manifestação dos
interessados, a partir da publicação do presente edital no Diário de Justiça Eletrônico, conforme previsto no artigo 654, § 5º, alínea 
“a”, da Consolidação das Leis do Trabalho; II – Na hipótese de haver interessado(s), a remoção dar-se-á após o decurso do prazo 
constante no item I e nos termos do ordenamento jurídico vigente.  Porto Alegre, 02 de outubro de 2009. Ass. Desembargador  
JOÃO GHISLENI FILHO, Presidente.

22) O VICE- 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 1ª Vara do Trabalho de São Leopoldo, ficando aberto o prazo de 15 (quinze) dias para 
a manifestação dos interessados, a partir da publicação do presente edital no Diário de Justiça Eletrônico, conforme previsto no 
artigo 654, § 5º, alínea “a”, da Consolidação das Leis do Trabalho; II – Na hipótese de haver interessado(s), a remoção dar-se-á após 
o decurso do prazo constante no item I e nos termos do ordenamento jurídico vigente. Porto Alegre, 07 de outubro de 2009. Ass. 
Desembargador CARLOS ALBERTO ROBINSON, Vice-Presidente, no exercício da Presidência.

23) 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  26ª  Vara do Trabalho de  Porto Alegre,  ficando aberto o prazo de 15 (quinze) dias para a 
manifestação dos interessados, a partir da publicação do presente edital no Diário de Justiça Eletrônico, conforme previsto no artigo 
654, § 5º, alínea “a”, da Consolidação das Leis do Trabalho;  II – Na hipótese de haver interessado(s), a remoção dar-se-á após o 
decurso do prazo constante no item I e nos termos do ordenamento jurídico vigente. Porto Alegre, 13 de outubro de 2009. Ass. 
Desembargador JOÃO GHISLENI FILHO, Presidente

D I V E R S O S
<!I
24) ATO Nº 155/2009 – CSJT.GP.SE
Dispõe sobre o valor a ser pago a título de auxílio pré-escolar aos dependentes dos magistrados e servidores da Justiça do Trabalho 
de primeiro e segundo graus.
O  PRESIDENTE  DO  CONSELHO  SUPERIOR  DA  JUSTIÇA  DO  TRABALHO,  no  uso  de  suas  atribuições  legais  e 
regulamentares,
Considerando a competência do Conselho Superior da Justiça do Trabalho para expedir normas gerais de procedimento relacionadas 
a gestão de pessoas, no âmbito da Justiça do Trabalho de primeiro e segundo graus, conforme dispõe o art. 5º, inciso II, do seu 
Regimento Interno;
Considerando o Ato nº 150/2009-CSJT.GP.SE, publicado no Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho de 21/9/2009, que uniformiza 
o Programa de Assistência Pré-Escolar no âmbito da Justiça do Trabalho de primeiro e segundo graus; e
Considerando,  ainda,  a  necessidade  de  uniformizar  o  valor  a  ser  pago  a  título  de  auxílio  pré-escolar  aos  dependentes  dos 
magistrados e servidores da Justiça do Trabalho de primeiro e segundo graus,
R E S O L V E:
Art. 1° Fica estabelecido em R$ 280,00 (duzentos e oitenta reais) o valor a ser pago a título de auxílio pré-escolar aos dependentes 
dos magistrados e servidores da Justiça do Trabalho de primeiro e segundo graus.
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Parágrafo único. Nos Tribunais em que, eventualmente, o auxílio pré-escolar vem sendo pago em valor superior ao ora fixado, fica 
assegurada aos dependentes dos magistrados e servidores a manutenção do valor praticado e vedado qualquer novo reajuste até que 
seja alcançada a uniformidade nacional.
Art. 2º Revoga-se o Ato nº 245/2008 - CSJT.GP.
Art. 3º Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se.
Brasília, 30 de setembro de 2009.
Ministro MILTON DE MOURA FRANÇA
Presidente do Conselho Superior da Justiça do Trabalho1

25) OFÍCIO SDF/POA nº 369/2009 DO SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DOS FEITOS DE PORTO ALEGRE.
Informa que, foi proferida decisão nos autos do processo nº 00702-2009-026-04-00-00, determinando a aplicação da pena prevista 
nos arts. 731 e 732 da CLT à reclamante SABRINA CARGNELUTTI DUARDES.
0

26) ATO Nº 163/2009 – CSJT.GP.SE
Institui o Comitê Gestor do Sistema Integrado de Gestão Administrativa - cgSIGA.
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 de agosto 2009, que definiu o Modelo de Gestão do Portfólio de Tecnologia 
da Informação e das Comunicações da Justiça do Trabalho;
Considerando que para a concepção de sistemas nacionais é necessária a participação de usuários de vários órgãos da Justiça do 
Trabalho;
Considerando que os projetos nacionais devem estar submetidos a uma disciplina rígida de gerência de projetos;
Considerando a necessidade de formalizar grupos responsáveis pela especificação, implantação e melhoria contínua de sistemas 
nacionais;
Considerando a necessidade de definir atribuições e responsabilidades para os colaboradores dos projetos nacionais da Justiça do 
Trabalho;
Considerando que as atividades pertinentes à engenharia de sistemas prolongam-se durante todo o ciclo de vida do sistema;
Considerando a necessidade de garantir que o sistema permaneça adequado tecnicamente até que seja desativado;
Considerando,  finalmente,  que  as  áreas  de  Tecnologia  da  Informação  devem gerenciar  os  projetos  de  sistemas  partindo  das 
premissas e requisitos definidos pelos próprios usuários finais;
R E S O L V E:
Art. 1º Fica instituído o Comitê Gestor do Sistema Integrado de Gestão Administrativa – cgSIGA.
Art. 2º  O cgSIGA será composto por representantes dos usuários  do sistema, servidores da área judiciária  ou administrativa  e 
servidores da área de tecnologia da informação e comunicação, terá caráter permanente e possuirá as seguintes atribuições:
I – garantir a adequação do Sistema Integrado de Gestão Administrativa – SIGA aos requisitos legais e às necessidades da Justiça do 
Trabalho;
II - colaborar para a definição das premissas e estratégias utilizadas para o desenvolvimento, testes, homologação, implantação e 
integridade de operação do sistema SIGA;
III - elaborar proposta de projeto que contemple a especificação, aquisição, implantação, manutenção, suporte e treinamento para o 
referido sistema;
IV – garantir a padronização do SIGA nos órgãos da Justiça do Trabalho e a sua integração aos ambientes existentes;
V  –  definir  o  escopo  do  sistema  contemplando  as  áreas  de  Almoxarifado  e  Patrimônio,  Contratos  e  Licitações,  Processos 
Administrativos (protocolo), Orçamento e Finanças, Folha de Pagamento, Recursos Humanos, Imóveis, Controle de Frota, Controle 
Gerencial, Planejamento Estratégico e Gestão Documental de toda a Justiça do Trabalho;
VI – indicar membros para compor a equipe de projeto, incluindo o gerente do projeto e a equipe de requisitos, submetendo-os à 
aprovação da Assessoria de Tecnologia da Informação e das Comunicações - ASTIC;
VII – apoiar o desenvolvimento de projetos, relacionados à sua área de competência, atendendo as solicitações encaminhadas pelos 
gerentes de projetos;
VIII – elaborar termos de referência, projetos técnicos, relatórios e pareceres pertinentes à sua área de atuação;
IX - acompanhar  as  demandas  encaminhadas,  identificando a  necessidade  de  manutenções no sistema,  reportando-se  às  áreas 
pertinentes;
X - colaborar para a definição e adequação de normas e procedimentos no âmbito da Justiça do Trabalho que se façam necessários 
ao desenvolvimento, homologação e implantação do sistema, bem como a integridade de sua operação;
XI - divulgar os resultados de suas atividades nos locais designados pela ASTIC.
Art. 3º A composição do cgSIGA será definida pela Secretaria Executiva do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, ouvida a 
Presidência.
Art. 4º O cgSIGA atuará, após a implantação do sistema, no papel de instância gestora, reportando-se à ASTIC.
Art.  5º  Serão  registradas  no  Portal  da  Justiça  do  Trabalho  pelo  coordenador  do  cgSIGA  as  informações  das  atividades 
desenvolvidas, para fins de consulta geral.
Art. 6º Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 8 de outubro de 2009.
Ministro MILTON DE MOURA FRANÇA
Presidente do Conselho Superior da Justiça do Trabalho
 

27) ATO Nº 164/2009 - CSJT.GP.SE
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Institui o Comitê Gestor do Sistema Unificado de Cálculo da Justiça do Trabalho - cgCALC.
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 de agosto 2009, que definiu o Modelo de Gestão do Portfólio de Tecnologia 
da Informação e das Comunicações da Justiça do Trabalho;
Considerando que para a concepção de sistemas nacionais é necessária a participação de usuários de vários órgãos da Justiça do 
Trabalho;
Considerando que os projetos nacionais devem estar submetidos a uma disciplina rígida de gerência de projetos;
Considerando a necessidade de formalizar grupos responsáveis pela especificação, implantação e melhoria contínua de sistemas 
nacionais;
Considerando a necessidade de definir atribuições e responsabilidades para os colaboradores dos projetos nacionais da Justiça do 
Trabalho;
Considerando que as atividades pertinentes à engenharia de sistemas prolongam-se durante todo o ciclo de vida do sistema;
Considerando a necessidade de garantir que o sistema permaneça adequado tecnicamente até que seja desativado;
Considerando,  finalmente,  que  as  áreas  de  Tecnologia  da  Informação  devem gerenciar  os  projetos  de  sistemas  partindo  das 
premissas e requisitos definidos pelos próprios usuários finais,
R E S O L V E:
Art. 1º Fica instituído o Comitê Gestor do Sistema Unificado de Cálculo da Justiça do Trabalho - cgCALC.
Art. 2º O cgCALC será composto por representantes dos usuários do sistema, servidores da área judiciária e servidores da área de 
tecnologia da informação e comunicação, terá caráter permanente e possuirá as seguintes atribuições:
I – garantir a adequação do Sistema Unificado de Cálculo – e-CALC aos requisitos legais e às necessidades da Justiça do Trabalho; 
II - colaborar para a definição das premissas e estratégias utilizadas para o desenvolvimento, testes, homologação, implantação e 
integridade de operação do Sistema e-CALC;
III - elaborar proposta de projeto que contemple a especificação, aquisição, implantação, manutenção, suporte e treinamento para o 
referido sistema;
IV – garantir a padronização do e-CALC nos órgãos da Justiça do Trabalho e a sua integração aos ambientes existentes;
V – definir o escopo do sistema contemplando a área judiciária de toda a Justiça do Trabalho;
VI – indicar membros para compor a equipe de projeto, incluindo o gerente do projeto e a equipe de requisitos, submetendo-os à 
aprovação da Assessoria de Tecnologia da Informação e das Comunicações - ASTIC;
VII – apoiar o desenvolvimento de projetos, relacionados à sua área de competência, atendendo as solicitações encaminhadas pelos 
gerentes de projetos;
VIII – elaborar termos de referência, projetos técnicos, relatórios e pareceres pertinentes a sua área de atuação;
IX - acompanhar  as  demandas  encaminhadas,  identificando a  necessidade  de  manutenções no sistema,  reportando-se  às  áreas 
pertinentes;
X - colaborar para a definição e adequação de normas e procedimentos no âmbito da Justiça do Trabalho que se façam necessários 
ao desenvolvimento, homologação e implantação do sistema, bem como a sua correta operação;
XI - divulgar os resultados de suas atividades nos veículos designados pela ASTIC.
Art. 3º A composição do cgCALC será definida pela Secretaria Executiva do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, ouvida a 
Presidência.
Art. 4º O cgCALC atuará, após a implantação do sistema, no papel de instância gestora, reportando-se à ASTIC.
Art.  5º  Serão  registradas  no  Portal  da  Justiça  do  Trabalho,  pelo  coordenador  do  cgCALC,  as  informações  das  atividades 
desenvolvidas, para fins de consulta geral.
Art. 6º Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 8 de outubro de 2009.
Ministro MILTON DE MOURA FRANÇA
Presidente do Conselho Superior da Justiça do Trabalho

28) ATO Nº 161/2009 - CSJT.GP.SE
Institui o Comitê Gestor do Sistema Unificado de Administração de Processos da Justiça do Trabalho - cgSUAP.
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 de agosto 2009, que definiu o Modelo de Gestão do Portfólio de Tecnologia 
da Informação e das Comunicações da Justiça do Trabalho;
Considerando que para a concepção de sistemas nacionais é necessária a participação de usuários de vários órgãos da Justiça do 
Trabalho;
Considerando que os projetos nacionais devem estar submetidos a uma disciplina rígida de gerência de projetos;
Considerando a necessidade de formalizar grupos responsáveis pela especificação, implantação e melhoria contínua de sistemas 
nacionais;
Considerando a necessidade de definir atribuições e responsabilidades para os colaboradores dos projetos nacionais da Justiça do 
Trabalho;
Considerando que as atividades pertinentes à engenharia de sistemas prolongam-se durante todo o ciclo de vida do sistema;
Considerando a necessidade de garantir que o sistema permaneça adequado tecnicamente até que seja desativado;
Considerando,  finalmente,  que  as  áreas  de  Tecnologia  da  Informação  devem gerenciar  os  projetos  de  sistemas  partindo  das 
premissas e requisitos definidos pelos próprios usuários finais;
R E S O L V E:
Art. 1º Fica instituído o Comitê Gestor do Sistema Unificado de Administração de Processos da Justiça do Trabalho - cgSUAP.
Art. 2º O cgSUAP será composto por representantes dos usuários do sistema, servidores da área judiciária e servidores da área de 
tecnologia da informação e comunicação, terá caráter permanente e possuirá as seguintes atribuições:
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I – garantir a adequação do Sistema Unificado de Administração de Processos - SUAP aos requisitos legais e às necessidades da 
Justiça do Trabalho;
II - colaborar para a definição das premissas e estratégias utilizadas para o desenvolvimento, testes, homologação, implantação e 
integridade de operação do SUAP;
III - elaborar proposta de projeto que contemple a especificação, aquisição, implantação, manutenção, suporte e treinamento para o 
referido sistema;
IV – garantir a padronização do SUAP nos órgãos da Justiça do Trabalho e a sua integração aos ambientes existentes;
V – definir o escopo do sistema contemplando a área judiciária de toda a Justiça do Trabalho;
VI – indicar membros para compor a equipe de projeto, incluindo o gerente do projeto e a equipe de requisitos, submetendo-os à 
aprovação da Assessoria de Tecnologia da Informação e das Comunicações - ASTIC;
VII – apoiar o desenvolvimento de projetos, relacionados à sua área de competência, atendendo as solicitações encaminhadas pelos 
gerentes de projetos;
VIII – elaborar termos de referência, projetos técnicos, relatórios e pareceres pertinentes à sua área de atuação;
IX - acompanhar  as  demandas  encaminhadas,  identificando a  necessidade  de  manutenções no sistema,  reportando-se  às  áreas 
pertinentes;
X - colaborar para a definição e adequação de normas e procedimentos no âmbito da Justiça do Trabalho que se façam necessários 
ao desenvolvimento, homologação e implantação do sistema, bem como a sua correta operação;
XI - divulgar os resultados de suas atividades nos veículos designados pela ASTIC.
Art. 3º A composição do cgSUAP será definida pela Secretaria Executiva do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, ouvida a 
Presidência.
Art. 4º O cgSUAP atuará, após a implantação do sistema, no papel de instância gestora, reportando-se à ASTIC.
Art.  5º  Serão  registradas  no  Portal  da  Justiça  do  Trabalho  pelo  coordenador  do  cgSUAP  as  informações  das  atividades 
desenvolvidas, para fins de consulta geral.
Art. 6º Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, de outubro de 2009.
Ministro MILTON DE MOURA FRANÇA
Presidente do Conselho Superior da Justiça do Trabalho

29) ATO Nº 167/2009 – CSJT.GP.SE
Institui o Comitê Gestor do Serviço de Videoconferência da Justiça do Trabalho – cgVideoconf.
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 que para a concepção de projetos nacionais é necessária a participação de usuários de vários órgãos da Justiça do 
Trabalho;
Considerando que os projetos nacionais devem estar submetidos a uma disciplina rígida de gerência de projetos;
Considerando a necessidade de formalizar grupos responsáveis pela especificação, implantação e melhoria contínua de serviços e 
sistemas nacionais;
Considerando a necessidade de definir atribuições e responsabilidades para os colaboradores dos projetos nacionais da Justiça do 
Trabalho;
Considerando  a  necessidade  de  garantir  que  o  serviço  ou  sistema  permaneça  adequado  tecnicamente  até  que  o  mesmo  seja 
desativado;
Considerando,  finalmente,  que  as  áreas  de  Tecnologia  da  Informação  devem gerenciar  os  projetos  partindo  das  premissas  e 
requisitos definidos pelos próprios usuários finais;
R E S O L V E:
Art. 1º Fica instituído o Comitê Gestor do Serviço de Videoconferência da Justiça do Trabalho – cgVideoconf.
Art. 2º O cgVideoconf será formado por representantes dos usuários do serviço, servidores da área judiciária ou administrativa e 
servidores da área de tecnologia da informação e comunicação, terá caráter permanente e possuirá as seguintes atribuições:
I – garantir a adequação do serviço de videoconferência aos requisitos legais e às necessidades da Justiça do Trabalho;
II - colaborar para a definição das premissas e estratégias utilizadas para o desenvolvimento, testes, homologação, implantação e 
integridade de operação do serviço de videoconferência;
III  -  elaborar proposta  de projeto para a especificação,  contratação,  implantação e operação da videoconferência na Justiça do 
Trabalho de modo a garantir a sua efetiva utilização;
IV – propor melhorias no serviço avaliando sugestões relacionadas à manutenção, treinamento, padronização de procedimentos de 
utilização e adequação a novas necessidades;
V – indicar membros para composição de equipe de projeto, incluindo o gerente do projeto e a equipe de requisitos, submetendo-os 
à aprovação da Assessoria de Tecnologia da Informação e das Comunicações - ASTIC;
VI – apoiar o desenvolvimento de projetos, relacionados à sua área de competência, atendendo as solicitações encaminhadas pelos 
gerentes de projetos;
VII – elaborar termos de referência, projetos técnicos, relatórios e pareceres pertinentes à sua área de competência;
VIII  -  acompanhar  as  demandas  encaminhadas,  identificando  a  necessidade  de  melhorias  do  serviço,  reportando-se  às  áreas 
pertinentes;
IX - colaborar para a definição e adequação de normas e procedimentos no âmbito da Justiça do Trabalho que se façam necessários 
ao desenvolvimento, homologação e implantação do serviço, bem como à sua correta operação;
X - divulgar os resultados de suas atividades nos locais designados pela ASTIC.
Art. 3° A composição do cgVideoconf será definida pela Secretaria Executiva do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, ouvida 
a Presidência.
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Art. 4º O cgVideoconf atuará no papel de instância gestora do serviço, reportando-se à ASTIC.
Art.  5º  Serão  registradas  no  Portal  da  Justiça  do  Trabalho  pelo  coordenador  do  cgVideoconf  as  informações  das  atividades 
desenvolvidas, para fins de consulta geral.
Art. 6º Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 8 de outubro de 2009.
Ministro MILTON DE MOURA FRANÇA
Presidente do Conselho Superior da Justiça do Trabalho

30) ATO Nº 162/2009 - CSJT.GP.SE
Institui o Comitê Gestor do Sistema de Elaboração de Acórdãos, Sentenças e Despachos - cgeJULG.
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 de agosto 2009, que definiu o Modelo de Gestão do Portfólio de Tecnologia 
da Informação e das Comunicações da Justiça do Trabalho;
Considerando que para a concepção de sistemas nacionais é necessária a participação de usuários de vários órgãos da Justiça do 
Trabalho;
Considerando que os projetos nacionais devem estar submetidos a uma disciplina rígida de gerência de projetos;
Considerando a necessidade de formalizar grupos responsáveis pela especificação, implantação e melhoria contínua de sistemas 
nacionais;
Considerando a necessidade de definir atribuições e responsabilidades para os colaboradores dos projetos nacionais da Justiça do 
Trabalho;
Considerando que as atividades pertinentes à engenharia de sistemas prolongam-se durante todo o ciclo de vida do sistema;
Considerando a necessidade de garantir que o sistema permaneça adequado tecnicamente até que seja desativado;
Considerando,  finalmente,  que  as  áreas  de  Tecnologia  da  Informação  devem gerenciar  os  projetos  de  sistemas  partindo  das 
premissas e requisitos definidos pelos próprios usuários finais;
R E S O L V E:
Art. 1º Fica instituído o Comitê Gestor do Sistema de Elaboração de Acórdãos, Sentenças e Despachos - cgeJULG.
Art. 2º O cgeJULG será composto por representantes dos usuários do sistema, servidores da área judiciária e servidores da área de 
tecnologia da informação e comunicação, terá caráter permanente e possuirá as seguintes atribuições:
I  –  garantir  a  adequação do sistema  de  elaboração de  Acórdãos,  Sentenças e Despachos  -  e-JULG aos  requisitos  legais  e  às 
necessidades da Justiça do Trabalho;
II - colaborar para a definição das premissas e estratégias utilizadas para o desenvolvimento, testes, homologação, implantação e 
integridade de operação do sistema e-JULG;
III - elaborar proposta de projeto que contemple a especificação, aquisição, implantação, manutenção, suporte e treinamento para o 
referido sistema;
IV – garantir a padronização do e-JULG nos órgãos da Justiça do Trabalho e a sua integração aos ambientes existentes;
V – definir o escopo do sistema contemplando a área judiciária de toda a Justiça do Trabalho;
VI – indicar membros para compor a equipe de projeto, incluindo o gerente do projeto e a equipe de requisitos, submetendo-os à 
aprovação da Assessoria de Tecnologia da Informação e das Comunicações - ASTIC;
VII – apoiar o desenvolvimento de projetos, relacionados à sua área de competência, atendendo as solicitações encaminhadas pelos 
gerentes de projetos;
VIII – elaborar termos de referência, projetos técnicos, relatórios e pareceres pertinentes à sua área de atuação;
IX - acompanhar  as  demandas  encaminhadas,  identificando a  necessidade  de  manutenções no sistema,  reportando-se  às  áreas 
pertinentes;
X - colaborar para a definição e adequação de normas e procedimentos no âmbito da Justiça do Trabalho que se façam necessários 
ao desenvolvimento, homologação e implantação do sistema, bem como a sua correta operação;
XI - divulgar os resultados de suas atividades nos locais designados pela ASTIC.
Art. 3º A composição do cgeJULG será definida pela Secretaria Executiva do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, ouvida a 
Presidência.
Art. 4º O cgeJULG atuará, após a implantação do sistema, no papel de instância gestora, reportando-se à ASTIC.
Art.  5º  Serão  registradas  no  Portal  da  Justiça  do  Trabalho  pelo  coordenador  do  cgeJULG  as  informações  das  atividades 
desenvolvidas, para fins de consulta geral.
Art. 6º Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 8 de outubro de 2009.
Ministro MILTON DE MOURA FRANÇA
Presidente do Conselho Superior da Justiça do Trabalho

31) ATO Nº 165/2009 - CSJT.GP.SE
Institui o Comitê Gestor do Sistema e-Recurso – cgeRecurso.
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 de agosto 2009, que definiu o Modelo de Gestão do Portfólio de Tecnologia 
da Informação e das Comunicações da Justiça do Trabalho;
Considerando que para a concepção de sistemas nacionais é necessária a participação de usuários de vários órgãos da Justiça do 
Trabalho;
Considerando que os projetos nacionais devem estar submetidos a uma disciplina rígida de gerência de projetos;
Considerando a necessidade de formalizar grupos responsáveis pela especificação, implantação e melhoria contínua de sistemas 
nacionais;

22



                        PODER JUDICIÁRIO FEDERAL

                        TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO

Considerando a necessidade de definir atribuições e responsabilidades para os colaboradores dos projetos nacionais da Justiça do 
Trabalho;
Considerando que as atividades pertinentes à engenharia de sistemas prolongam-se durante todo o ciclo de vida do sistema;
Considerando a necessidade de garantir que o sistema permaneça adequado tecnicamente até que seja desativado;
Considerando,  finalmente,  que  as  áreas  de  Tecnologia  da  Informação  devem gerenciar  os  projetos  de  sistemas  partindo  das 
premissas e requisitos definidos pelos próprios usuários finais;
R E S O L V E:
Art. 1º Fica instituído o Comitê Gestor do Sistema e-Recurso - cgeRecurso.
Art. 2º O cgeRecurso será composto por representantes dos usuários do sistema, servidores da área judiciária e servidores da área de 
tecnologia da informação e comunicação, terá caráter permanente e possuirá as seguintes atribuições:
I – garantir a adequação do sistema e-Recurso aos requisitos legais e às necessidades da Justiça do Trabalho;
II - colaborar para a definição das premissas e estratégias utilizadas para o desenvolvimento, testes, homologação, implantação e 
integridade de operação do sistema e-Recurso;
III - elaborar proposta de projeto que contemple a especificação, aquisição, implantação, manutenção, suporte e treinamento para o 
referido sistema;
IV – garantir a padronização do sistema e-Recurso nos órgãos da Justiça do Trabalho e a sua integração aos ambientes existentes;
V – definir o escopo do sistema contemplando a área judiciária de toda a Justiça do Trabalho;
VI – indicar membros para compor a equipe de projeto, incluindo o gerente do projeto e a equipe de requisitos, submetendo-os à 
aprovação da Assessoria de Tecnologia da Informação e das Comunicações - ASTIC;
VII – apoiar o desenvolvimento de projetos, relacionados à sua área de competência, atendendo as solicitações encaminhadas pelos 
gerentes de projetos;
VIII – elaborar termos de referência, projetos técnicos, relatórios e pareceres pertinentes à sua área de atuação;
IX - acompanhar  as  demandas  encaminhadas,  identificando a  necessidade  de  manutenções no sistema,  reportando-se  às  áreas 
pertinentes;
X - colaborar para a definição e adequação de normas e procedimentos no âmbito da Justiça do Trabalho que se façam necessários 
ao desenvolvimento, homologação e implantação do sistema, bem como a sua correta operação;
XI - divulgar os resultados de suas atividades nos veículos designados pela ASTIC.
Art. 3º A composição do cgeRecurso será definida pela Secretaria Executiva do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, ouvida a 
Presidência.
Art. 4º O cgeRecurso atuará, após a implantação do sistema, no papel de instância gestora, reportando-se à ASTIC.
Art.  5º  Serão  registradas  no  Portal  da  Justiça  do  Trabalho  pelo  coordenador  do  cgeRecurso  as  informações  das  atividades 
desenvolvidas, para fins de consulta geral.
Art. 6º Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 8 de outubro de 2009.
Ministro MILTON DE MOURA FRANÇA
Presidente do Conselho Superior da Justiça do Trabalho

32) ATO Nº 166/2009 – CSJT.GP.SE
Institui Grupo de Trabalho para aquisição de fonte redundante de energia para o Datacenter da JT - gtFonte.
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  que  os  sistemas  de  uso  comum  por  todos  os  órgãos  da  Justiça  do  Trabalho  são  hospedados  no  ambiente  de 
informática
do Tribunal Superior do Trabalho;
Considerando  que  a  estabilidade  do  fornecimento  de  energia  elétrica  influencia  diretamente  na  disponibilidade  dos  sistemas 
nacionais;
Considerando  a  necessidade  de  definir  equipes  especializadas  para  corretamente  especificar  bens  e  serviços  relacionados  à 
Tecnologia da Informação;
R E S O L V E:
Art. 1° Fica instituído o Grupo de Trabalho para aquisição de fonte redundante de energia para o Datacenter da Justiça do Trabalho 
– gtFonte.
Art. 2º O gtFonte será formado por técnicos de informática e engenharia, atuará pelo prazo máximo de 12 (doze) meses e possuirá as 
seguintes atribuições:
I – realizar a análise das necessidades técnicas e orçamentárias para a execução do projeto da fonte redundante;
II – definir a forma de aquisição dos equipamentos;
III – definir o cronograma de implantação da fonte redundante;
IV – especificar a documentação necessária para o processo licitatório correspondente;
V – acompanhar o processo licitatório, a aquisição, a entrega e a instalação dos equipamentos;
VI – fiscalizar os serviços da(s) empresa(s) contratada(s) e atestar seus faturamentos.
Parágrafo único. A atuação do gtFonte estará sujeita à avaliação periódica quanto à sua eficácia.
Art. 3° A composição do gtFonte será definida pela Secretaria Executiva do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, ouvida a 
Presidência.
Art. 4º Serão registradas no Portal da Justiça do Trabalho, pelo coordenador do gtFonte,  as informações relativas às atividades 
desenvolvidas, para fins de consulta geral.
Art. 5º Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 8 de outubro de 2009.
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Ministro MILTON DE MOURA FRANÇA
Presidente do Conselho Superior da Justiça do Trabalho

33) ATO N° 168/2009-CSJT.GP.SE
Institui o Comitê Gestor do Serviço de Central de Atendimento a Sistemas Nacionais - cgCASIN.
O PRESIDENTE DO CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO, no uso de suas atribuições legais e 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 que para a concepção de projetos nacionais é necessária a participação de usuários de vários órgãos da Justiça do 
Trabalho;
Considerando que os projetos nacionais devem estar submetidos a uma disciplina rígida de gerência de projetos;
Considerando a necessidade de formalizar grupos responsáveis pela especificação, implantação e melhoria contínua de serviços 
nacionais;
Considerando a necessidade de definir atribuições e responsabilidades para os colaboradores dos projetos nacionais da Justiça do 
Trabalho;
Considerando a necessidade de garantir que um serviço permaneça adequado tecnicamente até que o mesmo seja desativado;
Considerando,  finalmente,  que  as  áreas  de  Tecnologia  da  Informação  devem gerenciar  os  projetos  partindo  das  premissas  e 
requisitos definidos pelos próprios usuários finais;
R E S O L V E:
Art. 1º Fica instituído o Comitê Gestor do Serviço Central de Atendimento a Sistemas Nacionais – cgCASIN.
Art. 2º O cgCASIN será formado por representantes dos usuários  do serviço,  servidores  da área judiciária  ou administrativa e 
servidores da área de tecnologia da informação e comunicação, terá caráter permanente e possuirá as seguintes atribuições:
I – garantir a adequação dos serviços da Central de Atendimento a Sistemas Nacionais às necessidades da Justiça do Trabalho;
II  -  colaborar  para  a  definição  das  premissas  e  estratégias  utilizadas  para  o  desenvolvimento,  homologação,  implantação  e 
integridade de operação dos serviços da Central de Atendimento a Sistemas Nacionais;
III - elaborar proposta de projeto para a especificação, contratação, implantação e operação da Central de Atendimento a Sistemas 
Nacionais, padronizando e centralizando o atendimento aos Sistemas Nacionais da Justiça do Trabalho;
IV – indicar membros para composição da equipe de projeto, incluindo o gerente do projeto e a equipe de requisitos, submetendo-os 
à aprovação da Assessoria de Tecnologia da Informação e das Comunicações - ASTIC;
V – apoiar o desenvolvimento de projetos, relacionados à sua área de competência, atendendo as solicitações encaminhadas por suas
gerências;
VI – elaborar termos de referência, projetos técnicos, relatórios e pareceres pertinentes à sua área de competência;
VII  -  acompanhar  as  demandas  encaminhadas,  identificando  a  necessidade  de  melhorias  do  serviço,  reportando-se  às  áreas 
pertinentes;
VIII  -  colaborar  para  a  definição  e  adequação  de  normas  e  procedimentos  no  âmbito  da  Justiça  do  Trabalho  que  se  façam 
necessários ao desenvolvimento, homologação e implantação do serviço, bem como a integridade de sua operação;
IX - divulgar os resultados de suas atividades nos veículos designados pela ASTIC.
Art. 3° A composição do cgCASIN será definida pela Secretaria Executiva do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, ouvida a 
Presidência.
Art. 4º O cgCASIN atuará, após a implantação do serviço, no papel de instância gestora do serviço, reportando-se à ASTIC.
Art.  5º  Serão  registradas  no  Portal  da  Justiça  do  Trabalho  pelo  coordenador  do  cgCASIN  as  informações  das  atividades 
desenvolvidas, para fins de consulta geral.
Art. 6º Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 8 de outubro de 2009.
Ministro MILTON DE MOURA FRANÇA
Presidente do Conselho Superior da Justiça do Trabalho

34) ATO.TST.GP.N° 651
Altera o Ato TST. GP. Nº 421, de 1º/12/1999, para admitir páginas em portais da Rede Mundial de Computadores como repositório 
autorizado de jurisprudência.
O EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, no uso de suas atribuições 
legais  e  regimentais,  considerando o disposto  no parágrafo único do art.  174 do Regimento  Interno do Tribunal  Superior  do 
Trabalho,
R E S O L V E
Art. 1º - Os arts. 1º e 3º do Ato TST.GP.Nº 421, de 1º/12/1999, passam a vigorar com a seguinte redação:
“Art.1º..........................................................................................................................
§ 3º -  A página em portal da Rede Mundial de Computadores poderá ser inscrita como repositório autorizado de jurisprudência 
desde que seja certificada pela Infra-estrutura de Chaves Pública Brasileira (ICP-Brasil), possua base de dados própria, forneça a 
íntegra dos acórdãos publicados,  permita  a utilização de diversos navegadores  e tenha disponibilidade do sítio de, no mínimo, 
99,9%, conforme média de mercado, para grandes provedores de serviços on-line.
§ 4º - É vedada, para efeitos do parágrafo anterior, a cessão da base de informações do Tribunal Superior do Trabalho, bem como a 
comunicação direta entre esta e a do requerente.”
“Art.3º.....................................................................................................................
IV – Fornecer acesso gratuito ao portal da Rede Mundial de Computadores aos ministros ou à pessoa por eles indicada e ao serviço 
de documentação deste Tribunal Superior do Trabalho na pessoa de seu representante.”
Art. 2º - Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.

24



                        PODER JUDICIÁRIO FEDERAL

                        TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO

Brasília, 21 de outubro de 2009.
MILTON DE MOURA FRANÇA
Ministro Presidente do Tribunal Superior do Trabalho

35) ATO Nº 176/2009 - CSJT.GP.SE
Institui o Comitê Gestor do Sistema Carta Precatória Eletrônica - cgCPE.
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 de agosto 2009, que definiu o Modelo de Gestão do Portfólio de Tecnologia 
da Informação e das Comunicações da Justiça do Trabalho;
Considerando que para a concepção de sistemas nacionais é necessária a participação de usuários de vários órgãos da Justiça do 
Trabalho;
Considerando que os projetos nacionais devem estar submetidos a uma disciplina rígida de gerência de projetos;
Considerando a necessidade de formalizar grupos responsáveis pela especificação, implantação e melhoria contínua de sistemas 
nacionais;
Considerando a necessidade de definir atribuições e responsabilidades para os colaboradores dos projetos nacionais da Justiça do 
Trabalho;
Considerando que as atividades pertinentes à engenharia de sistemas prolongam-se durante todo o ciclo de vida do sistema;
Considerando a necessidade de garantir que o sistema permaneça adequado tecnicamente até que seja desativado;
Considerando,  finalmente,  que  as  áreas  de  Tecnologia  da  Informação  devem gerenciar  os  projetos  de  sistemas  partindo  das 
premissas e requisitos definidos pelos próprios usuários finais,
R E S O L V E:
Art. 1º Fica instituído o Comitê Gestor do Sistema Carta Precatória Eletrônica – cgCPE.
Art. 2º O cgCPE será composto por representantes dos usuários do sistema, servidores da área judiciária e servidores da área de 
tecnologia da informação e comunicação, terá caráter permanente e possuirá as seguintes atribuições:
I – garantir a adequação do Sistema Carta Precatória Eletrônica aos requisitos legais e às necessidades da Justiça do Trabalho;
II - colaborar para a definição das premissas e estratégias utilizadas para o desenvolvimento, testes, homologação, implantação e 
integridade de operação do Sistema Carta Precatória Eletrônica;
III - elaborar proposta de projeto que contemple a especificação, aquisição, implantação, manutenção, suporte e treinamento para o 
referido sistema;
IV – garantir  a padronização do Sistema Carta Precatória Eletrônica nos órgãos da Justiça do Trabalho e a sua integração aos 
ambientes existentes;
V – definir o escopo do sistema contemplando a área judiciária de toda a Justiça do Trabalho;
VI – indicar membros para compor a equipe de projeto, incluindo o gerente do projeto e a equipe de requisitos, submetendo-os à 
aprovação da Assessoria de Tecnologia da Informação e das Comunicações - ASTIC;
VII – apoiar o desenvolvimento de projetos, relacionados à sua área de competência, atendendo as solicitações encaminhadas pelos 
gerentes de projetos;
VIII – elaborar termos de referência, projetos técnicos, relatórios e pareceres pertinentes a sua área de atuação;
IX - acompanhar  as  demandas  encaminhadas,  identificando a  necessidade  de  manutenções no sistema,  reportando-se  às  áreas 
pertinentes;
X - colaborar para a definição e adequação de normas e procedimentos no âmbito da Justiça do Trabalho que se façam necessários 
ao desenvolvimento, homologação e implantação do sistema, bem como a sua correta operação;
XI - divulgar os resultados de suas atividades nos veículos designados pela ASTIC.
Art. 3º A composição do cgCPE será definida pela Secretaria Executiva do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, ouvida a 
Presidência.
Art. 4º O cgCPE atuará no papel de instância gestora, reportando-se à ASTIC.
Art.  5º  Serão  registradas  no  Portal  da  Justiça  do  Trabalho,  pelo  coordenador  do  cgCPE,  as  informações  das  atividades 
desenvolvidas, para fins de consulta geral.
Art. 6º Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 22 de outubro de 2009.
Ministro MILTON DE MOURA FRANÇA
Presidente do Conselho Superior da Justiça do Trabalho

36) ATO N.º 177/2009 – CSJT.GP.SE
Institui  Grupo  de  Trabalho  para  reavaliação  da  plataforma  padrão  de  desenvolvimento  de  sistemas  da  Justiça  do  Trabalho  - 
gtPlataforma.
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 que a definição de uma plataforma padrão de desenvolvimento contribui para agilizar o desenvolvimento de sistemas;
Considerando que a utilização de uma plataforma padrão de desenvolvimento incrementa a qualidade dos produtos desenvolvidos;
Considerando a necessidade de reavaliação periódica das ferramentas e padrões tecnológicos adotados pela Justiça do Trabalho;
Considerando  que  a  definição  de  uma  plataforma  nacional  de  desenvolvimento  deve  ser  feita  contando  com a  experiência  e 
conhecimento de técnicos dos vários órgãos da Justiça do Trabalho;
R E S O L V E:
Art. 1° Fica instituído o Grupo de Trabalho para reavaliação da plataforma padrão de desenvolvimento de sistemas da Justiça do 
Trabalho – gtPlataforma.
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Art. 2º O gtPlataforma será composto por técnicos de informática, atuará pelo prazo máximo de 12 (doze) meses e possuirá as 
seguintes atribuições:
I – realizar a análise das necessidades técnicas e orçamentárias para a execução do projeto de manutenção ou adoção de uma nova 
plataforma padrão de desenvolvimento;
II – definir o cronograma de implantação da plataforma padrão de desenvolvimento em todos os tribunais;
III – especificar a documentação pertinente aos processos licitatórios, se necessário;
IV – acompanhar os processos licitatórios, a aquisição, a entrega e a instalação dos aplicativos;
V  –  divulgar  os  resultados  de  suas  atividades  nos  veículos  designados  pela  Assessoria  de  Tecnologia  da  Informação  e  das 
Comunicações – ASTIC.
Art. 3° A composição do gtPlataforma será definida pela Secretaria Executiva do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, ouvida 
a Presidência.
Art. 4º Serão registradas no Portal da Justiça do Trabalho, pelo coordenador do gtPlataforma, as informações relativas às atividades 
desenvolvidas, para fins de consulta geral.
Art. 5º Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 22 de outubro de 2009.
Ministro Milton de moura frança
Presidente do Conselho Superior da Justiça do Trabalho

37) ATO Nº 174/2009 - CSJT.GP.SE
Institui o Comitê Gestor do Sistema de Assinatura Digital - cgAssineJus.
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 de agosto 2009, que definiu o Modelo de Gestão do Portfólio de Tecnologia 
da Informação e das Comunicações da Justiça do Trabalho;
Considerando que para a concepção de sistemas nacionais é necessária a participação de usuários de vários órgãos da Justiça do 
Trabalho;
Considerando que os projetos nacionais devem estar submetidos a uma disciplina rígida de gerência de projetos;
Considerando a necessidade de formalizar grupos responsáveis pela especificação, implantação e melhoria contínua de sistemas 
nacionais;
Considerando a necessidade de definir atribuições e responsabilidades para os colaboradores dos projetos nacionais da Justiça do 
Trabalho;
Considerando que as atividades pertinentes à engenharia de sistemas prolongam-se durante todo o ciclo de vida do sistema;
Considerando a necessidade de garantir que o sistema permaneça adequado tecnicamente até que seja desativado;
Considerando,  finalmente,  que  as  áreas  de  Tecnologia  da  Informação  devem gerenciar  os  projetos  de  sistemas  partindo  das 
premissas e requisitos definidos pelos próprios usuários finais,
R E S O L V E:
Art. 1º Fica instituído o Comitê Gestor do Sistema de Assinatura Digital - cgAssineJus.
Art. 2º O cgAssineJus será composto por representantes dos usuários do sistema, servidores da área judiciária e servidores da área 
de tecnologia da informação e comunicação, terá caráter permanente e possuirá as seguintes atribuições:
I – garantir a adequação do Sistema de Assinatura Digital aos requisitos legais e às necessidades da Justiça do Trabalho;
II - colaborar para a definição das premissas e estratégias utilizadas para o desenvolvimento, testes, homologação, implantação e 
integridade de operação do Sistema de Assinatura Digital;
III - elaborar proposta de projeto que contemple a especificação, aquisição, implantação, manutenção, suporte e treinamento para o 
referido sistema;
IV – garantir a padronização do Sistema de Assinatura Digital nos órgãos da Justiça do Trabalho e a sua integração aos ambientes 
existentes;
V – definir o escopo do sistema contemplando a área judiciária de toda a Justiça do Trabalho;
VI – indicar membros para compor a equipe de projeto, incluindo o gerente do projeto e a equipe de requisitos, submetendo-os à 
aprovação da Assessoria de Tecnologia da Informação e das Comunicações - ASTIC;
VII – apoiar o desenvolvimento de projetos, relacionados à sua área de competência, atendendo as solicitações encaminhadas pelos 
gerentes de projetos;
VIII – elaborar termos de referência, projetos técnicos, relatórios e pareceres pertinentes a sua área de atuação;
IX - acompanhar  as  demandas  encaminhadas,  identificando a  necessidade  de  manutenções no sistema,  reportando-se  às  áreas 
pertinentes;
X - colaborar para a definição e adequação de normas e procedimentos no âmbito da Justiça do Trabalho que se façam necessários 
ao desenvolvimento, homologação e implantação do sistema, bem como a sua correta operação;
XI - divulgar os resultados de suas atividades nos veículos designados pela ASTIC.
Art. 3º A composição do cgAssineJus será definida pela Secretaria Executiva do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, ouvida a
Presidência.
Art. 4º O cgAssineJus atuará no papel de instância gestora, reportando-se à ASTIC.
Art.  5º  Serão  registradas  no  Portal  da  Justiça  do  Trabalho,  pelo  coordenador  do  cgAssineJus,  as  informações  das  atividades 
desenvolvidas, para fins de consulta geral.
Art. 6º Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 22 de outubro de 2009.
Ministro MILTON DE MOURA FRANÇA
Presidente do Conselho Superior da Justiça do Trabalho
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38) ATO Nº 175/2009 - CSJT.GP.SE
Institui o Comitê Gestor do Sistema Malote Digital - cgMalote.
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 de agosto 2009, que definiu o Modelo de Gestão do Portfólio de Tecnologia 
da Informação e das Comunicações da Justiça do Trabalho;
Considerando que para a concepção de sistemas nacionais é necessária a participação de usuários de vários órgãos da Justiça do 
Trabalho;
Considerando que os projetos nacionais devem estar submetidos a uma disciplina rígida de gerência de projetos;
Considerando a necessidade de formalizar grupos responsáveis pela especificação, implantação e melhoria contínua de sistemas 
nacionais;
Considerando a necessidade de definir atribuições e responsabilidades para os colaboradores dos projetos nacionais da Justiça do 
Trabalho;
Considerando que as atividades pertinentes à engenharia de sistemas prolongam-se durante todo o ciclo de vida do sistema;
Considerando a necessidade de garantir que o sistema permaneça adequado tecnicamente até que seja desativado;
Considerando,  finalmente,  que  as  áreas  de  Tecnologia  da  Informação  devem gerenciar  os  projetos  de  sistemas  partindo  das 
premissas e requisitos definidos pelos próprios usuários finais,
R E S O L V E:
Art. 1º Fica instituído o Comitê Gestor do Sistema Malote Digital - cgMalote.
Art. 2º O cgMalote será composto por representantes dos usuários do sistema, servidores da área judiciária e servidores da área de 
tecnologia da informação e comunicação, terá caráter permanente e possuirá as seguintes atribuições:
I – garantir a adequação do Sistema Malote Digital aos requisitos legais e às necessidades da Justiça do Trabalho;
II - colaborar para a definição das premissas e estratégias utilizadas para o desenvolvimento, testes, homologação, implantação e 
integridade de operação do Sistema Malote Digital;
III - elaborar proposta de projeto que contemple a especificação, aquisição, implantação, manutenção, suporte e treinamento para o 
referido sistema;
IV – garantir  a  padronização do Sistema Malote  Digital  nos órgãos  da Justiça do Trabalho e a sua  integração aos ambientes 
existentes;
V – definir o escopo do sistema contemplando as áreas judiciária e administrativa de toda a Justiça do Trabalho;
VI – indicar membros para compor a equipe de projeto, incluindo o gerente do projeto e a equipe de requisitos, submetendo-os à 
aprovação da Assessoria de Tecnologia da Informação e das Comunicações - ASTIC;
VII – apoiar o desenvolvimento de projetos, relacionados à sua área de competência, atendendo as solicitações encaminhadas pelos 
gerentes de projetos;
VIII – elaborar termos de referência, projetos técnicos, relatórios e pareceres pertinentes a sua área de atuação;
IX - acompanhar  as  demandas  encaminhadas,  identificando a  necessidade  de  manutenções no sistema,  reportando-se  às  áreas 
pertinentes;
X - colaborar para a definição e adequação de normas e procedimentos no âmbito da Justiça do Trabalho que se façam necessários 
ao desenvolvimento, homologação e implantação do sistema, bem como a sua correta operação;
XI - divulgar os resultados de suas atividades nos veículos designados pela ASTIC.
Art. 3º A composição do cgMalote será definida pela Secretaria Executiva do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, ouvida a 
Presidência.
Art. 4º O cgMalote atuará no papel de instância gestora, reportandose à ASTIC.
Art.  5º  Serão  registradas  no  Portal  da  Justiça  do  Trabalho,  pelo  coordenador  do  cgMalote,  as  informações  das  atividades 
desenvolvidas, para fins de consulta geral.
Art. 6º Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 22 de outubro de 2009.
Ministro MILTON DE MOURA FRANÇA
Presidente do Conselho Superior da Justiça do Trabalho

39) ATO Nº 173/2009 - CSJT.GP.SE
Institui o Comitê Gestor do Sistema Integrado de Protocolização e Fluxo de Documentos Eletrônicos - cgeDOC.
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 de agosto 2009, que definiu o Modelo de Gestão do Portfólio de Tecnologia 
da Informação e das Comunicações da Justiça do Trabalho;
Considerando que para a concepção de sistemas nacionais é necessária a participação de usuários de vários órgãos da Justiça do 
Trabalho;
Considerando que os projetos nacionais devem estar submetidos a uma disciplina rígida de gerência de projetos;
Considerando a necessidade de formalizar grupos responsáveis pela especificação, implantação e melhoria contínua de sistemas 
nacionais;
Considerando a necessidade de definir atribuições e responsabilidades para os colaboradores dos projetos nacionais da Justiça do 
Trabalho;
Considerando que as atividades pertinentes à engenharia de sistemas prolongam-se durante todo o ciclo de vida do sistema;
Considerando a necessidade de garantir que o sistema permaneça adequado tecnicamente até que seja desativado;
Considerando,  finalmente,  que  as  áreas  de  Tecnologia  da  Informação  devem gerenciar  os  projetos  de  sistemas  partindo  das 
premissas e requisitos definidos pelos próprios usuários finais,
R E S O L V E:
Art. 1º Fica instituído o Comitê Gestor do Sistema Integrado de Protocolização e Fluxo de Documentos Eletrônicos - cgeDOC.
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Art. 2º O cgeDOC será composto por representantes dos usuários do sistema, servidores da área judiciária e servidores da área de 
tecnologia da informação e comunicação, terá caráter permanente e possuirá as seguintes atribuições:
I – garantir a adequação do Sistema Integrado de Protocolização e Fluxo de Documentos Eletrônicos aos requisitos legais e às 
necessidades da Justiça do Trabalho;
II - colaborar para a definição das premissas e estratégias utilizadas para o desenvolvimento, testes, homologação, implantação e 
integridade de operação do Sistema Integrado de Protocolização e Fluxo de Documentos Eletrônicos;
III - elaborar proposta de projeto que contemple a especificação, aquisição, implantação, manutenção, suporte e treinamento para o 
referido sistema;
IV – garantir a padronização do Sistema Integrado de Protocolização e Fluxo de Documentos Eletrônicos nos órgãos da Justiça do 
Trabalho e a sua integração aos ambientes existentes;
V – definir o escopo do sistema contemplando a área judiciária de toda a Justiça do Trabalho;
VI – indicar membros para compor a equipe de projeto, incluindo o gerente do projeto e a equipe de requisitos, submetendo-os à 
aprovação da Assessoria de Tecnologia da Informação e das Comunicações - ASTIC;
VII – apoiar o desenvolvimento de projetos, relacionados à sua área de competência, atendendo as solicitações encaminhadas pelos 
gerentes de projetos;
VIII – elaborar termos de referência, projetos técnicos, relatórios e pareceres pertinentes a sua área de atuação;
IX - acompanhar  as  demandas  encaminhadas,  identificando a  necessidade  de  manutenções no sistema,  reportando-se  às  áreas 
pertinentes;
X - colaborar para a definição e adequação de normas e procedimentos no âmbito da Justiça do Trabalho que se façam necessários 
ao desenvolvimento, homologação e implantação do sistema, bem como a sua correta operação;
XI - divulgar os resultados de suas atividades nos veículos designados pela ASTIC.
Art. 3º A composição do cgeDOC será definida pela Secretaria Executiva do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, ouvida a 
Presidência.
Art. 4º O cgeDOC atuará no papel de instância gestora, reportandose à ASTIC.
Art.  5º  Serão  registradas  no  Portal  da  Justiça  do  Trabalho,  pelo  coordenador  do  cgeDOC,  as  informações  das  atividades 
desenvolvidas, para fins de consulta geral.
Art. 6º Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 22 de outubro de 2009.
Ministro MILTON DE MOURA FRANÇA
Presidente do Conselho Superior da Justiça do Trabalho

40) ATO Nº 172/2009 - CSJT.GP.SE
Institui o Comitê Gestor do Sistema de Audiências Informatizadas - cgAUD.
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 de agosto 2009, que definiu o Modelo de Gestão do Portfólio de Tecnologia 
da Informação e das Comunicações da Justiça do Trabalho;
Considerando que para a concepção de sistemas nacionais é necessária a participação de usuários de vários órgãos da Justiça do 
Trabalho;
Considerando que os projetos nacionais devem estar submetidos a uma disciplina rígida de gerência de projetos;
Considerando a necessidade de formalizar grupos responsáveis pela especificação, implantação e melhoria contínua de sistemas 
nacionais;
Considerando a necessidade de definir atribuições e responsabilidades para os colaboradores dos projetos nacionais da Justiça do 
Trabalho;
Considerando que as atividades pertinentes à engenharia de sistemas prolongam-se durante todo o ciclo de vida do sistema;
Considerando a necessidade de garantir que o sistema permaneça adequado tecnicamente até que seja desativado;
Considerando,  finalmente,  que  as  áreas  de  Tecnologia  da  Informação  devem gerenciar  os  projetos  de  sistemas  partindo  das 
premissas e requisitos definidos pelos próprios usuários finais,
R E S O L V E:
Art. 1º Fica instituído o Comitê Gestor do Sistema de Audiências Informatizadas - cgAUD.
Art. 2º O cgAUD será composto por representantes dos usuários do sistema, servidores da área judiciária e servidores da área de 
tecnologia da informação e comunicação, terá caráter permanente e possuirá as seguintes atribuições:
I – garantir a adequação do Sistema de Audiências Informatizadas aos requisitos legais e às necessidades da Justiça do Trabalho;
II - colaborar para a definição das premissas e estratégias utilizadas para o desenvolvimento, testes, homologação, implantação e 
integridade de operação do Sistema de Audiências Informatizadas;
III - elaborar proposta de projeto que contemple a especificação, aquisição, implantação, manutenção, suporte e treinamento para o 
referido sistema;
IV – garantir a padronização do Sistema de Audiências Informatizadas nos órgãos da Justiça do Trabalho e a sua integração aos 
ambientes existentes;
V – definir o escopo do sistema contemplando a área judiciária de toda a Justiça do Trabalho;
VI – indicar membros para compor a equipe de projeto, incluindo o gerente do projeto e a equipe de requisitos, submetendo-os à 
aprovação da Assessoria de Tecnologia da Informação e das Comunicações - ASTIC;
VII – apoiar o desenvolvimento de projetos, relacionados à sua área de competência, atendendo as solicitações encaminhadas pelos 
gerentes de projetos;
VIII – elaborar termos de referência, projetos técnicos, relatórios e pareceres pertinentes a sua área de atuação;
IX - acompanhar  as  demandas  encaminhadas,  identificando a  necessidade  de  manutenções no sistema,  reportando-se  às  áreas 
pertinentes;
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X - colaborar para a definição e adequação de normas e procedimentos no âmbito da Justiça do Trabalho que se façam necessários 
ao desenvolvimento, homologação e implantação do sistema, bem como a sua correta operação;
XI - divulgar os resultados de suas atividades nos veículos designados pela ASTIC.
Art. 3º A composição do cgAUD será definida pela Secretaria Executiva do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, ouvida a 
Presidência.
Art. 4º O cgAUD atuará no papel de instância gestora, reportandose à ASTIC.
Art.  5º  Serão  registradas  no  Portal  da  Justiça  do  Trabalho,  pelo  coordenador  do  cgAUD,  as  informações  das  atividades 
desenvolvidas, para fins de consulta geral.
Art. 6º Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 22 de outubro de 2009.
Ministro MILTON DE MOURA FRANÇA
Presidente do Conselho Superior da Justiça do Trabalho

41) ATO CONJUNTO No- 22, DE 26 DE OUTUBRO DE 2009

Dispõe sobre a gestão do Plano Plurianual 2008 - 2011 no âmbito da Justiça do Trabalho.

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO E DO CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO 
TRABALHO,
no uso de suas atribuições legais e regimentais e, considerando os termos do Art. 18, § 2º da Lei No- 11.653, de 7 de abril de 2008, 
Lei do Plano Plurianual - PPA para o quadriênio 2008-2011,
e o disposto no Decreto No- 6.601, de 10 de outubro de 2008, resolve:

Art. 1º A gestão do Plano Plurianual (PPA) para o quadriênio 2008-2011 no âmbito da Justiça do Trabalho, orientada 
para resultados, segundo os princípios de eficiência, eficácia e efetividade, compõe-se dos níveis estratégico e tático-operacional e 
compreende:

I - no nível estratégico: 
Conselho Superior da Justiça do Trabalho; e 
Tribunal Superior do Trabalho.
II - no nível tático-operacional: 
Gerente de Programa; 
Gerente-Executivo de Programa; 
Coordenadores de Ação; e 
Coordenadores Executivos de Ação.
§ 1o O nível estratégico do PPA compreende os objetivos de governo e os objetivos setoriais.
§ 2o O nível tático-operacional do PPA compreende os programas e ações.
§ 3o  A gestão de  programa  do PPA é de  responsabilidade  do Gerente  de  Programa,  em conjunto com o Gerente-

Executivo, e a gestão da ação, do Coordenador de Ação, com apoio do Coordenador-Executivo de Ação.
§ 4o O Anexo I deste Ato elenca, nos termos do art. 3.º do Decreto n.º 6.601/2008, os órgãos componentes da Justiça do 

Trabalho e as respectivas ações orçamentárias constantes do PPA 2008-2011;
§ 5o O Anexo II relaciona as Ações da Justiça do Trabalho que integram os programas multissetoriais de responsabilidade 

de outros órgãos, e respectivas unidades administrativas responsáveis.
Art. 2º Fica designada a Assessoria de Planejamento, Orçamento e Finanças do Conselho Superior da Justiça do Trabalho

(ASPO/CSJT) para, na qualidade de Órgão Setorial, coordenar os processos de monitoramento, de avaliação e de revisão do PPA, 
bem como disponibilizar metodologia, orientação e apoio técnico para a gestão do programa finalístico do Judiciário Trabalhista no 
PPA.

§ 1º Caberá ao titular  da  ASPO/CSJT exercer  as  atribuições de Gerente de Programa,  e  ao seu substituto  legal  as 
atribuições de Gerente-Executivo, de que trata o Art. 2º, § 4º do Decreto No-6.601/2008.

§ 2º No que se refere ao Tribunal Superior do Trabalho, caberá à Diretoria Geral da Secretaria do Tribunal (DGSET), 
elaborar e encaminhar à ASPO/CSJT as informações constantes do caput deste artigo.

Art. 3º Cada Tribunal do Trabalho responsável por ações, conforme relação constante do Anexo I, terá um Coordenador 
de Ação e, se necessário, um Coordenador-Executivo de Ação.

§ 1º O Coordenador de Ação será o titular da Unidade Administrativa responsável pela execução da ação.
§ 2º - A indicação do Coordenador-Executivo de Ação é facultativa e constitui prerrogativa do Coordenador de Ação.
§ 3º - Os Tribunais deverão encaminhar à ASPO/CSJT, em até 15 dias após a publicação deste ato, a confirmação dos 

nomes e a atualização cadastral dos dados do Coordenador de Ação e, se for o caso, do Coordenador- Executivo de Ação.
Art. 4º Nos casos de alteração das vinculações entre unidades administrativas e ações, caberá aos titulares dos órgãos 

responsáveis manterem atualizadas, no âmbito do Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento - SIGPlan, as informações 
a elas referentes.

Art. 5º O registro de informações pelo respectivo coordenador de ação se refere aos seguintes itens:
I - execução física mensal dos produtos das ações orçamentárias e,
II - execução física e financeira mensal dos produtos das ações não orçamentárias.
§1º O registro de que tratam os incisos I e II deverá ser realizado até o décimo dia do mês subsequente ao término de  

cada trimestre.
§ 2º Quando houver execução financeira no trimestre e o desempenho físico for igual a zero, este deverá ser justificado 

pelo coordenador da ação, mediante indicação das razões, das restrições e das providências adotadas.
Art. 6º O acesso para registro ou consulta no SIGPlan somente será autorizado após cadastramento e habilitação do 

usuário.
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Art.  7º  Cabe  ao órgão  setorial  manter  atualizado no SIGPlan o cadastro  de  usuários  envolvidos  com a  gestão  dos 
programas e ações, bem como manter a guarda da documentação encaminhada para inclusão/alteração de usuários no sistema.

§1º O cadastro e a atualização dos usuários no SIGPlan pelos órgãos setoriais será realizado por servidor da ASPO/CSJT 
com perfil denominado Cadastrador CI-Órgão.

DAS COMPETÊNCIAS:
Art. 8º Compete ao Secretário Executivo do Conselho Superior da Justiça do Trabalho e ao Diretor Geral da Secretaria 

do TST, diretamente ou por delegação:
I - acompanhar a execução do programa do PPA e adotar medidas que promovam a eficiência, a eficácia e a efetividade 

da ação governamental;
II - definir prioridades de execução em consonância com o estabelecido no PPA e nas leis de diretrizes orçamentárias;
III  -  monitorar,  em conjunto  com o  Gerente  de  Programa,  a  evolução  dos  indicadores  dos  objetivos  setoriais,  dos 

programas e das metas das ações do PPA sob sua responsabilidade;
IV - atuar junto às unidades administrativas responsáveis por ações, quando necessário, para a melhoria de resultados 

apurados periodicamente pelo Sistema de Monitoramento e Avaliação do PPA, de que trata o Art. 6º do Decreto No- 6.601, de 2008;
V - coordenar a alocação de recursos no programa sob a responsabilidade do órgão,  inclusive  naqueles de natureza 

multissetorial, conforme relação incluída no Anexo II;
VI - apoiar o Gerente de Programa com medidas atenuantes dos riscos identificados na execução do programa; e
VII - elaborar o Relatório Anual de Avaliação dos Objetivos Setoriais e supervisionar a elaboração do Relatório Anual de 

Avaliação do Programa sob a responsabilidade do órgão, observados os incisos III e IV do art. 19 da Lei no 11.653/2008, bem como 
os demais requisitos de informação disponibilizados pelo Órgão Central no Sistema de Planejamento e Orçamento Federal.

VIII - Submeter a proposta do Plano Plurianual ao Presidente do Conselho Superior da Justiça do Trabalho e do Tribunal 
Superior do Trabalho.

Parágrafo  único.  O  Secretário  Executivo  do  CSJT  e  o  Diretor  Geral  da  Secretaria  do  TST  serão  assessorados, 
respectivamente, pela ASPO/CSJT e pela Secretaria de Administração Orçamento e Finanças do TST (SEAOF/TST), que contarão 
com apoio técnico da Secretaria de Planejamento e Investimentos Estratégicos do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão 
(SPI/MP).

Art. 9º Compete à ASPO/CSJT:
I - assessorar o Secretário-Executivo do Conselho Superior da Justiça do Trabalho;
II  -  efetuar  o  cadastramento  e/ou  alterações  de  cadastro  no  SIGPlan  dos  perfis  de  Gerente  de  Programa,  Gerente-

Executivo de Programa, Coordenador de Ação e Coordenador-Executivo de Ação;
III - efetuar o encaminhamento à SPI/MP das solicitações de inclusão e/ou alterações de cadastro e/ou perfis dos demais 

usuários do sistema;
IV - receber, analisar, consolidar e encaminhar propostas de alteração ao programa no PPA;
V - analisar e emitir parecer técnico sobre matéria relativa ao PPA da Justiça do Trabalho, e
VI - oferecer subsídios técnicos que auxiliem na definição de conceitos e procedimentos específicos.
Art. 10º Compete à SEAOF/TST
I - assessorar o Diretor Geral da Secretaria do Tribunal;
II - submeter ao Diretor Geral da Secretaria do Tribunal as propostas para o Plano Plurianual do TST;
III - acompanhar a tramitação e votação no Congresso Nacional dos Projetos de Lei do Plano Plurianual de interesse do 

TST, propondo alterações ao Diretor-Geral da Secretaria do Tribunal, quando necessário;
IV - analisar e emitir parecer técnico sobre matéria relativa ao PPA do Tribunal Superior do Trabalho;
V - oferecer subsídios técnicos que auxiliem na definição de conceitos e procedimentos específicos;
VI - efetuar o monitoramento de avaliação e de revisão do PPA do TST; e
VII - encaminhar ao órgão setorial, ASPO/CSJT, as informações inerentes ao PPA do TST.
Art. 11º Compete ao Gerente de Programa:
I - responder pela implementação do programa sob sua responsabilidade;
II - formular os indicadores do programa;
III - negociar e articular os recursos para o alcance dos objetivos do programa;
IV - definir prioridades de execução em consonância com o estabelecido no PPA e nas leis de diretrizes orçamentárias;
V - gerenciar e monitorar a implementação do programa, bem como a evolução dos indicadores;
VI - gerir os riscos e restrições que possam influenciar o desempenho do programa;
VII - avaliar o programa de acordo com os incisos III e IV do art. 19 da Lei No-  11.653/2008 e demais requisitos de 

informação  estabelecidos  pelo  Órgão  Central  do  Sistema  de  Planejamento  e  Orçamento  Federal,  para  fins  de  elaboração  do 
Relatório Anual de Avaliação do PPA; e

VIII  -  manter  atualizadas as  informações do programa  no Sistema  de  Informações  Gerenciais  e  de  Planejamento - 
SIGPlan.

Art. 12º Compete ao Gerente Executivo de Programa apoiar a atuação do gerente de programa no desempenho de suas 
atribuições e substituí-lo, quando necessário.

Art. 13º Compete ao Coordenador de Ação:
I - responder pela execução e monitoramento das ações sob sua responsabilidade;
II - responsabilizar-se pela obtenção do produto expresso e quantificado na meta física das ações;
III - garantir a utilização dos recursos de forma eficiente;
IV - gerir os riscos e as restrições que possam influenciar a execução das ações;
V - articular junto ao Gerente de Programa;
VI - manter atualizadas as informações da ação e registrar os dados de desempenho físico no SIGPlan;
VII - indicar o Coordenador-Executivo de Ação, se necessário.
Art. 14º Compete ao Coordenador-Executivo de Ação apoiar a atuação do coordenador de ação no desempenho de suas 

atribuições e substituí-lo, quando necessário.
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DA REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL
Art. 15º Os projetos de lei de revisão anual, quando necessários, serão encaminhados à ASPO/CSJT, no prazo fixado em 

lei, e no caso de alteração de programa, conterão exposição circunstanciada das razões que motivaram a proposta.
§ 1o Considera-se alteração de programa:
I - modificação da denominação, do objetivo ou do públicoalvo do programa;
II - inclusão ou exclusão de ações orçamentárias;
III - alteração do título, do produto e da unidade de medida das ações orçamentárias.
§ 2º As alterações previstas no inciso III do § 1º poderão ocorrer por intermédio da lei orçamentária ou de seus créditos 

adicionais, desde que mantenham a mesma codificação e não modifiquem a finalidade da ação ou a sua abrangência geográfica.
§ 3º A inclusão de ações orçamentárias de caráter plurianual poderá ocorrer por intermédio de lei de créditos especiais 

desde que apresente, em anexo específico, as informações referentes às projeções plurianuais e aos atributos constantes do Plano.
§ 4º A inclusão ou alteração de ações orçamentárias do tipo Projeto no PPA deverá observar:
I - a alocação de, no mínimo, sessenta por cento do valor estimado do projeto, no período de quatro anos contados a 

partir do ano de seu início; e
II - a não-superposição de finalidade com outros projetos já integrantes do PPA.
§ 5o  O valor total estimado de cada projeto deverá refletir os custos atualizados da execução e os valores programados 

para a conclusão do projeto.
Art. 16º Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.

Min. MILTON DE MOURA FRANÇA

** ANEXOS I e II (VIDE LEGISLAÇÃO)

42) ATO CONJUNTO No- 23, DE 28 DE OUTUBRO DE 2009
Abre ao Orçamento da Justiça do Trabalho, em favor dos Tribunais Regionais do Trabalho 4ª, 6ª, 10ª, 11ª, 13ª, 14ª, 15ª, 16ª, 17ª, 18ª, 
19ª, 21ª, 22ª, 23ª e 24ª, crédito suplementar no valor de R$ 7.652.000,00 para reforço de dotação constante da Lei Orçamentária 
vigente.
O  PRESIDENTE  DO  TRIBUNAL  SUPERIOR  DO  TRABALHO  E  DO  CONSELHO  SUPERIOR  DA  JUSTIÇA  DO 
TRABALHO, no uso de suas atribuições legais e regimentais e, considerando os termos do art. 58 da Lei n.º 11.768, de 14 de agosto 
de 2008, Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO 2009, c/c com o art. 4º da Lei n.º 11.897, de 30 de dezembro de 2008, Lei
Orçamentária Anual - LOA 2009, e as disposições contidas na Portaria SOF/MP n.º 1, de 12 de janeiro de 2009, e no Ato Conjunto 
TST/CSJT nº 2, de 26 de janeiro de 2009, resolve:
Art. 1º Fica aberto ao Orçamento da Justiça do Trabalho, em favor dos Tribunais Regionais do Trabalho 4ª, 6ª, 10ª, 11ª, 13ª, 14ª, 15ª, 
16ª, 17ª, 18ª, 19ª, 21ª, 22ª, 23ª e 24ª, crédito suplementar, tipo 400 com compensação, no valor de R$ 7.652.000,00 para atender à 
programação constante do Anexo I deste Ato.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no Art. 1º decorrerão da anulação parcial de dotações orçamentárias, até o 
limite autorizado na Lei Orçamentária Anual, conforme indicado no Anexo II deste Ato.
Art. 3º Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.
Ministro MILTON DE MOURA FRANÇA

ANEXO

ANEXO I – SUPLEMENTAÇÃO

ORGAO : 15000 - JUSTICA DO TRABALHO
UNIDADE : 15105 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4A. REGIAO - RIO GRANDE DO SUL

ANEXO I                                                                                                                         CREDITO SUPLEMENTAR

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO)                                               RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00

  
 FUNC P R O G R A M AT I C A P R O G R A M A / A C A O / S U B T I T U L O / P R O D U TO S

E
S
F

G
N
D

R
P

M
O
D

I
U

F
T
E

 
V A L O R

0571            PRESTACAO JURISDICIONAL TRABALHISTA                                                                                                                                    646.063 

02 
061
02 
061

0571 4256

0571 4256 0001 

ATIVIDADES

F 3 2 90 10 100

646.063

646.063

646.063

APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO
     
      APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO -
      NACIONAL
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                                                                               TOTAL – FISCAL                     646.063

                                                                               TOTAL – SEGURIDADE          0

                                                                              TOTAL – GERAL                        646.063

43) ATO Nº 179/2009 – CSJT.GP.SE
Dispõe sobre a atualização de dados cadastrais dos magistrados, juízes classistas e servidores aposentados e dos pensionistas da 
Justiça do Trabalho de primeiro e segundo graus.
O  PRESIDENTE  DO  CONSELHO  SUPERIOR  DA  JUSTIÇA  DO  TRABALHO,  no  uso  de  suas  atribuições  legais  e 
regulamentares,
Considerando o disposto no art. 111-A, § 2º, inciso II, da Constituição Federal, no Decreto nº 2.251, de 12 de junho de 1997, e nos 
arts. 9º e 10 da Lei nº 9.527, de 10 de dezembro de 1997;
Considerando a competência do Conselho Superior da Justiça do Trabalho para expedir normas gerais de procedimento relacionadas 
a recursos humanos, no âmbito da Justiça do Trabalho de primeiro e segundo graus, conforme dispõe o art. 5º, inciso II, do seu 
Regimento Interno;
Considerando, ainda, a necessidade de adoção de procedimento uniforme de atualização cadastral de magistrados, juízes classistas e 
servidores aposentados, bem como dos pensionistas no âmbito da Justiça do Trabalho de primeiro e segundo graus,
R E S O L V E:
Art. 1º A atualização cadastral dos aposentados e pensionistas de que tratam o Decreto nº 2.251/97 e os artigos 9º e 10 da Lei nº 
9.527/97 obedecerá ao disposto neste Ato.
Parágrafo  único.  Ficam dispensados  da  atualização  cadastral  os  aposentados  e  pensionistas  que  mantêm vínculo  funcional  de 
atividade no Tribunal de origem dos respectivos benefícios.
Art. 2º Para efeitos deste Ato, a atualização cadastral consistirá na confirmação, pelos magistrados, juízes classistas e servidores 
aposentados e pelos pensionistas, dos dados cadastrais contidos nos seus registros funcionais.
Art.  3º  O procedimento de atualização cadastral será aberto anualmente  pela Unidade de Gestão de Pessoas de cada Tribunal 
Regional do Trabalho.
Art. 4º A Unidade de Gestão de Pessoas encaminhará,  no primeiro dia útil  do mês de março, a ficha de atualização cadastral 
(Anexos I e II) aos magistrados, juízes classistas e servidores aposentados e aos pensionistas, da qual constarão os dados pessoais 
cadastrados nos registros funcionais para conferência e eventual alteração.
§ 1º A ficha de atualização cadastral deverá conter declaração de conta individual que será firmada pelos aposentados e pensionistas, 
sob as penas da lei.
§ 2º O Tribunal cientificará o interessado de que a ficha de atualização cadastral deverá ser devolvida até o primeiro dia útil do mês 
de abril, no local indicado pela Unidade de Gestão de Pessoas.
§ 3º A ficha de atualização cadastral poderá ser devolvida até a data fixada no parágrafo anterior, das seguintes formas:
I – pessoalmente no local indicado pela Unidade de Gestão de Pessoas, ocasião em que o aposentado ou pensionista ou o seu 
procurador legalmente constituído apresentará documento oficial que contenha fotografia e assinará a ficha de recadastramento na 
presença de servidor lotado na unidade, o qual declarará que o interessado compareceu pessoalmente, entregando-lhe recibo;
II – por envio postal, com reconhecimento de firma no registro notarial competente; e
III – por meio eletrônico, com assinatura eletrônica digital emitida por autoridade certificadora credenciada à Infra-Estrutura de 
Chaves Públicas Brasileiras (ICP-Brasil) ou cadastrada pela Unidade de Tecnologia da Informação do respectivo Tribunal.
§ 4º O aposentado ou pensionista que viva no exterior e opte por efetuar o recadastramento por via postal deverá reconhecer firma 
na Embaixada ou Consulado brasileiro da localidade em que resida.
Art.  5º  Será admitida  a atualização cadastral  do aposentado ou pensionista  mediante  procuração por  instrumento  público,  nas 
hipóteses de moléstia grave, ausência ou impossibilidade de locomoção, devidamente comprovadas.
§ 1º Deverá ser apresentado laudo médico-pericial com a especificação da moléstia grave ou da impossibilidade de locomoção, o 
qual será objeto de verificação por junta médica oficial no prazo máximo de sessenta dias contados da entrega.
§ 2º A procuração de que trata o caput deverá ser emitida no mesmo ano do respectivo recadastramento, salvo se passível de 
revalidação pela Unidade de Gestão de Pessoas, nos termos do parágrafo único do art. 10 da Lei nº 9.527/97.
§ 3º O procurador deverá apresentar, juntamente com a procuração, o Termo de Responsabilidade (Anexo III) contendo os dados 
necessários  à  sua  identificação  e  o  compromisso  de  comunicar  ao  Tribunal  as  mudanças  ocorridas  no  estado  de  saúde  do 
representado.
§ 4º Na impossibilidade de o aposentado ou pensionista constituir procurador, devidamente especificada e comprovada, o Tribunal 
adotará as providências necessárias para que a atualização cadastral seja feita pessoalmente por um servidor.
Art. 6º A não devolução da ficha importará, após a devida comunicação ao interessado, na suspensão do pagamento dos proventos e/
ou pensão a partir do mês de maio.
§ 1º Os proventos e/ou pensão serão restabelecidos somente após o comparecimento pessoal do interessado ou de seu representante 
legal à Unidade de Gestão de Pessoas de qualquer Tribunal
Regional do Trabalho ou a uma Vara do Trabalho, para realização da atualização cadastral.
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§ 2º O Tribunal Regional ou a Vara do Trabalho, que realizar a atualização cadastral a que se refere o § 1º deste artigo, comunicará 
o fato, imediatamente, via fac-símile, à Diretoria-Geral do Tribunal de origem do aposentado ou pensionista, encaminhando a ficha 
de atualização cadastral original em prazo não superior a 2 (dois) dias úteis.
§ 3º O restabelecimento dos proventos e/ou pensão e o pagamento de valores retroativos ocorrerão sem qualquer acréscimo de 
atualização monetária ou juros de mora.
Art. 7º Os aposentados e pensionistas inválidos, em decorrência de doença mental reconhecida por laudo de junta médica oficial, 
serão representados por curador, que apresentará a certidão de curatela e o formulário de atualização cadastral acompanhados de 
Termo de Responsabilidade constante do Anexo III.
Parágrafo único. No caso dos aposentados e pensionistas inválidos de que trata o caput, que não possuam curador, será admitida 
certidão que comprove que foi dado início ao processo de interdição, expedida no mesmo ano do respectivo recadastramento.
Art. 8º Verificada irregularidade na atualização cadastral, a Unidade de Gestão de Pessoas do Tribunal de origem do aposentado ou
pensionista comunicará o fato à Diretoria-Geral do Tribunal, para providenciar, quando for o caso:
I – a abertura de sindicância ou processo administrativo disciplinar;
II – a instauração de tomada de conta especial, na hipótese de indenização ao erário;
III – ciência ao Ministério Público quando houver indício de ilícito penal.
Art. 9º Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se.
Brasília, 28 de outubro de 2009.
Ministro MILTON DE MOURA FRANÇA
Presidente do Conselho Superior da Justiça do Trabalho
Anexo 1
Anexo 1
Descrição: ANEXO I 

Anexo 2
Descrição: ANEXO I I

Anexo 3
Descrição: ANEXO I I I

An 2
44) ATO SEJUD.GP N.º 660/2009
Editar o calendário oficial do Tribunal Superior do Trabalho para o ano de 2010.
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, no uso de suas atribuições legais e regimentais, de acordo com o 
art. 35, inciso XXVII, do Regimento Interno desta Corte,
R E S O L V E
Editar o calendário oficial do Tribunal Superior do Trabalho, relativo ao ano de 2010.
Brasília, 28 de outubro de 2009.
Ministro MILTON DE MOURA FRANÇA
Presidente do Tribunal Superior do Trabalho

Anexo 1
Anexo 1

Descrição: Calendário TST-2010

33


	ATUALIZAÇÃO LEGISLATIVA
	Nº 1258
	01.10.2009/31.10.2009
	SEÇÃO III
	R E S O L U Ç Õ E S
	FORÇA DE TRABALHO TOTAL MÍNIMA RECOMENDADA PARA TIC
	              SEGUNDO A TECNOLOGIA
	SEGUNDO A AUTOMAÇÃO 
	E D I T A I S
	D I V E R S O S
	26) ATO Nº 163/2009 – CSJT.GP.SE
	28) ATO Nº 161/2009 - CSJT.GP.SE



