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.D E C R E T O S 

1) DECRETO No 6.957, DE 9 DE SETEMBRO DE 2009
Altera o Regulamento da Previdência Social,  aprovado pelo Decreto no  3.048, de 6 de maio de 1999, no tocante à aplicação, 
acompanhamento e avaliação do Fator Acidentário de Prevenção - FAP.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o 
disposto nas Leis nos 8.212, de 24 de julho de 1991, 8.213, de 24 de julho de 1991, e 11.430, de 26 de dezembro de 2006,

D E C R E T A :

Art. 1o Os arts. 202-A, 303, 305 e 337 do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto no 3.048, de 6 de maio de 
1999, passam a vigorar com as seguintes alterações:

"Art. 202-A. .............................................................................

§ 1o  O FAP consiste  num multiplicador  variável  num intervalo contínuo de cinco décimos  (0,5000) a dois  inteiros  (2,0000), 
aplicado com quatro casas decimais, considerado o critério de arredondamento na quarta casa decimal, a ser aplicado à respectiva 
alíquota.

§ 2o Para fins da redução ou majoração a que se refere o caput, proceder-se-á à discriminação do desempenho da empresa, dentro 
da respectiva atividade econômica, a partir da criação de um índice composto pelos índices de gravidade, de frequência e de custo 
que  pondera  os  respectivos  percentis  com  pesos  de  cinquenta  por  cento,  de  trinta  cinco  por  cento  e  de  quinze  por  cento, 
respectivamente.
..........................................................................................................

§ 4o ...........................................................................................

I - para o índice de freqüência, os registros de acidentes e doenças do trabalho informados ao INSS por meio de Comunicação de 
Acidente do Trabalho - CAT e de benefícios acidentários estabelecidos por nexos técnicos pela perícia médica do INSS, ainda que 
sem CAT a eles vinculados;
II - para o índice de gravidade, todos os casos de auxílio-doença, auxílio-acidente, aposentadoria por invalidez e pensão por morte, 
todos de natureza acidentária, aos quais são atribuídos pesos diferentes em razão da gravidade da ocorrência, como segue:
a) pensão por morte: peso de cinquenta por cento;
b) aposentadoria por invalidez: peso de trinta por cento; e
c) auxílio-doença e auxílio-acidente: peso de dez por cento para cada um; e
III - para o índice de custo, os valores dos benefícios de natureza acidentária pagos ou devidos pela Previdência Social, apurados da 
seguinte forma:
a) nos casos de auxílio-doença, com base no tempo de afastamento do trabalhador, em meses e fração de mês; e
b) nos casos de morte ou de invalidez, parcial ou total, mediante projeção da expectativa de sobrevida do segurado, na data de início 
do benefício, a partir da tábua de mortalidade construída pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE para 
toda a população brasileira, considerando-se a média nacional única para ambos os sexos.
§ 5o  O Ministério da Previdência Social publicará anualmente, sempre no mesmo mês, no Diário Oficial da União, os róis dos 
percentis de frequência, gravidade e custo por Subclasse da Classificação Nacional de Atividades Econômicas - CNAE e divulgará 
na rede mundial de computadores o FAP de cada empresa, com as respectivas ordens de freqüência, gravidade, custo e demais 
elementos que possibilitem a esta verificar o respectivo desempenho dentro da sua CNAE-Subclasse.
..........................................................................................................
§ 7o Para o cálculo anual do FAP, serão utilizados os dados de janeiro a dezembro de cada ano, até completar o período de dois 
anos, a partir do qual os dados do ano inicial serão substituídos pelos novos dados anuais incorporados.
§ 8o Para a empresa constituída após janeiro de 2007, o FAP será calculado a partir de 1o de janeiro do ano ano seguinte ao que 
completar dois anos de constituição.
§ 9o Excepcionalmente, no primeiro processamento do FAP serão utilizados os dados de abril de 2007 a dezembro de 2008.
§ 10.  A metodologia  aprovada  pelo Conselho  Nacional  de  Previdência  Social  indicará  a  sistemática  de  cálculo e a  forma  de 
aplicação de índices e critérios acessórios à composição do índice composto do FAP." (NR)
"Art. 303. .................................................................................
§ 1o ...........................................................................................
I - vinte e nove Juntas de Recursos, com competência para julgar, em primeira instância, os recursos interpostos contra as decisões 
prolatadas pelos órgãos regionais do INSS, em matéria de benefício administrado pela autarquia ou quanto a controvérsias relativas 
à apuração do FAP, a que se refere o art. 202-A, conforme sistemática a ser definida em ato conjunto dos Ministérios da Previdência  
Social e da Fazenda;
..............................................................................................." (NR)
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"Art. 305. Das decisões do INSS nos processos de interesse dos beneficiários e das controvérsias relativas à apuração do FAP caberá 
recurso para o CRPS, conforme disposto neste Regulamento e no Regimento Interno do Conselho.
..............................................................................................." (NR)
"Art. 337. .................................................................................
..........................................................................................................
§ 3o Considera-se estabelecido o nexo entre o trabalho e o agravo quando se verificar nexo técnico epidemiológico entre a atividade 
da  empresa  e a  entidade mórbida  motivadora  da incapacidade, elencada  na  Classificação Internacional  de Doenças -  CID em 
conformidade com o disposto na Lista C do Anexo II deste Regulamento.
..............................................................................................." (NR)
Art. 2o Os Anexos II e V do Regulamento da Previdência Social passam a vigorar na forma dos Anexos a este Decreto.
Art. 3o No ano de 2010, o Fator Acidentário de Prevenção - FAP, na redação dada por este Decreto, será aplicado, no que exceder a 
um inteiro, com redução de vinte e cinco por cento, consistindo dessa forma num multiplicador variável num intervalo contínuo de 
um inteiro a um inteiro e setenta e cinco centésimos.
Art. 4o Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos, quanto à nova redação dada ao Anexo V do 
Regulamento da Previdência Social, a partir do primeiro dia do mês de janeiro de 2010, mantidas até essa data as contribuições 
devidas na forma da legislação precedente.
Art. 5o Revoga-se o § 3o do art. 202-A do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto no 3.048, de 6 de maio de 
1999.
Brasília, 9 de setembro de 2009; 188o da Independência e 121o da República.
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
José Pimentel

                                           ** ANEXO (VIDE LEGISLAÇÃO)

2) DECRETO No - 6.968, DE 29 DE SETEMBRO DE 2009
Dispõe sobre a execução no território  nacional  da Convenção no  166 da Organização Internacional  do Trabalho,  que trata da 
repatriação de trabalhadores marítimos, e dá outras providências.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o 
disposto no art. 9o  da Convenção no  166 sobre a Repatriação dos Trabalhadores Marítimos (revisada), de 1987, da Organização 
Internacional do Trabalho, promulgada pelo Decreto no 2.670, de 15 de julho de 1998,
D E C R E T A :
Art. 1o Todo marítimo que labore a bordo de embarcação dedicada à navegação comercial, registrada no Brasil, terá direito a ser 
repatriado, às expensas do armador, nas seguintes circunstâncias:
I - quando o contrato de trabalho expire, ou seja rescindido, enquanto a embarcação se encontrar no exterior;
II - em caso de doença ou acidente ou por qualquer outra razão médica ocorrida no exterior que exija a repatriação, se houver 
autorização médica para viajar;
III - em caso de naufrágio da embarcação no exterior;
IV -  quando  o armador  abandone  a  embarcação  ou  não possa  seguir  cumprindo  suas obrigações legais  ou  contratuais  como 
empregador por causa de insolvência, venda da embarcação, troca de matrícula da embarcação, em caso de arresto da embarcação 
ou qualquer outro motivo análogo;
V - quando a embarcação se dirigir à zona de guerra à qual o marítimo não aceite ir; e
VI - quando o navio se encontrar no exterior após nove meses consecutivos de embarque do trabalhador marítimo, sem prejuízo do 
que for estabelecido em convenção ou acordo coletivo de trabalho.
§ 1o Para fins de aplicação deste Decreto, considera-se "armador" a pessoa física ou jurídica responsável pelos contratos de trabalho 
dos  trabalhadores  marítimos,  e  considera-se  "marítimo"  todo  trabalhador  certificado  pela  Autoridade  Marítima  para  operar 
embarcações em caráter profissional ou todas as pessoas empregadas, com qualquer cargo, a bordo de navio dedicado à navegação 
marítima comercial.
§ 2o Quando a repatriação se verificar por iniciativa do trabalhador marítimo, salvo nas hipóteses previstas neste artigo, ou quando 
ele der justa causa para rescisão do contrato, ficará obrigado ao reembolso das respectivas despesas do armador.
§ 3o A repatriação será considerada efetuada quando o marítimo chegar no destino por ele escolhido, entre aqueles previstos no art. 
2o, inciso I, ou quando o marítimo não reivindicar a repatriação dentro de sessenta dias após a ocorrência das situações elencadas 
nos incisos IV e V do caput deste artigo.
Art. 2o Os custos de repatriação, de responsabilidade do armador, devem incluir:
I  -  a  passagem,  por  via  aérea,  salvo  exceção  plenamente  justificada,  até  o  destino  escolhido  pelo  trabalhador  marítimo  para 
repatriação, entre os a seguir elencados:
a) a cidade onde foi contratado;
b) o local estipulado em acordo ou convenção coletiva de trabalho;
c) o país de residência do marítimo; ou
d) qualquer outro lugar acordado entre as partes no contrato de trabalho;
II - o alojamento e alimentação desde o momento que o marítimo deixa a embarcação até sua chegada ao local escolhido para 
repatriação;
III - a remuneração e os benefícios do marítimo desde o momento em que deixa a embarcação até sua chegada ao local escolhido 
para repatriação,  período este que está incluído no tempo de trabalho para as hipóteses  legais,  salvo quando a repatriação for 
motivada por pedido de demissão ou por justa causa;
IV - o transporte de até trinta quilos de bagagem pessoal do marítimo até o ponto escolhido para repatriação;
V - o tratamento médico, se necessário, até que o estado de saúde do marítimo permita viajar até o ponto escolhido para repatriação.
Art. 3o Se o armador de embarcação brasileira no exterior não efetuar as providências necessárias para a repatriação, serão adotadas
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as seguintes medidas:
I - as denúncias de membro da tripulação, de sindicato ou de qualquer pessoa ou organização interessada nas condições contratuais 
de  trabalho  dos  marítimos  deverão  ser  encaminhadas  ao  Ministério  do  Trabalho  e  Emprego  para  que  providencie  imediata 
fiscalização trabalhista no armador, visando verificar a situação da empresa e do navio, instando à repatriação quando presentes as 
situações previstas no art. 1o;
II - caso a fiscalização do trabalho verifique ocorrência de quaisquer situações previstas no art. 1o e o armador continue a se recusar 
a providenciar a repatriação dos marítimos, relatório circunstanciado deverá ser encaminhado à Secretaria de Inspeção do Trabalho 
do Ministério do Trabalho e Emprego em quarenta e oito horas, para que, sem prejuízo das demais penalidades previstas em lei, esta
o remeta aos órgãos competentes para serem tomadas medidas judiciais cabíveis visando a que o armador promova a repatriação;
III - se o armador não providenciar a repatriação decorridos quinze dias após a denúncia de ocorrência das situações elencadas nos 
incisos  I  a  VI do art.  1o,  ou não seja localizado,  o  Ministério  do Trabalho e Emprego informará ao Ministério  das  Relações 
Exteriores, que deverá providenciar a repatriação dos marítimos, conforme previsto na Convenção no 166 sobre a Repatriação dos 
Trabalhadores Marítimos (revisada), de 1987, da Organização Internacional do Trabalho; e
IV - ocorrendo a hipótese do inciso III, o armador deverá efetuar o ressarcimento ao Tesouro Nacional das despesas incorridas pela 
União com a repatriação dos marítimos, diretamente ou compelido em juízo.
Parágrafo único. A autoridade brasileira no exterior, desde que tome conhecimento do abandono do trabalhador marítimo, deverá a 
ele prestar  toda  a assistência necessária para garantir  sua sobrevivência  e segurança, procurando o ressarcimento das despesas 
decorrentes junto ao armador, diretamente ou por meio de ação judicial.
Art. 4o  Na ocorrência de quaisquer situações previstas nos incisos I a VI do art. 1o  em relação a trabalhador marítimo brasileiro 
integrante de tripulação em embarcação de bandeira estrangeira e caso o armador não adote as medidas necessárias à repatriação, as 
seguintes providências deverão ser adotadas:
I - as denúncias de membro da tripulação, de sindicato ou de qualquer pessoa ou organização interessada nas condições contratuais 
de  trabalho  dos  marítimos  deverão  ser  encaminhadas  ao Ministério  das  Relações  Exteriores,  que  promoverá  contatos  com as 
autoridades responsáveis do país da bandeira da embarcação, para que seja providenciada a imediata repatriação dos marítimos 
brasileiros;
II - se as autoridades responsáveis do país da bandeira da embarcação não providenciarem a repatriação nos trinta dias seguintes à 
denúncia recebida, e caso as autoridades responsáveis do país em cujas águas jurisdicionais esteja o navio também não tenham 
providenciado  a  repatriação  do  trabalhador  marítimo,  o  Ministério  das  Relações Exteriores  deverá  providenciar  a  repatriação, 
conforme previsto na Convenção no  166 sobre a Repatriação dos Trabalhadores Marítimos (revisada), de 1987, da Organização 
Internacional do Trabalho;
III - ocorrendo a hipótese do inciso II, e caso o armador estrangeiro seja empresa controlada, coligada ou pertencente ao mesmo 
grupo econômico de empresa brasileira, esta deverá efetuar o ressarcimento ao Tesouro Nacional das despesas incorridas pela União 
com a repatriação dos marítimos, diretamente ou compelida em juízo; e
IV -  caso  não seja  possível  o  ressarcimento  ao Tesouro  Nacional  das  despesas  incorridas  pela  União com a  repatriação  dos 
marítimos por empresa brasileira, o Ministério das Relações Exteriores e a Advocacia-Geral da União envidarão esforços para que o 
país da bandeira da embarcação efetue o ressarcimento dessas despesas.
Parágrafo único. O Ministério das Relações Exteriores manterá o Ministério do Trabalho e Emprego informado sobre os casos de 
repatriação de trabalhadores marítimos brasileiros tripulantes de embarcações estrangeiras.
Art. 5o Na hipótese de abandono de embarcação estrangeira em águas jurisdicionais brasileiras, será facilitada a repatriação desses 
marítimos pelo armador estrangeiro ou pelo agente de navegação representante.
§ 1o  Caso haja denúncia de membro da tripulação, de sindicato ou de qualquer pessoa ou organização interessada nas condições 
contratuais  de  trabalho  dos  marítimos  ao  Ministério  do  Trabalho  e  Emprego  de  que  o  armador  ou  seu  representante  não 
providenciaram a repatriação, serão adotadas as seguintes medidas:
I  -  o  Ministério  do  Trabalho  e  Emprego  deverá  providenciar  a  imediata  fiscalização  trabalhista  no  agente  de  navegação, 
representante do armador no Brasil, visando verificar a situação do navio e seus tripulantes, instando à repatriação quando presentes 
as situações previstas no art. 1o;
II - caso a fiscalização do trabalho verifique a ocorrência de quaisquer situações previstas no art. 1o e o armador ou seu representante
continue a se recusar a providenciar a repatriação dos marítimos, relatório circunstanciado deverá ser encaminhado à Secretaria
de Inspeção do Trabalho em quarenta e oito horas, para que, sem prejuízo das demais penalidades previstas em lei, esta o remeta aos
órgãos competentes para serem tomadas as medidas judiciais cabíveis visando a que o armador promova a repatriação;
III - se a repatriação não for providenciada em até quinze dias da denúncia de abandono da embarcação estrangeira e não havendo
condições de segurança e saúde no ambiente de trabalho para permanência da tripulação a bordo, o armador ou seu representante
deverá providenciar alojamento e alimentação em terra para os membros da tripulação, pelo tempo necessário à repatriação dos 
marítimos estrangeiros;
IV - sem prejuízo do previsto no inciso III, se o armador da embarcação ou seu representante legal não providenciar a repatriação 
nos trinta dias seguintes à denúncia recebida, e caso as autoridades responsáveis do país da bandeira da embarcação também não 
tenham  providenciado  a  repatriação  do  trabalhador  marítimo,  o  Ministério  das  Relações  Exteriores  deverá  providenciar  a 
repatriação,  conforme previsto na Convenção no  166 sobre a Repatriação dos Trabalhadores Marítimos (revisada),  de 1987, da 
Organização Internacional do Trabalho;
V - ocorrendo a hipótese do inciso IV, e caso o armador estrangeiro seja empresa controlada, coligada ou pertencente ao mesmo 
grupo econômico de empresa brasileira, esta deverá efetuar o ressarcimento ao Tesouro Nacional das despesas incorridas pela União 
com a repatriação dos marítimos, diretamente ou compelida em juízo; e
VI  -  caso  não seja  possível  o  ressarcimento  ao Tesouro  Nacional  das  despesas  incorridas  pela  União com a  repatriação  dos 
marítimos nos termos do inciso V, o Ministério das Relações Exteriores e a Advocacia-Geral da União envidarão esforços para que 
o país da bandeira da embarcação efetue o ressarcimento dessas despesas.
§ 2o O Ministério das Relações Exteriores manterá o Ministério do Trabalho e Emprego informado sobre os casos de repatriação de 
trabalhadores marítimos estrangeiros retidos em águas jurisdicionais brasileiras.
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Art. 6o O Governo brasileiro deverá fornecer informações referentes à aplicação no País da Convenção no 166 sobre a Repatriação 
dos Trabalhadores Marítimos (revisada), de 1987, à Organização Internacional do Trabalho.
Art. 7o Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 29 de setembro de 2009; 188o da Independência e 121o da República.
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Celso Luiz Nunes Amorim
Carlos Lupi

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

3) MEDIDA PROVISÓRIA No- 468, DE 31 DE AGOSTO DE 2009
Dispõe sobre a transferência de depósitos judiciais e extrajudiciais de tributos e contribuições federais para a Caixa Econômica 
Federal.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte Medida 
Provisória, com força de lei:
Art. 1o Os depósitos judiciais e extrajudiciais de tributos e contribuições federais realizados em desacordo com a Lei no 9.703, de 
17  de  novembro  de  1998,  bem como  os  efetuados  antes  de  1o  de  dezembro  de  1998  em outra  instituição  financeira,  serão 
transferidos para a Caixa Econômica Federal.
§ 1o Os depósitos de que trata o caput serão transferidos pela Caixa Econômica Federal, no mesmo dia de sua recepção, à Conta 
Única do Tesouro Nacional.
§  2o  A partir  da  transferência  de  que  trata  o  §  1o,  aplicam-se  aos  depósitos  judiciais  e  extrajudiciais  referidos  no  caput  os 
Procedimentos previstos na Lei no 9.703, de 1998.
Art. 2o Esta Medida Provisória entra em vigor na data da sua publicação.
Brasília, 31 de agosto de 2009; 188o da Independência e 121o da República.
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Guido Mantega

P O R T A R I A S

4) PORTARIA nº 4869, de 10 de setembro de 2009.
O VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, no exercício da Presidência e no uso 
de suas atribuições legais e regimentais, de acordo com o artigo 96, inciso I, alínea “c” da Constituição Federal, combinado com o 
artigo 654, parágrafo 3º da Consolidação das Leis do Trabalho, artigo 40 do Regimento Interno deste Tribunal e à vista do que 
consta do Expediente TRT 4ª M.A. nº 02860-2007-000-04-00-0, resolve NOMEAR, em virtude de aprovação em concurso público, 
homologado pelo Órgão Especial na sessão do dia 27 de agosto de 2007, obedecida a ordem de classificação, para exercer o cargo 
de JUIZ DO TRABALHO SUBSTITUTO, do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, a candidata DANIELA FLOSS, em 
vaga decorrente da promoção do Dr. MAURÍCIO MACHADO MARCA.
CARLOS ALBERTO ROBINSON
Vice-Presidente, no exercício da Presidência

5) PORTARIA Nº 615, DE 10 DE SETEMBRO DE 2009
Constitui o Comitê Gestor Nacional do Sistema de Estatísticas do Poder Judiciário.
O PRESIDENTE  DO CONSELHO  NACIONAL DE JUSTIÇA,  no  uso  de  suas  atribuições  constitucionais  e  regimentais,  e; 
CONSIDERANDO que a Resolução CNJ n°. 76, de 12 de maio de 2009, que instituiu o Sistema de Estatísticas do Poder Judiciário-  
SIESPJ determina a criação do Comitê Gestor Nacional do Sistema de Estatísticas do Poder Judiciário, resolve:
Art.  1º  Instituir,  no âmbito  do Conselho Nacional  de  Justiça,  o  Comitê  Gestor  Nacional  do Sistema  de  Estatísticas  do Poder 
Judiciário, com a seguinte composição:
I - O Secretário-Geral do Conselho Nacional de Justiça;
II - um Juiz auxiliar da Presidência;
II - um representante do Supremo Tribunal Federal;
III - um representante do Superior Tribunal de Justiça;
IV - um representante Tribunal Superior do Trabalho e/ou do Conselho Superior da Justiça do Trabalho;
V - um representante do Tribunal Superior Eleitoral;
VI - um representante do Superior Tribunal Militar;
VII - um representante do Conselho da Justiça Federal;
VIII - cinco representantes de Tribunais de Justiça dos Estados, observadas as regiões geográficas;
IX - um representante dos Tribunais de Justiça Militares dos Estados.
§1º Os integrantes do Comitê serão indicados pela Presidência do Conselho Nacional de Justiça.
§2º O Comitê Gestor Nacional do Sistema de Estatística do Poder Judiciário poderá contar com o auxílio de outros servidores e 
magistrados na realização de suas atividades.
Art. 2º O Comitê Gestor Nacional do Sistema de Estatística do Poder Judiciário terá as seguintes atribuições:
I - Propor a criação ou a modificação de indicadores e a padronização dos critérios de apuração dos dados estatísticos; 
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II  -  Sugerir  alteração  dos  métodos  de  coleta  de  dados  estatísticos,  priorizando  a  substituição  do  preenchimento  de  boletins 
eletrônicos ou em papel pela coleta automática de informações diretamente dos sistemas processuais;
III - Contribuir para a melhoria na utilização dos dados estatísticos disponíveis;
IV - Contribuir para a disponibilização on-line de todo o conjunto de informações estatísticas;
V- Realizar outras ações, a critério da Comissão de Gestão Estratégica, Estatística e Orçamento do CNJ.
Art. 3º O Comitê Gestor está vinculado à Comissão de Gestão Estratégica, Estatística e Orçamento do CNJ.
Art. 4º As reuniões do Comitê Gestor serão presididas por Conselheiro membro da Comissão de Gestão Estratégica, Estatística e 
Orçamento do CNJ e, nas ausências do Conselheiro, pelo Secretário-Geral do CNJ ou pelo juiz auxiliar da presidência.
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação
Min. GILMAR MENDES

6) PORTARIA Nº 616, DE 10 DE SETEMBRO DE 2009
Constitui Comitê de Gestão Documental do Judiciário brasileiro.
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 de Gestão Documental 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 ou do Conselho Superior da Justiça do Trabalho;
V - um representante do Tribunal Superior Eleitoral;
VI - um representante do Tribunal Superior do Trabalho;
VII - um representante do Superior Tribunal Militar;
VIII - um representante do Conselho da 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  referidos  nos  incisos  VIII  a  XI  observar-se-á  critério  de  representatividade  nacional  e 
experiência em gestão documental.
§3º O Comitê  de Gestão Documental  do Poder Judiciário poderá contar com o auxílio  de outros  servidores  e magistrados na 
realização de suas atividades.
Art. 2º Compete ao Comitê de Gestão Documental do Poder Judiciário:
I - Elaborar e encaminhar ao CNJ proposta de instrumentos e normas do Programa de Gestão Documental do Poder Judiciário; 
II - elaborar e manter permanentemente atualizados no Portal do CNJ 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 Programa de Gestão Documental do Judiciário, e quando for o caso, sugerir 
ao CNJ medidas corretivas.
Art. 3º O Comitê de Gestão Documental 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

7) PORTARIA.GDGSET.GP.N.º 226
O  PRESIDENTE  DO  TRIBUNAL  SUPERIOR  DO  TRABALHO,  no  uso  de  suas  atribuições  legais  e  regimentais,  e 
considerando o disposto no art. 236 da Lei n.º 8.112/1990,
R E S O L V E
Art. 1º Transferir para o dia 30 de outubro, sexta-feira, as comemorações alusivas ao Dia do Servidor Público.
Art. 2º Comunicar que nessa data não haverá expediente na Secretaria do Tribunal.
Art.  3º  Os prazos que porventura devam iniciar-se ou completar-se nesse dia ficam automaticamente  prorrogados para o dia 3 
subsequente (terça-feira).
Brasília-DF, 21 de setembro de 2009.
MILTON DE MOURA FRANÇA
Ministro Presidente do Tribunal Superior do Trabalho

8) PORTARIA No- 5.242, DE 23 DE SETEMBRO DE 2009
O VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, no exercício da Presidência, no uso de 
suas atribuições legais e regimentais, nos termos do § 2º do art. 55 da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, torna 
público o RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL constante do anexo desta Portaria

                                                                                                                     CARLOS ALBERTO ROBINSON

ANEXO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

SETEMBRO/2008 a AGOSTO/2009
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RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")                                                                                                             R$ Milhares
DESPESA COM PESSOAL Despesas Executadas (Últimos 12 meses)

Liquidadas Inscritas em
Restos a Pagar

não Processados

Total

DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)
Pessoal Ativo   
Sentenças Judiciais sem Precatório (do próprio Órgão) 
Sentenças Judiciais com Precatório (do Próprio Órgão e
de Outros da Administração Direta)
Demais Despesas com Pessoal Ativo
Pessoal Inativo e Pensionistas 
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de
terceirização (art. 18, § 1º da LRF)
 (-) DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art. 19, § 1º da
LRF) (II)
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária
Decorrentes de Decisão Judicial 
Despesas de Exercícios Anteriores 
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados 

840.161 
581.691

17.437

564.254
258.470 

282.076  

17.503 
7.529 

257.044 

106
90

90
16  

9

9 

840.267
581.781 

0
17.437

564.344
258.486

0

    282.085  

0
17.503 
 7.529 

257.053
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) 558.085 97 558.182
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) 423.852.829
% do TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA
FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE - TDP sobre
a RCL (V) = [(III/IV) x 100]

0,131670% 0,000023% 0,131692%

LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da
LRF) - 0,239136%

1.013.585

LIMITE PRUDENCIAL (§ único, art. 22 da LRF) -
0,227179%

962.905

FONTE: SIAFI e SOF/SECOF/TRT 4ª Região
Notas:
1) Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não 
liquidadas  inscritas  em restos  a  pagar  não  processados  são  também consideradas.  Dessa  forma,  para  maior  transparência,  as 
despesas executadas estão segregadas em:
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento 
do exercício, por força do inciso II do art. 35 da lei 4.320/64.
2)  No  total  do  item  "Sentenças  Judiciais  com  Precatório",  estão  computados  R$  13..306  mil  referentes  a  Precatórios  da 
Administração Direta e R$ 4.131 mil referentes a Sentenças de Pequeno Valor (SPV), cuja dotação pertence ao orçamento deste 
Órgão.
3) Em atendimento à determinação contida no Acórdão 346/2006 TCU - Plenário e Manual Técnico de Demonstativos Fiscais - 1ª 
Edição, no total das despesas com Pessoal Ativo, não foram somados R$ 65.410 mil de Precatórios da Administração Indireta, cuja 
dotação não pertence ao orçamento deste Órgão.

        Assinaturas (dispositivo relacionado: art. 54, III, § único da LRF):

CARLOS ALBERTO ROBINSON
Vice- Presidente

Em exercício
SUSANA TERESINHA MILESKI

Ordenadora de Despesas
TATIANA PEDRADOSA SEVERO

Diretora do Serviço de Orçamento e Finanças
Substituta

LUIZ ANTONIO DOS SANTOS PINTO
Diretor da Secretaria de Auditoria

(Controle Interno)
Substituto

R E S O L U Ç Õ E S

9) RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA nº 17/2009  
Regulamenta a concessão de diárias e passagens no âmbito da Justiça do Trabalho da 4ª Região.
O ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, no uso das suas atribuições legais e 
regimentais, na sessão ordinária realizada nesta data,
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CONSIDERANDO o que consta do Expediente MA-12178-1986-000-04-00-0, que trata de diárias de magistrados e servidores; 
CONSIDERANDO o disposto na Resolução nº 73 do Conselho Nacional. de Justiça, de 28 de abril de 2009, que dispõe sobre a 
concessão e pagamento de diárias no âmbito do Poder Judiciário, determinando, no artigo 1º, que os Tribunais deverão regulamentar 
a concessão e o pagamento de diárias aos seus magistrados e servidores; CONSIDERANDO que o Ato nº 107/2009 do Conselho 
Superior da Justiça do Trabalho, de 04 de junho de 2009, veio a regulamentar a concessão de diárias e a aquisição de passagens 
aéreas  no âmbito  da  Justiça  do Trabalho de  primeiro e segundo graus,  determinando aos  Tribunais  Regionais  do Trabalho a 
adequação de seus regulamentos no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da publicação daquele Ato; CONSIDERANDO que a
concessão de diárias no âmbito da Justiça do Trabalho da 4ª Região é regulamentada pela Resolução Administrativa nº 02, de 29 de 
março de 1999, cuja última alteração foi procedida pela Resolução Administrativa nº 05, de 28 de abril de 2008, RESOLVEU, por 
unanimidade de votos, estabelecer o que segue:
Regulamentar a concessão de diárias e passagens no âmbito da Justiça do Trabalho da 4ª Região, nos seguintes termos.
Art. 1º. O magistrado ou servidor da Justiça do Trabalho da 4ª Região que se deslocar a serviço, em caráter eventual ou transitório, 
da localidade de exercício para outro ponto do território nacional ou para o exterior, fará jus à percepção de diárias para indenização 
das despesas extraordinárias de alimentação, hospedagem e locomoção urbana, sem prejuízo do fornecimento de passagens ou do 
pagamento de indenização de transporte.
§ 1º. A concessão e o pagamento das diárias pressupõem, obrigatoriamente:
I- compatibilidade dos motivos do deslocamento com o interesse público;
II- correlação entre o motivo do deslocamento e as atribuições do cargo efetivo ou as atividades desempenhadas no exercício da 
função comissionada ou do cargo em comissão;
III- publicação do ato na imprensa oficial de veiculação dos atos do Tribunal concedente, em veículo oficial de circulação interna e 
em seu sítio eletrônico, contendo o nome do magistrado ou servidor e o respectivo cargo ou função, o destino, a atividade a ser 
desenvolvida, o período de afastamento e a quantidade de diárias;
IV- comprovação do deslocamento e da atividade desempenhada.
§ 2º. Aplicam-se as normas da presente Resolução às hipóteses de deslocamento para a participação em atividades de formação 
judicial promovidas pela Escola Judicial do TRT da 4ª Região, pressupondo-se, nesses casos, a compatibilidade dos motivos do 
deslocamento com o interesse público, sendo necessário o reconhecimento prévio e expresso, pela Direção da Escola Judicial, da 
presença de correlação entre a causa do deslocamento e as atribuições do cargo, nos exatos termos do quanto previsto no item II do 
parágrafo 1º supra.
§ 3º. A publicação a que se refere o inciso III deste artigo será  a posteriori  em caso de viagem para a realização de diligência 
sigilosa.
Art. 2º. As diárias serão concedidas por dia de afastamento da localidade de exercício, incluindo-se o dia da partida e o da chegada, 
observando-se os seguintes critérios:
I- valor integral quando o deslocamento importar pernoite fora da localidade de exercício;
II- metade do valor:
a) quando o deslocamento não exigir pernoite fora da localidade de exercício;
b) quando fornecido alojamento ou outra forma de hospedagem por órgão ou entidade da Administração Pública;
c) no dia de retorno à localidade de exercício.
Parágrafo único. Na hipótese prevista na alínea “b” do inciso II, no dia de retorno à localidade de exercício será concedido valor  
equivalente a 25% (vinte e cinco por cento) da diária integral.
Art. 3º. O magistrado ou servidor não fará jus a diárias quando:
I- não havendo pernoite fora da localidade de exercício:
a) o deslocamento se der entre municípios limítrofes;
b) o deslocamento ocorrer dentro dos limites da jurisdição da Vara do Trabalho;
c) o deslocamento da localidade de exercício constituir exigência permanente do cargo.
II-  o  retardamento  da  viagem for  motivado  pela  empresa  transportadora,  responsável,  conforme  a  legislação  pertinente,  pelo 
fornecimento de hospedagem, alimentação e transporte.
§ 1º.  Em se tratando de juiz substituto zoneado em circunscrição que abranja mais de um município, não enseja o pagamento de 
diárias o seu deslocamento dentro dos limites da jurisdição da Vara do Trabalho em que se encontra sediado, bem como entre os 
municípios limítrofes com a localidade da sede, salvo se houver pernoite.
§ 2º. Para custear os gastos efetuados pelo magistrado com alimentação, poderá a Administração efetuar o pagamento de um terço 
do  valor  da  diária,  quando  o  deslocamento  ocorrer  na  forma  do  disposto  nos  incisos  I  e  II,  desde  que  seja  comprovada  a 
permanência fora da sede de exercício por período superior a 4 (quatro) horas.
Art. 4º. Os valores das diárias de magistrados e servidores serão os constantes do Anexo I desta Resolução.
Parágrafo único.  Quando houver a majoração dos valores  das diárias,  deverão ser observados os limites máximos  fixados no 
Anexo I do Ato nº  107/2009 do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, além da prévia comunicação à Presidência daquele 
órgão, para análise da disponibilidade orçamentária.
Art. 5º. As diárias concedidas em dia útil serão calculadas com dedução da parcela correspondente aos valores percebidos a título 
de auxílio-alimentação e auxílio-transporte.
Art. 6º. As propostas de concessão de diárias, quando o afastamento tiver início na sexta-feira, bem como as que incluam sábados, 
domingos e feriados, serão expressamente justificadas, condicionada a autorização de pagamento à aceitação da justificativa.
Art. 7º.  O magistrado, regularmente designado para substituir Juiz do Tribunal, que se deslocar da sede do Regional em caráter 
eventual ou transitório, perceberá as diárias correspondentes às que teria direito o titular.
Art. 8º.  O ato concessivo de diárias será autorizado pelo Presidente do Tribunal ou a quem este delegar competência, devendo a 
respectiva proposta de concessão observar o modelo constante do Anexo II desta Resolução.
Parágrafo único.  No ato de apropriação das diárias no Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal – 
SIAFI, o campo “OBSERVAÇÃO” deverá ser preenchido com informações suficientes para subsidiar a publicação de que trata o 
inciso III do § 1º do artigo 1º.
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Art. 9º. As diárias serão pagas antecipadamente, de uma só vez, mediante crédito em conta bancária, exceto nas seguintes situações, 
a critério da autoridade concedente:
I- em casos de emergência, quando poderão ser processadas no decorrer do afastamento;
II- quando o afastamento compreender período superior a 15 (quinze) dias, caso em que poderão ser pagas parceladamente.
§ 1º.  Quando o período de afastamento se estender até o exercício seguinte,  a despesa recairá no exercício em que se iniciou,  
limitadas as concessões de diárias à disponibilidade orçamentária.
§ 2º.  Nos casos em que o afastamento se estender por tempo superior ao previsto,  desde que autorizada a sua prorrogação,  o 
magistrado ou o servidor fará jus, ainda, às diárias correspondentes ao período prorrogado.
Art. 10.  As diárias recebidas e não utilizadas serão devolvidas pelo magistrado ou servidor  no prazo de 5 (cinco)  dias  úteis, 
contados do seu retorno à sede.
§ 1º.  Não havendo restituição das diárias recebidas indevidamente no prazo constante do  caput, o beneficiário estará sujeito ao 
desconto do respectivo valor em folha de pagamento do respectivo mês ou, não sendo possível, no mês imediatamente subsequente.
§ 2º. Quando a viagem for cancelada ou ocorrer adiamento superior a 15 (quinze) dias, ou sem previsão de nova data, o magistrado 
ou servidor devolverá as diárias em sua totalidade e os bilhetes de passagem, se for o caso, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar  
da data prevista para a viagem.
§ 3º.  A autoridade proponente, o ordenador de despesas e o magistrado ou servidor favorecidos responderão solidariamente pela 
devolução imediata da importância paga, bem como pelo custo das passagens, na hipótese de deslocamento em desacordo com as 
normas estabelecidas nesta Resolução.
§ 4º.  A devolução da importância correspondente a diárias, nos casos previstos  nesta Resolução,  e dentro do mesmo exercício 
financeiro, ocasionará, após o recolhimento à conta bancária de origem, a reversão do respectivo crédito à dotação orçamentária 
própria.
§ 5º.  A importância devolvida integrará os recursos do Tesouro Nacional, sendo considerada Receita da União, quando efetivada 
após o encerramento do exercício de concessão de diárias.
Art. 11.  Somente será permitida  a concessão das diárias nos limites  dos recursos orçamentários  do exercício em que se der o 
deslocamento.
Art. 12. As despesas com alimentação, hospedagem e locomoção urbana de colaborador eventual, previstas no art. 4º da Lei 8.162, 
de 8 de janeiro de 1991, serão indenizadas mediante concessão de diárias, nos termos desta Resolução.
Parágrafo único.  O valor da diária a ser paga a colaborador  eventual será fixado pelo Presidente do Tribunal ou a quem este 
delegar competência, limitado ao maior valor constante do Anexo I desta Resolução.
Art. 13. O magistrado ou servidor que vier a receber diárias nos termos desta Resolução deverá apresentar à unidade competente, no 
prazo de cinco dias úteis a contar de seu retorno à sede, o comprovante de deslocamento.
§ 1º.  Não sendo possível cumprir a exigência da devolução do comprovante, por motivo justificado, a comprovação da viagem 
poderá ser feita por quaisquer das seguintes formas:
I- ata da reunião ou declaração emitida por unidade administrativa, no caso de reuniões de Conselhos, de Grupos de Trabalho ou de 
Estudos, de Comissões ou assemelhados, em que conste o nome do beneficiário como presente;
II- declaração emitida por unidade administrativa ou lista de presença em eventos, seminários, treinamentos ou assemelhados, em 
que conste o nome do beneficiário como presente;
§ 2º. No caso de deslocamento do magistrado ou servidor em veículo oficial, fica dispensada a apresentação do comprovante de que 
trata este artigo.
Art. 14. As diárias internacionais serão concedidas a partir da data do afastamento do território nacional e contadas integralmente do 
dia da partida até o dia do retorno, inclusive.
§ 1º. Exigindo, o afastamento, pernoite em território nacional, fora da sede do serviço, será devida diária integral, conforme valores 
constantes das respectivas tabelas de diárias nacionais.
§ 2º. Conceder-se-á diária nacional integral quando o retorno à sede ocorrer no dia seguinte ao da chegada no território nacional.
§ 3º. O valor da diária será reduzido à metade nas hipóteses dos §§ 1º e 2º, desde que fornecido ao beneficiário alojamento ou outra 
forma de hospedagem por órgão ou entidade da Administração Pública.
Art. 15.  Quando se tratar de viagem internacional, o favorecido poderá optar pelo recebimento das diárias em moeda brasileira, 
sendo o valor convertido pela taxa de câmbio do dia da emissão da Ordem Bancária, ou, no caso de opção pelo recebimento das 
diárias em moeda estrangeira, caberá ao Tribunal proceder à aquisição junto ao estabelecimento credenciado e autorizado a vender 
moeda estrangeira a órgãos da Administração Pública.
Art. 16. Não ensejam o pagamento de diárias as viagens ao exterior com ônus limitado, que implicam direito apenas ao subsídio ou 
vencimento e demais vantagens do cargo, função ou emprego, assim como as sem ônus, que não acarretam qualquer despesa para a
Administração.
Art. 17.  Aplicam-se à diária internacional os mesmos critérios fixados para a concessão, o pagamento e a restituição de diárias 
relativas a deslocamentos no território nacional.
Art. 18.  Na aquisição de passagens aéreas deverão ser observadas as normas gerais de despesa, inclusive o processo licitatório 
quando necessário, objetivando especificamente:
I- acesso às mesmas vantagens oferecidas ao setor privado;
II-  aquisição  das  passagens  pelo  menor  preço  dentre  os  oferecidos,  inclusive  aqueles  decorrentes  da  aplicação  de  tarifas 
promocionais ou reduzidas para horários compatíveis com a programação da viagem;
III- adoção das providências necessárias ao atendimento das condições preestabelecidas para aplicação das tarifas promocionais ou 
reduzidas.
Art. 19.  Poderão ser ressarcidas, mediante requerimento devidamente fundamentado, as despesas com outro meio de transporte 
utilizado pelo magistrado ou servidor, desde que apresentados os devidos comprovantes.
§ 1º.  Quando o magistrado ou servidor utilizar meio próprio de locomoção, entendendo-se como tal veículo automotor particular 
utilizado à sua conta  e risco,  o ressarcimento de despesas com combustível  observará o valor  correspondente  ao resultado da 
multiplicação do valor padronizado de ressarcimento de transporte pela distância rodoviária,  em quilômetros,  existente entre os 
municípios percorridos.
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§ 2º. O valor padronizado de ressarcimento de transporte será o resultante da divisão do preço do litro do combustível pelo consumo 
de dez quilômetros rodados por litro.
§ 3º.  O preço do litro do combustível será o preço médio da gasolina comum na cidade de Porto Alegre, com base nos valores 
informados pela Agência Nacional do Petróleo – ANP.
§  4º.  A  distância  entre  os  municípios  será  definida  com  base  em  informações  prestadas  por  órgãos  oficiais,  tais  como  o 
Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes – DNIT e o Departamento de Estradas e Rodagem – DAER.
§ 5º.  No caso da existência de pedágios e outras tarifas no trajeto interurbano, esses também serão passíveis de ressarcimento, 
mediante requerimento ao Presidente do Tribunal ou a quem este delegar competência, juntando-se os comprovantes de pagamento.
§ 6º. O valor relativo ao ressarcimento das despesas de que trata esse artigo é limitado ao custo do meio de transporte normalmente 
oferecido pela Administração para o deslocamento.
Art. 20. Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação.
Art. 21. Revoga-se a Resolução Administrativa nº 02, de 29 de março de 1999, deste Tribunal.
Dou fé. Porto Alegre, 31 de agosto de 2009. Cláudia Regina Schröder, Secretária do Tribunal Pleno e do Órgão Especial.-.-.-.-.

ANEXO I
VALORES DAS DIÁRIAS DE MAGISTRADOS E SERVIDORES:

DIÁRIAS NACIONAIS (VALORES EM REAIS)

FORA DO ESTADO NO ESTADO

JUIZ DE 2º GRAU R$ 517,00 R$ 327,00
JUIZ TITULAR DE VT R$ 491,00 R$ 310,00
JUIZ SUBSTITUTO R$ 465,00 R$ 294,00
SERVIDORES R$ 368,00 R$ 203,00

DIÁRIAS INTERNACIONAIS (VALORES EM DÓLARES)

JUIZ DE 2º GRAU U$ 408,00
JUIZ TITULAR DE VT U$ 387,00
JUIZ SUBSTITUTO U$ 367,00
SERVIDORES U$ 291,00

ANEXO II

PROPOSTA DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS                                                                                PCD Nº____________________

                             �  INICIAL                                                                                                           � PRORROGAÇÃO

PROPONENTE

NOME:
CARGO/FUNÇÃO:

BENEFICIÁRIO

                                                                                                             NOME:
CPF:
CARGO/FUNÇÃO

MATRÍCULA:
LOTAÇÃO

C/C Nº AGÊNCIA: BANCO:
LOCAL DE ORIGEM: MEIO DE TRANSPORTE

�  AVIÃO � ÔNIBUS � VEÍCULO OFICIAL � VEÍCULO PRÓPRIO

TRECHO PERÍODO

JUSTIFICATIVA DO DESLOCAMENTO (EM CASO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO, INDICAR O NOME DO EVENTO, 
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HORÁRIO, PERÍODO, CARGA HORÁRIA, LOCAL, CUSTO DE INSCRIÇÃO, BEM COMO O NOME, TELEFONE E E-MAIL 
DA ENTIDADE PROMOTORA) _______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

JUSTIFICATIVA A QUE SE REFERE O ART. 7º DO ATO nº 107/2009 – CSJT.GP.SE___________________________________
___________________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

EM ______ / ______ /___                                                                                   ______________________________
                                                                                                                               ASSINATURA DO PROPONENTE

CONCESSÃO AUTORIDADE COMPETENTE

DESPACHO:

�
 AUTORIZO, DEVENDO SER BAIXADA A 

�  NÃO AUTORIZO

DATA

CARIMBO E ASSINATURA

10) RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 1351/2009
TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO
Elege membros titulares e suplentes para compor Conselho Superior da Justiça do Trabalho – CSJT.
O EGRÉGIO PLENO DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, em sessão extraordinária hoje realizada, sob a Presidência 
do Ex.mo Sr. Ministro Milton de Moura França, Presidente do Tribunal, presentes os Ex.mos Srs. Ministros João Oreste Dalazen, 
Vice-Presidente, Carlos Alberto Reis de Paula, Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, Vantuil Abdala, Antônio José de Barros 
Levenhagen, Ives Gandra da Silva Martins Filho, João Batista Brito Pereira, Maria Cristina Irigoyen Peduzzi, José Simpliciano 
Fontes de Faria Fernandes, Renato de Lacerda Paiva, Emmanoel Pereira, Lelio Bentes Corrêa, Aloysio Corrêa da Veiga, Horácio 
Raymundo de Senna Pires, Rosa Maria Weber Candiota da Rosa, Luiz Philippe Vieira de Mello Filho, Alberto Luiz Bresciani de 
Fontan Pereira, Maria de Assis Calsing, Dora Maria da Costa, Fernando Eizo Ono, Guilherme Augusto Caputo Bastos,  Márcio 
Eurico Vitral Amaro, Walmir Oliveira da Costa, Maurício Godinho Delgado e Kátia Magalhães Arruda e o Ex.mo Sr. ubprocurador-
Geral do Trabalho, Dr. Edson Braz da Silva,
R E S O L V E
I – Eleger os Ex.mos Ministros Maria Cristina Peduzzi e José Simpliciano Fontes de Faria Fernandes para integrar o Conselho 
Superior da Justiça do Trabalho, como membros titulares, nas vagas destinadas ao Tribunal Superior do Trabalho; e
II – Eleger os Ex.mos Ministros Emmanoel Pereira e Lelio Bentes Corrêa para integrar o Conselho Superior da Justiça do Trabalho,
na condição de membros suplentes.
Brasília, 31 de agosto de 2009.
Ministro MILTON DE MOURA FRANÇA
Presidente do Tribunal Superior do Trabalho

11) RESOLUÇÃO Nº 22, DE 2009
Revoga os incisos V e VI do art. 5º da Resolução nº 7, de 2005, do Senado Federal,  para suprimir a exigência de entrega de 
declaração por indicados aos Conselhos Nacionais e Justiça e do Ministério Público.
O Senado Federal resolve:
Art. 1º São revogados os incisos V e VI do art. 5º da Resolução nº 7, de 2005, do Senado Federal.
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, em 2 de setembro de 2009.
Senador JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal

12) RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA N° 16/2009
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, por unanimidade de votos, aprovar o ASSENTO REGIMENTAL N° 01/2009, para:
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, 
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apensado aos autos do processo do qual se originou.  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. 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. ACRESCENTAR o artigo 243-F, nos seguintes termos: Art. 243-F. 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.-.-.-.-.-.-.

13) RESOLUÇÃO Nº 157
TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO
Cancela a Súmula n.º 106 do TST.
O EGRÉGIO PLENO DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, em sessão extraordinária hoje realizada, sob a Presidência 
do Ex.mo Sr. Ministro Milton de Moura França, Presidente do Tribunal, presentes os Ex.mos Srs. Ministros João Oreste Dalazen, 
Vice-Presidente, Carlos Alberto Reis de Paula, Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, Vantuil Abdala, Antônio José de Barros 
Levenhagen, Ives Gandra da Silva Martins Filho, João Batista Brito Pereira, Maria Cristina Irigoyen Peduzzi, José Simpliciano 
Fontes de Faria Fernandes, Renato de Lacerda Paiva, Emmanoel Pereira, Lelio Bentes Corrêa, Aloysio Corrêa da Veiga, Horácio 
Raymundo de Senna Pires, Rosa Maria Weber Candiota da Rosa, Luiz Philippe Vieira de Mello Filho, Alberto Luiz Bresciani de 
Fontan Pereira, Maria de Assis Calsing, Dora Maria da Costa, Pedro Paulo Manus, Fernando Eizo Ono, Guilherme Augusto Caputo 
Bastos, Márcio Eurico Vitral Amaro, Walmir Oliveira da Costa, Maurício Godinho Delgado e Kátia Magalhães Arruda e o Ex.mo 
Sr.  Subprocurador-Geral  do Trabalho,  Dr.  Edson  Braz  da  Silva,  Considerando a  decisão proferida  pelo Pleno desta  Corte  no 
Processo ROAR-6130/2002-909-09-00.8, R E S O L V E
Art. 1.º Cancelar a Súmula n.º 106 do TST.
Art. 2.º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 31 de agosto de 2009.
Ministro MILTON DE MOURA FRANÇA

14) RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA N° 16/2009
(Republicada por incorreção)
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,  por  unanimidade  de votos,  aprovar o  ASSENTO REGIMENTAL N° 
01/2009  , para:  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. 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. 
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. 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.-.-.-.-.-.-.

15) RESOLUÇÃO Nº 85, DE 8 DE SETEMBRO DE 2009
Dispõe sobre a Comunicação Social no âmbito do Poder Judiciário
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O Presidente do Conselho Nacional de Justiça, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 103-B da Constituição Federal 
e
CONSIDERANDO a crescente exigência da sociedade por uma comunicação de maior qualidade, eficiência e transparência, capaz 
de facilitar o conhecimento e acesso dos cidadãos aos serviços do Poder Judiciário;
CONSIDERANDO que, para atingir esses objetivos, é necessário o estabelecimento de uma política nacional de comunicação social 
integrada para o Poder Judiciário que defina estratégias de procedimentos e estabeleça os investimentos necessários de modo a 
cobrir os dois grandes vetores de sua atuação: a comunicação interna e a divulgação externa;
CONSIDERANDO que essa necessidade se reflete dentro de cada órgão da Justiça e entre eles próprios;
CONSIDERANDO que a Meta 1, estabelecida por todos os presidentes dos tribunais brasileiros em fevereiro de 2009, determina o 
compromisso de "Desenvolver e/ou alinhar planejamento estratégico plurianual (mínimo de 05 anos) aos objetivos estratégicos do 
Poder Judiciário, com aprovação no Tribunal Pleno ou Órgão Especial".
CONSIDERANDO que aprimorar a comunicação com o público externo é um dos Objetivos Estratégicos do Judiciário,  "com 
linguagem clara e acessível,  disponibilizando, com transparência, informações sobre o papel, as ações e as iniciativas do Poder 
Judiciário, o andamento processual, os atos judiciais e administrativos, os dados orçamentários e de desempenho operacional."
CONSIDERANDO, finalmente, o Convênio firmado pelos Tribunais Superiores com o Supremo Tribunal Federal e o Conselho 
Nacional de Justiça para a criação do INFOJURIS; resolve:
Art. 1º - As ações de Comunicação Social do Poder Judiciário passarão a ser desenvolvidas e executadas de acordo com o disposto 
nesta Resolução, tendo como objetivos principais:
I - dar amplo conhecimento à sociedade das políticas públicas e programas do Poder Judiciário;
II  -  divulgar,  de  forma  sistemática,  em linguagem acessível  e  didática,  os  direitos  do cidadão e  os  serviços  colocados  à  sua 
disposição pelo Poder Judiciário, em todas as suas instâncias;
III - estimular a participação da sociedade no debate e na formulação de políticas públicas que envolvam os seus direitos;
IV - disseminar informações corretas sobre assuntos que sejam de interesse público para os diferentes segmentos sociais e que 
envolvam as ações do Poder Judiciário;
V -  incentivar,  no  âmbito  dos  magistrados  e  servidores,  através  da  comunicação,  a  integração  com as  ações  previstas  nesta 
Resolução,
de modo a garantir a eficácia dos objetivos nela colimados;
VI - promover o Poder Judiciário junto à sociedade de modo a conscientizá-la sobre a missão exercida pela Magistratura, em todos 
os seus níveis, otimizando a visão crítica dos cidadãos a respeito da importância da Justiça como instrumento da garantia dos seus 
direitos e da paz social.
Art. 2º - No desenvolvimento e na execução das ações de Comunicação Social previstas nesta Resolução deverão ser observadas as 
seguintes diretrizes, de acordo com as características de cada ação:
I - afirmação dos valores e princípios da Constituição Federal;
II - atenção ao caráter educativo, informativo e de orientação social;
III - preservação da identidade nacional;
IV - valorização da diversidade étnica e cultura e respeito à igualdade e às questões raciais, etárias, de gênero e de orientação sexual;
V - reforço das atitudes comportamentais que promovam o desenvolvimento humano e o respeito ao meio ambiente;
VI - valorização dos elementos simbólicos das culturas nacional e regional;
VII  -  vedação  do  uso  dos  meios  de  comunicação  social  para  a  promoção  pessoal  de  magistrados  ou  servidores,  em ações 
desvinculadas das atividades inerentes ao exercício das funções do Poder Judiciário;
VIII  -  adequação  das  mensagens,  linguagens  e  canais  aos  diferentes  segmentos  de  público,  utilizando  sempre  uma  forma 
simplificada acessível àqueles que desconhecem as expressões típicas do universo jurídico;
IX - Valorização das estratégias de comunicação regionalizadas;
X -  uniformização  do uso  de  marcas,  conceitos  e  identidade  visual  utilizados  na  comunicação judiciária,  respeitadas  aquelas 
inerentes aos Poderes Judiciários estaduais como os seus respectivos brasões;
XI - observância da eficiência e racionalidade na aplicação dos recursos públicos.
XII - difusão de boas práticas na área de Comunicação.
Art. 3º - As ações de Comunicação Social do Poder Judiciário compreendem as áreas de:
I - Imprensa
II - Relações Públicas
III - Comunicação Digital
IV - Promoção
V - Patrocínio e
VI - Publicidade, que se classifica em:
a)Publicidade de utilidade pública;
b)Publicidade institucional;
c)Publicidade mercadológica;
d)Publicidade legal.
Parágrafo único - As áreas constantes dos incisos deste artigo serão definidas em ato do Presidente do Conselho Nacional de Justiça.
Art.  4º  -  O Sistema  de  Comunicação do Poder  Judiciário  (SICJUS)  é integrado  pelas:  Assessoria  de  Comunicação Social  do 
Conselho Nacional de Justiça, como órgão central, Secretarias de Comunicação dos Tribunais Superiores, como órgãos de sub-
sistema, e pelas coordenadorias ou unidades administrativas de Comunicação Social dos Tribunais de Justiça dos Estados e dos 
Tribunais Federais como órgãos operacionais.
Parágrafo único - O SICJUS, mediante convênio ou autorização do Presidente do CNJ, poderá atuar em parceria com a Secretaria de  
Comunicação do Supremo Tribunal Federal.
Art. 5º - As ações de Comunicação Social do Poder Judiciário serão orientadas pelos objetivos e diretrizes previstos nos artigos 1º e 
2º desta Resolução e deverão ser objeto de planos plurianuais elaborados pelo SICJUS, por meio do Comitê de Comunicação Social 
do Judiciário, previsto no art. 8º desta Resolução.
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Parágrafo  único  -  Na  definição  de  suas  dotações  orçamentárias,  os  órgãos  do  Judiciário  deverão  contemplar  as  ações  de 
Comunicação Social, reservando recursos regulares compatíveis com as metas a serem alcançadas.
Art. 6º - Cabe ao órgão central do SICJUS, em conjunto com os órgãos de sub-sistema, em suas áreas de jurisdição:
I - coordenar o desenvolvimento e a execução das ações de publicidade, classificadas como institucional ou de utilidade pública, de 
responsabilidade do Conselho Nacional de Justiça e dos Tribunais Superiores, quando exijam esforço integrado de comunicação e, 
quando for o caso, do Supremo Tribunal Federal, nos termos do parágrafo único do art. 4º;
II - supervisionar o conteúdo de comunicação das ações de publicidade, classificadas como institucional ou de utilidade pública do 
Conselho Nacional de Justiça e dos Tribunais Superiores, desenvolvidas em consonância com suas políticas, diretrizes e orientações 
específicas e quando for o caso, do Supremo Tribunal Federal, nos termos do parágrafo único do art. 4º;
III - zelar, nas ações de publicidade do Poder Judiciário, pela observância dos objetivos e diretrizes previstos nos artigos 1º e 2º, no 
tocante ao conteúdo da comunicação e aos aspectos técnicos de mídia;
IV - elaborar sugestões de políticas, diretrizes, orientações e normas complementares desta Resolução para, ouvida a Comissão de 
Assuntos Interinstitucionais e de Comunicação, serem submetidas à aprovação do Conselho Nacional de Justiça;
V - Orientar as ações de Comunicação Social das áreas relacionadas no art. 3º e outras subsidiárias ou complementares a elas, 
realizadas com recursos orçamentários de cada segmento do Poder Judiciário, com observância da eficiência e racionalidade na sua 
aplicação;
VI - orientar a adoção de critérios de utilização de marcas para ações de publicidade e a identidade visual do Judiciário, nos sítios e 
portais dos órgãos do Poder Judiciário na INTERNET;
VII - orientar sobre as diretrizes básicas para a comunicação digital nos sítios e portais dos órgãos do Poder Judiciário;
VIII - apoiar os integrantes do SICJUS nas ações de imprensa que exijam, pela natureza da pauta, articulação interna e participação 
coordenada no âmbito do Poder Judiciário;
IX - coordenar as ações de Assessoria de Imprensa dos integrantes do SICJUS que exijam esforço integrado de comunicação;
X - subsidiar na elaboração de minutas de editais e de projetos básicos para a contratação de prestadores de serviços de assessoria de 
relações públicas, de assessoria de imprensa, de comunicação digital, de promoção e de pesquisa de opinião encaminhados pelos 
integrantes do SICJUS;
XI - realizar ações de aperfeiçoamento em comunicação para servidores dos órgãos que integram o SICJUS.
Art. 7º - Cabe às demais unidades administrativas de que trata o art. 4º, sem prejuízo da subordinação administrativa aos órgãos de 
que fazem parte:
I - atender às normas pertinentes às ações, atos e processos de que trata esta Resolução ou dela decorrentes;
II - submeter ao Conselho Nacional de Justiça as ações de publicidade, conforme venha a ser disciplinado em ato do Presidente do 
Conselho;
III  - elaborar planos anuais de comunicação, em consonância com as diretrizes gerais aprovadas pelo SICJUS e respeitadas as 
peculiaridades regionais;
IV - submeter previamente à aprovação do Comitê de Comunicação Social do Judiciário os editais para a contratação de agências 
para a contratação de serviços de publicidade e propaganda;
V - observar a eficiência e racionalidade na aplicação dos recursos públicos destinados às ações de Comunicação Social;
VI - Zelar pelo relacionamento profissional  com a imprensa e viabilizar os  meios necessários  ao atendimento da demanda de 
informações jornalísticas dos veículos de comunicação.
Art.  8º  - Fica instituído o Comitê de Comunicação Social  do Judiciário,  de caráter consultivo,  com o objetivo de assessorar a 
Comissão  de  Assuntos  Interinstitucionais  e  de  Comunicação  e  o  Plenário  do  Conselho  Nacional  de  Justiça,  na  definição  de 
parâmetros e procedimentos relacionados com ações de Comunicação Social, cabendo-lhe:
I  -  manifestar-se  sobre  as  ações  de  propaganda,  observados  os  parâmetros  e  procedimentos  definidos  pela  Assessoria  de 
Comunicação Social do CNJ;
II - identificar e difundir as boas práticas para o aprimoramento de processos e mecanismos a serem adotados no exame, seleção e 
avaliação de campanhas institucionais.
§ 1º - O Comitê de Comunicação Social do Judiciário será composto por representantes dos órgãos centrais e demais unidades 
integrantes do SICJUS, de acordo com a regulamentação a ser fixada pelo Conselho Nacional de Justiça quanto ao número de seus 
membros e critérios de representação.
§ 2º - O Conselho Nacional de Justiça prestará o apoio necessário aos trabalhos do Comitê de Comunicação Social do Judiciário.
§ 3º - A participação no Comitê de Comunicação Social do Judiciário não ensejará remuneração e será considerada serviço público 
relevante.
Art. 9º - O Conselho Nacional de Justiça estabelecerá a forma de funcionamento do Comitê de Comunicação Social do Judiciário e 
especificará suas demais atribuições.
Art. 10º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.
Min. GILMAR MENDES

16) RESOLUÇÃO No- 86, DE 8 DE SETEMBRO DE 2009
Dispõe sobre a organização e funcionamento de unidades ou núcleos de controle interno nos Tribunais, disciplinando as diretrizes, 
os princípios, conceitos e normas técnicas necessárias à sua integração.
O PRESIDENTE DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, no uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto no artigo 
103-B, da Constituição da República Federativa do Brasil;
CONSIDERANDO que de acordo com o estabelecido no art. 74 da Constituição, os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, 
manterão, de forma integrada, sistema de controle interno;
CONSIDERANDO a meta número 9, aprovada para o ano de 2009, no II Encontro Nacional do Poder Judiciário, conforme consta 
do Anexo I, da Resolução Nº 70, deste Conselho Nacional de Justiça, que dispôs sobre o Planejamento e a Gestão Estratégica no 
âmbito do Poder Judiciário, visando a sua eficiência operacional como ficou assinalado no Anexo I da referida resolução;
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CONSIDERANDO a competência do Conselho Nacional de Justiça para o controle administrativo e financeiro do Poder Judiciário, 
e a conveniência de que seja promovida a efetividade da norma constitucional referida acima, com padrões que permitam a sua 
integração, na forma preconizada na Constituição;
CONSIDERANDO as crescentes inovações e aprimoramentos na área do controle interno, como vem ocorrendo no âmbito dos 
demais Poderes;
CONSIDERANDO, finalmente,  que é recomendável  promover  a padronização e a busca da excelência nos métodos,  critérios, 
conceitos ou sistemas utilizados na atividade de controle interno no âmbito do Poder Judiciário, consideradas as suas peculiaridades, 
diferenças regionais e de especialização, a fim de que essa atividade nos tribunais possa cumprir a sua missão institucional e o 
postulado constitucional de integração, resolve:
Art. 1º - Os Tribunais integrantes do Poder Judiciário e sujeitos ao controle do Conselho Nacional de Justiça, criarão unidades ou 
núcleos de controle interno, de acordo com o disposto no art. 74 da Constituição Federal.
§1º - Os núcleos ou unidades administrativas de controle interno desenvolverão suas atividades, com os seguintes propósitos:
I- avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual respectivo;
II- acompanhar e avaliar a execução orçamentária e os programas de gestão;
III-  verificar  a  observância  e  comprovação  da  legalidade  dos  atos  de  gestão  e  avaliar  os  resultados,  especialmente  quanto  à 
eficiência
e à eficácia das ações administrativas, relativas à gestão orçamentária, financeira, patrimonial e de pessoal, nos seus vários órgãos.
IV- examinar as aplicações de recursos públicos alocados por entidades de direito privado;
V- subsidiar meios e informações, bem como apoiar o controle externo e o CNJ no exercício de sua missão institucional.
§ 2º. Ficam sujeitos ao controle interno das instituições referidas no caput, além das suas próprias unidades administrativas,  as 
serventias judiciais e extrajudiciais autônomas ou privadas e entidades que percebam ou arrecadem recursos em nome do poder 
judiciário.
Art. 2º - O órgão de controle interno ficará diretamente vinculado à presidência do respectivo tribunal.
Art. 3º - O órgão de controle interno deverá estar apto a definir diretrizes, princípios e conceitos,  adotando as normas técnicas 
aplicáveis à ação de controle interno, visando à qualidade e integração dos procedimentos de controle.
Art. 4º - Cumprirá ao órgão de controle interno exercer suas atividades observando as normas constitucionais,  legais e técnicas 
aplicáveis e as do manual de controle interno, considerando, quanto a este último, às peculiaridades locais;
Parágrafo único - Poderão ser, também, elaborados relatórios parciais, ou específicos, sempre que solicitado pela Presidência do 
Tribunal o exame da legalidade de atos concernentes à execução orçamentária ou à avaliação da gestão, financeira, de pessoal e 
patrimonial,visando a aferição dos resultados das ações administrativas, assim como regular a boa aplicação dos recursos públicos 
disponíveis.
Art. 5º - O Conselho Nacional de Justiça fica autorizado a celebrar termos de cooperação, acordos de transferência de tecnologia, e 
outros atos que permitam receber e difundir a capacitação de pessoal e a tecnologia (softwares) já desenvolvida para as atividades de 
controle interno, de gestão orçamentária e financeira, ou para a administração de pessoal e patrimonial.
Parágrafo  único  -  Para  esse  propósito,  o  Conselho  Nacional  de  Justiça  poderá  promover  e  organizar  cursos,  seminários, 
teleconferências, encontros e outros eventos, destinados à plena capacitação de magistrados e servidores dos tribunais, ensejando a 
maior eficiência na gestão, assim como melhores resultados e eficácia na transferência da tecnologia disponível para a atividade de 
controle interno.
Art. 6º - Fica a Corregedoria Nacional de Justiça autorizada a editar Manual de Controle Interno do Poder Judiciário.
Art. 7º - Os tribunais editarão os atos administrativos necessários à implantação das unidades ou núcleos de controle interno, no 
prazo estabelecido na Resolução Nº 70, de 18 de março de 2009, deste Conselho Nacional de Justiça.
§ 1º - O Conselho Nacional de Justiça avaliará a funcionalidade dos órgãos de Controle Interno
§ 2º - Os tribunais que já mantenham órgão de controle interno adaptarão, conforme o caso, seus regulamentos e procedimentos aos 
termos desta Resolução no prazo de sessenta (60 dias).
Art. 8º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Min. GILMAR MEDES

17) RESOLUÇÃO Nº 88, DE 8 DE SETEMBRO DE 2009
Dispõe sobre a jornada de trabalho no âmbito do Poder Judiciário, o preenchimento de cargos em comissão e o limite de servidores 
requisitados.
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 (Art. 103-B, § 4º, caput e inciso II);
CONSIDERANDO que a eficiência operacional  e a  gestão de pessoas são temas estratégicos a serem perseguidos pelo Poder 
Judiciário, a teor da Resolução nº 70 do Conselho Nacional de Justiça, que institucionalizou o Planejamento Estratégico Nacional;
CONSIDERANDO a necessidade de fixar parâmetros uniformes para o funcionamento dos órgãos do Poder Judiciário quanto à 
jornada de trabalho de seus servidores;
CONSIDERANDO as distorções verificadas quanto à ocupação de cargos em comissão, em descompasso com os ditames do art. 37, 
IV e V, da Constituição Federal e considerados os parâmetros do art. 5º, § 7º, da Lei 11.416/06;
CONSIDERANDO o funcionamento atual de vários órgãos de primeira instância do Poder Judiciário basicamente na dependência 
de servidores requisitados de Prefeituras e diferentes órgãos estaduais e federais;
CONSIDERANDO o deliberado pelo Plenário do Conselho Nacional de Justiça, nos autos do procedimento Ato 200910000045182, 
na sua 89ª Sessão, realizada em 8 de setembro de 2009, resolve:
Art. 1º A jornada de trabalho dos servidores do Poder Judiciário é de 8 horas diárias e 40 horas semanais, salvo se houver legislação 
local ou especial disciplinando a matéria de modo diverso, facultada a fixação de 7 horas ininterruptas.
§ 1º O pagamento de horas extras, em qualquer dos casos, somente se dará após a 8ª hora diária, até o limite de 50 horas trabalhadas  
na semana, não se admitindo jornada ininterrupta na hipótese de prestação de sobrejornada.
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§ 2º Deverão os Tribunais de Justiça dos Estados em que a legislação local disciplinar a jornada de trabalho de forma diversa deste 
artigo encaminhar projeto de lei, no prazo de 90 (noventa) dias, para adequação ao horário fixado nesta resolução, ficando vedado 
envio de projeto de lei para fixação de horário diverso do nela estabelecido.
Art. 2º Os cargos em comissão estão ligados às atribuições de direção, chefia e assessoramento, sendo vedado seu provimento para 
atribuições diversas.
§1º Os ocupantes de cargos em comissão que não se enquadrem nos requisitos do caput deste artigo deverão ser exonerados no 
prazo de 90 dias
§2º Para os Estados que ainda não regulamentaram os incisos IV e V do art. 37 da Constituição Federal, pelo menos 50% (cinquenta
por cento) dos cargos em comissão deverão ser destinados a servidores das carreiras judiciárias, cabendo aos Tribunais de Justiça 
encaminharem projetos de lei de regulamentação da matéria, com observância desse percentual.
Art. 3º O limite de servidores requisitados ou cedidos de órgãos não pertencentes ao Poder Judiciário é de 20% (vinte por cento) do 
total do quadro de cada tribunal, salvo se a legislação local ou especial disciplinar a matéria de modo diverso.
§ 1º Os servidores requisitados ou cedidos deverão ser substituídos por servidores do quadro, no prazo máximo de 4 (quatro) anos, 
na proporção mínima de 20% (vinte por cento) por ano, até que se atinja o limite previsto no caput deste artigo.
§ 2º  O disposto  no parágrafo anterior  não se  aplica  aos órgãos  em relação aos  quais  este  Conselho,  em análise  concreta,  já 
determinou a devolução dos requisitados ou cedidos.
§ 3º Deverão os Tribunais de Justiça dos Estados em que houver legislação local estabelecendo percentual superior ao do caput 
deste artigo encaminhar projeto de lei para adequação a esse limite, ficando vedado envio de projeto de lei para fixação de limite 
superior.
Art. 4º Os tribunais deverão fazer chegar ao CNJ, por meio eletrônico, no prazo de 60 dias:
I - o valor de cada uma das verbas que compõem a remuneração dos cargos efetivos e em comissão;
II - o quantitativo e a denominação dos cargos em comissão, com descrição das respectivas atribuições;
III  - o quantitativo dos cargos em comissão ocupados por servidores  do quadro,  por servidores requisitados ou cedidos,  e por 
servidores sem vínculo com a administração pública; e
IV -  o quantitativo  e a  relação dos  servidores  requisitados  ou cedidos  de órgão não pertencentes  ao Judiciário,  com o nome, 
matrícula e órgão de origem.
Parágrafo único. As informações deverão ser enviadas segundo o modelo de dados fornecido pelo Departamento de Tecnologia da 
Informação do Conselho Nacional de Justiça.
Art. 5º A presente resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Min. GILMAR MENDES

18) RESOLUÇÃO Nº 66, DE 27 DE JANEIRO DE 2009
Cria mecanismo de controle estatístico e disciplina o acompanhamento, pelos juízes e Tribunais, dos procedimentos relacionados à 
decretação e ao controle dos casos de prisão provisória.
O PRESIDENTE DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, no uso de suas atribuições,
CONSIDERANDO o disposto no artigo 5º, LXII, LXIII, LXIV, LXV, LXVI e LXXVIII, da Constituição Federal e nos artigos 282, 
306, 309, 310, parágrafo único, 311, 312, 321, 322, 323 e 350 do Código de Processo Penal;
CONSIDERANDO o crescimento significativo de presos provisórios, conforme dados estatísticos do Departamento Penitenciário 
Nacional - DEPEN, entre os anos de 2005 e 2008;
CONSIDERANDO que os dados recolhidos pelo Conselho Nacional de Justiça nos mutirões carcerários indicam a necessidade de 
aperfeiçoamento dos mecanismos de acompanhamento das prisões provisórias;
CONSIDERANDO  que  o  magistrado,  ao  receber  o  auto  de  prisão  em  flagrante,  deve  apreciar  seus  termos,  verificando 
rigorosamente o respeito aos requisitos legais da prisão, decidir sobre a concessão da liberdade provisória, com ou sem fiança, 
relaxar ou manter a prisão quando presentes os pressupostos de prisão preventiva, sempre por decisão fundamentada e observada a 
legislação pertinente;
CONSIDERANDO que o magistrado deve zelar pelo exato e imediato cumprimento do disposto no artigo 5º, LXII, da Constituição
Federal, e do disposto no artigo 306, § 1º, do Código de Processo Penal, especialmente quanto à comunicação à família do preso e à
Defensoria Pública;
CONSIDERANDO a preocupação da magistratura com as situações de prisão provisória com excesso de prazo ou a manutenção da 
privação da liberdade após o cumprimento da sua finalidade;
CONSIDERANDO a importância da preservação da independência do magistrado, no reexame periódico da situação jurídica de 
presos provisórios, como forma de evitar situações de excesso injustificado de privação da liberdade;
CONSIDERANDO a necessidade de se garantir aos magistrados mecanismos que possibilitem um acompanhamento efetivo das 
prisões provisórias decretadas.
CONSIDERANDO o compromisso do CNJ em zelar pelo cumprimento dos princípios  constitucionais  da duração razoável  do 
processo e da legalidade estrita da prisão, resolve:
Art. 1° Ao receber o auto de prisão em flagrante, o juiz deverá, imediatamente, ouvido o Ministério Público nas hipóteses legais, 
fundamentar sobre:
I - a concessão de liberdade provisória, com ou sem fiança, quando a lei admitir;
II - a manutenção da prisão, quando presentes os pressupostos da prisão preventiva, sempre por decisão fundamentada e observada a 
legislação pertinente; ou
III - o relaxamento da prisão ilegal.
§1º Em até quarenta e oito  horas  da comunicação da  prisão,  não sendo juntados  documentos  e certidões que o juiz entender 
imprescindíveis à decisão e, não havendo advogado constituído, será nomeado um dativo ou comunicada a Defensoria Pública para 
que regularize, em prazo que não pode exceder a 5 dias.
§ 2º Quando a certidão e o esclarecimento de eventuais antecedentes estiverem ao alcance do próprio juízo, por meio do sistema 
informatizado, fica dispensada a juntada e o esclarecimento pela defesa.
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§ 3º Em qualquer caso o juiz zelará pelo cumprimento do disposto do artigo 5º, LXII, da Constituição Federal, e do disposto no 
artigo 306, §1º e § 2º, do Código de Processo Penal, especialmente quanto à comunicação à família do preso e à Defensoria Pública,  
quanto ao prazo para encaminhamento ao juiz do auto de prisão em flagrante e quanto às demais formalidades da prisão, devendo 
ser oficiado ao Ministério Público, quando constatadas irregularidades.
Art.  2º  As varas  de inquéritos  policiais,  as  varas  com competência  criminal  e  as  varas de  infância  e juventude  encaminharão 
relatório às Corregedorias Gerais de Justiça, com periodicidade mínima trimestral, com demonstração do número das prisões em 
flagrante, temporárias e preventivas, e de internações, indicando o nome do preso ou internado, o número do processo, a data e a 
natureza da prisão ou da internação, unidade prisional ou de internação, a data e o conteúdo do último movimento processual.
§ 1º O envio de relatórios por meio físico pode ser dispensado quando for possível obtê-los automaticamente por meio de sistema 
informatizado.
§ 2º Os Tribunais devem desenvolver mecanismos, prioritariamente eletrônicos, de auxílio aos magistrados, no controle das prisões 
e internações sob sua jurisdição.
Art. 3º Verificada a paralisação por mais de três meses dos inquéritos e processos, com indiciado ou réu preso, deverá a Secretaria 
ou o Cartório encaminhar os autos imediatamente à conclusão do juiz para que sejam examinados.
Art. 4º Aplicam-se as disposições dos artigos 1º e 2º aos processos nos Tribunais, devendo, neste caso, o Relator encaminhar o 
relatório à Presidência do Tribunal respectivo.
Art. 5º Após o exame dos inquéritos e processos, com indiciado ou réu preso, paralisados por mais de três meses, o juiz informará à 
Corregedoria Geral de Justiça e o Relator à Presidência do Tribunal, as providências que foram adotadas, por meio do relatório a 
que se refere o artigo 2º, justificando a demora na movimentação processual.
Art. 6º As Corregedorias Gerais de Justiça deverão coordenar e fiscalizar o cumprimento pelos juízes criminais do disposto nesta 
Resolução.
Parágrafo Único. O controle e fiscalização dos processos nos Tribunais serão realizados pela Corregedoria Nacional de Justiça, nas 
inspeções e também por intermédio dos relatórios encaminhados às Presidências dos Tribunais respectivos.
Art. 7º Os Tribunais poderão expedir regulamentos suplementares para elaboração dos relatórios e cumprimento das determinações 
de que trata esta resolução, podendo estabelecer menor periodicidade e acompanhamentos processuais mais detalhados, tendo em 
vista as peculiaridades locais.
Art 8º Os relatórios referidos nos artigos 2º e 4º deverão permanecer disponíveis para a Corregedoria Nacional de Justiça, sempre 
que solicitados.
Art. 9° Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Min. GILMAR MENDES

E D I T A I S

19) EDITAL  
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 2ª Vara do Trabalho de Sapiranga, 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, 28 de agosto de 2009. Ass. Desembargador  
JOÃO GHISLENI FILHO, Presidente.

D I V E R S O S
<!I
D10214-0>
20) PROVIMENTO Nº 232, DE 28 DE AGOSTO DE 2009.
Dispõe sobre a adoção de medidas necessárias ao cumprimento da Meta de Nivelamento nº 02 instituída por ocasião do II Encontro 
Nacional do Judiciário (Meta 02 do Conselho Nacional de Justiça).
A DESEMBARGADORA-CORREGEDORA REGIONAL DO TRIBUNAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, observados 
os termos e os limites de suas atribuições legais e regimentais e
CONSIDERANDO  o disposto na Resolução Conjunta nº 01, de 04 de agosto de 2009, expedida pelo Presidente do Conselho 
Nacional de Justiça, pelo Corregedor Nacional de Justiça, pelo Corregedor-Geral da Justiça Federal e pelo Corregedor-Geral da 
Justiça do Trabalho;
CONSIDERANDO os efeitos concretos do Princípio constitucional da razoável duração do processo; CONSIDERANDO a Meta 
de Nivelamento nº 02, instituída no II Encontro Nacional do Judiciário;  CONSIDERANDO  a importância da adoção de ações 
coordenadas e planejadas para o cumprimento da referida Meta no âmbito do primeiro grau da Justiça do Trabalho da Quarta
Região, RESOLVE:
Art. 1º. Determinar às Varas do Trabalho que efetuem a localização de todos os processos distribuídos até dezembro de 2005, que 
ainda não foram julgados, atualizando os respectivos registros no sistema informatizado, se for o caso, bem como apondo etiqueta 
padronizada identificadora referente a “Meta 02 do CNJ”, fornecida pela Corregedoria Regional.
Art. 2º. Determinar aos magistrados de primeiro grau que enviem à Corregedoria Regional, no prazo de 05 (cinco) dias, por meio 
eletrônico (corregedoria@trt4.jus.br), cronograma de ação estratégica para o julgamento da integralidade dos processos distribuídos 
até 31 de dezembro de 2005, tendo como termo final para solução dos processos em primeiro grau o dia 30 de novembro de 2009.
§ 1º - Cada Vara do Trabalho elaborará um único cronograma de ação estratégica, o qual deverá ser assinado conjuntamento pelos 
magistrados vinculados à unidade;

18



                        PODER JUDICIÁRIO FEDERAL

                        TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO

§  2º  -  Relativamente  aos  processos  em fase  de  instrução,  o  cronograma  de  ação deverá  expressamente  consignar  estratégias 
concretas conducentes à conclusão, a fim de viabilizar o julgamento até o prazo referido no art. 2º.
§ 3º - O Diretor de Secretaria da Vara do Trabalho deverá encaminhar à Corregedoria Regional (corregedoria@trt4.jus.br), até o dia 
05 de cada mês, a evolução do cumprimento do cronograma, com a informação do número de sentenças proferidas no período.
§ 4º  - Eventuais solicitações de informações referentes ao cumprimento da “Meta 02 do CNJ” deverão ser encaminhadas pelos 
magistrados diretamente ao Gestor, preferencialmente via email (meta2@trt4.jus.br).
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.
Porto Alegre, 28 de agosto de 2009.
BEATRIZ ZORATTO SANVICENTE
Desembargadora-Corregedora Regional

21) ATO SEJUD.GP N.º 515 /2009
Expede Ato de composição do TST e de seus Órgãos Judicantes.
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, considerando o disposto no inciso VII do art. 35 do 
Regimento Interno da Corte, expede o presente Ato de composição do Tribunal e de seus Órgãos Judicantes.
TRIBUNAL PLENO
Ministro Milton de Moura França – Presidente do Tribunal
Ministro João Oreste Dalazen – Vice-Presidente do Tribunal
Ministro Carlos Alberto Reis de Paula – Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho
Ministro Vantuil Abdala
Ministro Antônio José de Barros Levenhagen
Ministro Ives Gandra da Silva Martins Filho
Ministro João Batista Brito Pereira
Ministra Maria Cristina Irigoyen Peduzzi
Ministro José Simpliciano Fontes de Faria Fernandes
Ministro Renato de Lacerda Paiva
Ministro Emmanoel Pereira
Ministro Lelio Bentes Corrêa
Ministro Aloysio Silva Corrêa da Veiga
Ministro Horácio Raymundo de Senna Pires
Ministra Rosa Maria Weber Candiota da Rosa
Ministro Luiz Philippe Vieira de Mello Filho
Ministro Alberto Luiz Bresciani de Fontan Pereira
Ministra Maria de Assis Calsing
Ministra Dora Maria da Costa
Ministro Pedro Paulo Teixeira Manus
Ministro Fernando Eizo Ono
Ministro Guilherme Augusto Caputo Bastos
Ministro Márcio Eurico Vitral Amaro
Ministro Walmir Oliveira da Costa
Ministro Maurício Godinho Delgado
Ministra Kátia Magalhães Arruda
ÓRGÃO ESPECIAL
Ministro Milton de Moura França – Presidente do Tribunal
Ministro João Oreste Dalazen – Vice-Presidente do Tribunal
Ministro Carlos Alberto Reis de Paula – Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho
Ministro Vantuil Abdala
Ministro Antônio José de Barros Levenhagen
Ministro Ives Gandra da Silva Martins Filho
Ministro João Batista Brito Pereira
Ministra Maria Cristina Irigoyen Peduzzi
Ministro José Simpliciano Fontes de Faria Fernandes
Ministro Renato de Lacerda Paiva
Ministro Emmanoel Pereira
Ministro Lelio Bentes Corrêa
Ministro Aloysio Silva Corrêa da Veiga
Ministro Horácio Raymundo de Senna Pires
SEÇÃO ESPECIALIZADA EM DISSÍDIOS COLETIVOS
Ministro Milton de Moura França – Presidente do Tribunal
Ministro João Oreste Dalazen – Vice-Presidente do Tribunal
Ministro Carlos Alberto Reis de Paula – Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho
Ministra Dora Maria da Costa
Ministro Fernando Eizo Ono
Ministro Márcio Eurico Vitral Amaro
Ministro Walmir Oliveira da Costa
Ministro Maurício Godinho Delgado
Ministra Kátia Magalhães Arruda
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SUBSEÇÃO I DA SEÇÃO ESPECIALIZADA EM DISSÍDIOS INDIVIDUAIS
Ministro Milton de Moura França – Presidente do Tribunal
Ministro João Oreste Dalazen – Vice-Presidente do Tribunal
Ministro Carlos Alberto Reis de Paula – Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho
Ministro Vantuil Abdala
Ministro João Batista Brito Pereira
Ministra Maria Cristina Irigoyen Peduzzi
Ministro Lelio Bentes Corrêa
Ministro Aloysio Silva Corrêa da Veiga
Ministro Horácio Raymundo de Senna Pires
Ministra Rosa Maria Weber Candiota da Rosa
Ministro Luiz Philippe Vieira de Mello Filho
Ministra Maria de Assis Calsing
Ministro Guilherme Augusto Caputo Bastos
Juiz Douglas Alencar Rodrigues (Convocado)
SUBSEÇÃO II DA SEÇÃO ESPECIALIZADA EM DISSÍDIOS INDIVIDUAIS
Ministro Milton de Moura França – Presidente do Tribunal
Ministro João Oreste Dalazen – Vice-Presidente do Tribunal
Ministro Carlos Alberto Reis de Paula – Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho
Ministro Antônio José de Barros Levenhagen
Ministro Ives Gandra da Silva Martins Filho (afastado – Membro do CNJ)
Ministro José Simpliciano Fontes de Faria Fernandes
Ministro Renato de Lacerda Paiva
Ministro Emmanoel Pereira
Ministro Alberto Luiz Bresciani de Fontan Pereira
Ministro Pedro Paulo Teixeira Manus
Juíza Maria Doralice Novaes (Convocada)
PRIMEIRA TURMA
Ministro Lelio Bentes Corrêa - Presidente
Ministro Luiz Philippe Vieira de Mello Filho
Ministro Walmir Oliveira da Costa
SEGUNDA TURMA
Ministro Vantuil Abdala - Presidente
Ministro José Simpliciano Fontes de Faria Fernandes
Ministro Renato de Lacerda Paiva
TERCEIRA TURMA
Ministro Horácio Raymundo de Senna Pires - Presidente
Ministra Rosa Maria Weber Candiota da Rosa
Ministro Alberto Luiz Bresciani de Fontan Pereira
QUARTA TURMA
Ministro Antônio José de Barros Levenhagen - Presidente
Ministra Maria de Assis Calsing
Ministro Fernando Eizo Ono
QUINTA TURMA
Ministro João Batista Brito Pereira - Presidente
Ministro Emmanoel Pereira
Ministra Kátia Magalhães Arruda
SEXTA TURMA
Ministro Aloysio Silva Corrêa da Veiga – Presidente
Ministro Maurício Godinho Delgado
Juiz Douglas Alencar Rodrigues (Convocado)
SÉTIMA TURMA
Ministro Ives Gandra da Silva Martins Filho – Presidente (afastado –
Membro do CNJ)
Ministro Pedro Paulo Teixeira Manus
Ministro Guilherme Augusto Caputo Bastos
Juíza Maria Doralice Novaes (Convocada)
OITAVA TURMA
Ministra Maria Cristina Irigoyen Peduzzi - Presidente
Ministra Dora Maria da Costa
Ministro Márcio Eurico Vitral Amaro
Publique-se.
Brasília, 8 de setembro de 2009.
Ministro MILTON DE MOURA FRANÇA
Presidente do Tribunal Superior do Trabalho

22) PROVIMENTO N° 01/2009 DA CORREGEDORIAGERAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO
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Altera o Provimento nº 2/2008, que instituiu o Sistema de Gerenciamento de Informações Administrativas e Judiciárias da Justiça 
do Trabalho - e-GESTÃO, no âmbito da Justiça do Trabalho de primeiro e segundo graus de jurisdição.
O Ministro CARLOS ALBERTO REIS DE PAULA, Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, no uso de suas atribuições legais e 
regimentais,
Considerando o ato que instituiu a comissão permanente para assessorar o Ministro Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho na 
implantação, manutenção e aperfeiçoamento do Sistema e-GESTÃO;
Considerando a conclusão dos Manuais de Orientações do Primeiro e Segundo Graus, com o objetivo de padronizar a coleta de 
informações do Sistema e-GESTÃO, tendo como base as Tabelas Processuais Unificadas do Conselho Nacional de Justiça;
Considerando  a  necessidade  de  revisão  e  acompanhamento  do  cronograma  de  implantação  do  Sistema  e-GESTÃO  pela 
Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho;
R E S O L V E
Art. 1° O artigo 2° do Provimento nº 2/2008 passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 2° O Sistema e-GESTÃO compõe-se de quatro módulos específicos:
I - Módulo 1: assegura o acesso aos dados sobre a estrutura de pessoal e às informações estatísticas da Justiça do Trabalho de 
primeiro e segundo graus;
II - Módulo 2: destina-se ao acesso detalhado a dados relativos aos processos em tramitação nas Varas do Trabalho e nos Tribunais 
Regionais do Trabalho, permitindo, inclusive, a visualização dos assuntos objeto dos processos,  registrados com base na tabela 
aprovada pelo Conselho Nacional de Justiça;
III - Módulo 3: fornece informações concernentes aos indicadores de desempenho das Varas do Trabalho e dos Tribunais Regionais 
do Trabalho;
IV - Módulo 4: proporciona o acesso a informações atinentes à atuação dos Oficiais de Justiça Avaliadores, inclusive os prazos de 
cumprimento dos mandados judiciais."
Art. 2° O artigo 3° do Provimento nº 2/2008 passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 3º Os Tribunais Regionais do Trabalho disponibilizarão, semanalmente, no banco de dados do Tribunal Superior do Trabalho 
as informações constantes dos Manuais de Orientações do Sistema e-GESTÃO.
Parágrafo único. A base de dados nos Tribunais Regionais do Trabalho deverá observar os modelos informados pela Corregedoria -
Geral da Justiça do Trabalho, que serão definidos pela Secretaria da Tecnologia de Informação do Tribunal Superior do Trabalho."
Art. 3° O artigo 4° do Provimento nº 2/2008 passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 4º O Sistema e-GESTÃO será administrado pela Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho e mantido pela Secretaria da 
Tecnologia de Informação do Tribunal Superior do Trabalho.
Parágrafo  único.  A  Comissão  instituída  em caráter  permanente  pelo  Ato  GCGJT  nº  02/2009  prestará  assessoria  ao  Ministro 
Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho na implantação, manutenção e aperfeiçoamento do Sistema."
Art. 4° O artigo 10 do Provimento nº 2/2008 passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 10. Os módulos 1 e 2 de que trata o art. 2º deste Provimento serão implementados conforme cronograma a seguir, I – até 07 de 
janeiro de 2010, os Tribunais Regionais do Trabalho deverão transmitir para o Sistema e-GESTÃO os dados relativos ao primeiro 
grau de jurisdição;
II – até 1º de junho de 2010, os Tribunais Regionais do Trabalho deverão transmitir para o Sistema e-GESTÃO os dados relativos  
ao segundo grau de jurisdição.
Parágrafo  único.  Os  demais  módulos  serão  implementados  em etapas  sucessivas  seguindo  o  cronograma  a  ser  definido  pela 
Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho."
Art. 5° O artigo 11 do Provimento nº 2/2008 passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art.  11. O Manual do Usuário,  com o detalhamento das funcionalidades do Sistema  e-GESTÃO, bem como os  Manuais  de 
Orientações do Primeiro e Segundo graus serão disponibilizados na página de acesso do Sistema."
Art. 6º O artigo 12 do Provimento nº 2/2008 passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 12. A partir de 1º de janeiro de 2011, os boletins estatísticos a que se referem os artigos 104 a 109 da Consolidação dos 
Provimentos serão definitivamente substituídos pelas informações do Sistema e-GESTÃO."
Parágrafo único. Implantado o Sistema e-GESTÃO em data anterior a 1º de janeiro de 2011, ficará o respectivo Tribunal Regional 
do Trabalho desobrigado do envio dos boletins estatísticos, mediante solicitação encaminhada para o endereço eletrônico egestão@ 
tst.jus.br e após aprovação do conjunto de dados pela Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho, com base em parecer da Comissão 
de que trata o artigo 1º do Ato GCGJT nº 02/2009.
Art. 7° O artigo 14 do Provimento nº 2/2008 passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 14. O público externo terá acesso ao Sistema e-GESTÃO a partir de 1º de janeiro de 2011."
Art. 8º O artigo 15 do Provimento nº 2/2008 passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 15. Os Tribunais Regionais do Trabalho devem até 15 de setembro de 2009 e, após, a cada 30 dias, informar, para o endereço 
eletrônico e-gestao@tst.jus.br,  as  providências  adotadas  para  a  implantação  do  Sistema  e-GESTÃO,  com encaminhamento  de 
cronograma e descrição das etapas cumpridas."
Art. 9º. As alterações promovidas pelo presente Provimento serão incorporadas à Consolidação dos Provimentos da Corregedoria-
Geral da Justiça do Trabalho.
Art. 10. Este Provimento entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se no DEJT.
Brasília-DF, 02 de setembro de 2009.
MINISTRO CARLOS ALBERTO REIS DE PAULA
Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho
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23) ATO GCGJT Nº 005/2009
O CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelos artigos 5º, 
inciso III, do Regimento Interno da Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho e 39 do Regimento Interno do Tribunal Superior do 
Trabalho e,
Considerando a existência de erro material na alínea “a” do art. 35 da Consolidação dos Provimentos da Corregedoria-Geral da 
Justiça do Trabalho;
Considerando o advento da Lei nº 12.008, de 29 de julho de 2009, que confere prioridade na tramitação de procedimentos judiciais e
administrativos às pessoas com idade igual ou superior a 60 anos, bem como àquelas portadoras de doenças graves,
RESOLVE :
Art. 1º. A alínea “a” do artigo 35 da Consolidação dos Provimentos da Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho passa a vigorar 
com a seguinte redação, “verbis”:
“a) ‘TRAMITAÇÃO PREFERENCIAL – Lei nº 12.008/2009’”.
Art. 2º - Este ATO entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se no Boletim Interno e no Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho.
Brasília, 08 de setembro de 2009.
MINISTRO CARLOS ALBERTO REIS DE PAULA
Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho

24) PROVIMENTO Nº 233, DE 14 DE SETEMBRO DE 2009.
Regula  a  concessão  aos  executantes  de  mandados,  de  informações  e  dados  estratégicos,  por  meio  dos  sistemas  INFOSEG  e 
Consultas Integradas, para o cumprimento de diligências de risco.
A DESEMBARGADORA-CORREGEDORA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, observados 
os termos e os limites de suas atribuições legais e regimentais e CONSIDERANDO o cumprimento de diligências que põe em risco 
a vida dos executantes de mandados; e  CONSIDERANDO  a necessidade de dar maior segurança a esses servidores, diante da 
impossilidade de proteção policial;  CONSIDERANDO que o setor de segurança deste Tribunal está capacitado para fornecer aos 
executantes de mandados certidão com informações e dados estratégicos obtidas pela Rede INFOSEG e pelo Sistema de Consultas 
Integradas para subsidiar as diligências de risco; RESOLVE:
Art. 1º. O cumprimento de diligências pelos executantes de mandados, que os exponham a risco de vida ou à integridade física,  
poderá ser precedido de informações obtidas por meio da Rede INFOSEG e do Sistema de Consultas Integradas.
Art. 2º. As informações, quando necessárias, serão requeridas por meio eletrônico, pelo Diretor de Secretaria, em caso de Vara 
Única, pelo Diretor do Serviço de Execução de Mandados, em Porto Alegre, e pelo Diretor do Serviço de Distribuição dos Feitos e 
Coordenador da Central de Mandados, nos foros do Interior, à Secretaria da Corregedoria.
§ 1º. no requerimento deverão ser indicados o número do processo, o nome do destinatário da diligência e a respectiva justificativa.
Art. 3º. A Secretaria da Corregedoria encaminhará a solicitação, após aprovação do Corregedor, ao Assistente-Chefe da Seção de 
Segurança Institucional, que, no prazo de 24 h (vinte e quatro horas), encaminhará resposta, por meio eletrônico diretamente ao 
solicitante.
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.
BEATRIZ ZORATTO SANVICENTE
Desembargadora-Corregedora Regional

25) ATO GCGJT Nº 006/2009
O CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelos artigos 5º, 
inciso III, do Regimento Interno da Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho e 39 do Regimento Interno do Tribunal Superior do 
Trabalho e,
Considerando  a  necessidade  de  uniformização  dos  procedimentos  voltados  ao  levantamento  dos  depósitos  judiciais  e  ao 
recolhimento das contribuições de imposto de renda no âmbito da Justiça do Trabalho e,
Considerando o deliberado nos autos do pedido de providências n.º 210220-2009-000-00-00-0,
RESOLVE :
Art. 1º. Acrescer ao artigo 73 da Consolidação dos Provimentos da Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho os §§ 1º e 2º, com a 
seguinte redação, “verbis”:
“§ 1º O juiz deverá dar ciência ao devedor-executado ou ao seu sucessor da decisão ou despacho que autorizar a liberação total ou 
parcial do depósito judicial a favor da parte vencedora.
§ 2º  A decisão ou  despacho  que  autorizar  o  levantamento,  total  ou  parcial,  do  depósito  judicial,  deverá  também autorizar  o 
recolhimento, pela fonte pagadora, dos valores apurados a título de imposto de renda, de responsabilidade da parte vencedora, a 
serem deduzidos do seu crédito, destinados ao recolhimento na forma da
lei.”
Art. 2º - Este ATO entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se no Boletim Interno e no Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho.
Brasília, 11 de setembro de 2009.

26) ATO Nº 19, DE 14 DE SETEMBRO DE 2009 (DOU 15.9.2009)
Abre aos Orçamentos da Justiça do Trabalho, em favor dos Tribunais Regionais do Trabalho da 1ª, 3ª, 4ª, 5ª, 8ª, 10ª, 11ª, 13ª, 14ª, 
18ª  e  19ª  Regiões,  crédito  suplementar  no  valor  global  de  R$  19.215.935,00  para  reforço  de  dotações  constantes  da  Lei 
Orçamentária vigente.
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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 aos Orçamentos da Justiça do Trabalho, em favor dos Tribunais Regionais do Trabalho da 1ª, 3ª, 4ª, 5ª, 8ª, 10ª, 
11ª, 13ª, 14ª, 18ª e 19ª Regiões, crédito suplementar, tipo 412 Com Compensação, no valor global de R$ 19.215.935,00 para atender 
às programações constantes do Anexo I deste Ato.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no Art. 1º decorrerão da anulação parcial de dotações orçamentárias, até o 
limite autorizado na Lei Orçamentária Anual, conforme indicado no Anexo II deste Ato.
Art. 3º Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.
Min. MILTON DE MOURA FRANÇA

ANEXOS

ANEXO I - SUPLEMENTAÇÃO
ORGAO : 15000 - JUSTICA DO TRABALHO

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

0901   OPERACOES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS                                                                                              1.034.640

28 846
28 846

0901 0625 
0901 0625 0001 

OPERACOES ESPECIAIS

F 1 1 90 10 100

1.034.640

1.034.640

1.034.640

CUMPRIMENTO  DE  SENTENCA  JUDICIAL  TRANSITADA  EM 
JULGADO  DE  PEQUENO  VALOR  DEVIDA  PELA  UNIAO, 
AUTARQUIAS E FUNDACOES PUBLICAS
         CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL TRANSITADA EM 
         JULGADO DE PEQUENO VALOR DEVIDA PELA UNIAO,   AU- 
         AUTARQUIAS E FUNDACOES PUBLICAS - NACIONAL

                                                                               TOTAL – FISCAL                    1.034.640
 

                                                                               TOTAL – SEGURIDADE          0

                                                                              TOTAL – GERAL                    1.034.640
    

27) ATO No- 144, DE 14 DE SETEMBRO DE 2009 
Abre ao Orçamento da Justiça do Trabalho, em favor dos Tribunais Regionais do Trabalho da 1ª, 3ª, 4ª, 9ª, 10ª e 17ª Regiões, crédito 
suplementar no valor global de R$ 6.729.716,00 para reforço de dotação constante da Lei Orçamentária vigente.
O PRESIDENTE 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 da 1ª, 3ª, 4ª, 9ª, 10ª e 17ª 
Regiões,  crédito  suplementar,  tipo  410 com compensação,  no valor  global  de  R$  6.729.716,00 para  atender  às  programações 
constantes do Anexo I deste Ato.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no Art. 1º decorrerão da anulação parcial de dotações orçamentárias, até o 
limite autorizado na Lei Orçamentária Anual, conforme indicado no Anexo II deste Ato.
Art. 3º Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.
Min. MILTON DE MOURA FRANÇA
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ANEXOS

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                                                                                                                  1.500.000

02 061
02 061

0571 4256
0571 4256 0001 

ATIVIDADES

F 3 2 90 10 10
0

1.500.000
1.500.000
1.500.000

APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO
      APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO -
      NACIONAL

                                                                               TOTAL – FISCAL                      1.500.000

                                                                               TOTAL – SEGURIDADE          0

                                                                              TOTAL – GERAL                        1.500.000

28) ATO N.º 151/2009 - CSJT.SE
Define a composição do Comitê Gestor do Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho, instituído pelo Ato nº 146/2009 – CSJT.GP.SE.
O  PRESIDENTE  DO  CONSELHO  SUPERIOR  DA  JUSTIÇA  DO  TRABALHO no  uso  de  suas  atribuições  legais  e 
regimentais, Considerando os termos do Ato 146/2009 -CSJT.GP.SE que Constitui o Comitê Gestor do Diário Eletrônico da Justiça 
do Trabalho – DEJT.
R E S O L V E
Art. 1° O Comitê Gestor do Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho – DEJT, instituído pelo Ato n.º 146/2009 - CSJT.GP.SE, será 
integrado pelos seguintes membros:
NEUSA MARIA DE CASTRO, Gestora Nacional do DEJT;
CLÁUDIA FERNANDES, Gerente Técnica do Projeto do DEJT
WALCÊNIO ARAÚJO DA SILVA, Gestor Regional do Tribunal Superior do Trabalho;
DÉBORA DE OLIVEIRA BASTOS, Gestora Regional do Tribunal Regional da 2ª Região;
WELLINGTON HOLANDA MORAIS JÚNIOR, Gestor Regional do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região;
GUSTAVO BESTETTI IBARRA, Responsável Técnico do Tribunal Regional da 12ª Região
RÔMULO ARAÚJO CARVALHO, Gestor Regional do Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região.
Art. 2° Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 18 de setembro de 2009.
Ministro MILTON DE MOURA FRANÇA
Presidente do Conselho Superior da Justiça do Trabalho

29) ATO CONJUNTO Nº 20/2009 – TST.CSJT.GP.SE
Dispõe sobre os procedimentos a serem observados para a implantação, no âmbito da Justiça do Trabalho, da numeração única de 
processos instituída pela Resolução n.° 65 do Conselho Nacional de Justiça, de 16 de dezembro de 2008.
O PRESIDENTE  DO TRIBUNAL  SUPERIOR  DO TRABALHO  E DO CONSELHO  SUPERIOR  DA  JUSTIÇA  DO 
TRABALHO, no uso de suas atribuições constitucionais e regimentais,
CONSIDERANDO a necessidade de definir os procedimentos uniformes a serem adotados para a implantação, no âmbito da Justiça 
do Trabalho, da numeração única de processos instituída pela Resolução n.° 65 do Conselho Nacional de Justiça, de 16 de dezembro 
de 2008, bem como as razões constantes da proposta de regulamentação encaminhada pelo MEMO Nº 120/2009 – SEJUD, de 3 de 
setembro de 2009,
R E S O L V E
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regulamentar, no âmbito da Justiça do Trabalho, a implantação da numeração única de processos instituída pela Resolução n.° 65 do
Conselho Nacional de Justiça, de 16 de dezembro de 2008.
CAPÍTULO I
DA NUMERAÇÃO ÚNICA DE PROCESSOS
DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 1.º A numeração única de processos no âmbito do Poder Judiciário, instituída por intermédio da Resolução n.° 65 do Conselho 
Nacional de Justiça, de 16 de dezembro de 2008, observará a estrutura NNNNNNN-DD.AAAA.J.TR.OOOO, composta de 6 (seis) 
campos obrigatórios.
Art.  2.º  O campo NNNNNNN, com 7 (sete)  dígitos,  identifica o  número do processo por  unidade de origem (OOOO), a  ser 
reiniciado  a  cada  ano,  facultada  a  utilização  de  funcionalidade  que  oculte  a  visibilidade  dos  zeros  à  esquerda  e/ou  torne 
desnecessário o seu preenchimento para a localização do processo.
Parágrafo único. Os dois últimos dígitos do campo NNNNNNN devem ser preenchidos conforme as seguintes diretrizes:
I - na primeira autuação do processo, independentemente da instância em que a ação for ajuizada, os dois últimos dígitos do campo 
NNNNNNN devem ser preenchidos com zero (00);
II – os recursos, incidentes e outros procedimentos originados de um processo principal, quando autuados em apartado, receberão o 
número do principal, observando-se, quanto ao preenchimento dos dois últimos dígitos do campo NNNNNNN, o seguinte:
a) nas Varas do Trabalho, serão utilizados os números 01 a 39;
b) nos Tribunais Regionais do Trabalho, 40 a 69;
c) no Tribunal Superior do Trabalho, 70 a 84.
Art.  3.° O campo DD, com 2 (dois)  dígitos,  identifica o dígito verificador,  cujo cálculo de verificação deve ser efetuado pela 
aplicação do algoritmo Módulo 97 Base 10, conforme Norma ISSO 7064:2003, nos termos das instruções constantes do Anexo VIII 
da Resolução n.° 65 do Conselho Nacional de Justiça.
Art. 4.° O campo AAAA, com 4 (quatro) dígitos, identifica o ano do ajuizamento da ação.
Art. 5.° O campo J, que identifica o segmento do Poder Judiciário em que o processo foi originado, deve ser preenchido com o 
número 5 (cinco).
Art. 6.° O campo TR, com 2 (dois) dígitos, identifica o tribunal, observando-se:
I – nos processos originários do Tribunal Superior do Trabalho, o campo TR deve ser preenchido com zero (00);
II – nos processos originários do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, o campo TR deve ser preenchido com o número 90 
(noventa);
III – nos processos originários das Varas do Trabalho ou de Tribunal Regional do Trabalho, o campo TR deve ser preenchido com 
os números 01 a 24, observadas as respectivas regiões.
Art. 7.° O campo OOOO, com 4 (quatro) dígitos, identifica a unidade de origem do processo, observadas as seguintes diretrizes:
I – os Tribunais Regionais do Trabalho devem codificar as suas respectivas varas do trabalho OOOO com utilização dos números 
0001 (um) a 8999 (oito mil novecentos e noventa e nove);
II - nos processos de competência originária dos tribunais, o campo OOOO deve ser preenchido com zero, facultada a utilização de 
funcionalidade que oculte a sua visibilidade e/ou torne desnecessário o seu preenchimento para a localização do processo.
Parágrafo único. Os Tribunais Regionais do Trabalho devem disponibilizar a relação das Varas do Trabalho (OOOO) nos seus 
respectivos sítios na rede mundial de computadores (internet).
CAPÍTULO II
DO PRAZO E DA FORMA DE IMPLANTAÇÃO
Seção I
Do Prazo de Implantação
Art. 8.° Os órgãos da Justiça do Trabalho devem implantar a numeração única dos processos até o dia 31 de dezembro de 2009, 
observado o disposto no presente Ato.
Seção II
Da Forma de Implantação – Processos Novos
Art. 9.° A partir da data da implantação, todos os processos judiciais protocolados (processos novos), inclusive os de competência 
originária dos tribunais, devem ser cadastrados de acordo com a numeração única de processos.
Parágrafo  único.  Os  tribunais  não  poderão  repetir  ou  reaproveitar  o  número  de  um processo,  nem mesmo  nas  hipóteses  de 
cancelamento de distribuição ou de redistribuição.
Seção III
Da Forma de Implantação – Processos em Tramitação 
Art. 10. Os processos em tramitação na data da implantação da numeração única devem receber um novo número, observado o 
Capítulo I deste Ato, que conviverá com o número original durante todo o seu curso.
§ 1.º A numeração de que trata o caput deve ser atribuída preferencialmente de forma automática ou, na impossibilidade, registrada 
manualmente nos sistemas até a remessa dos autos em recurso externo.
§ 2.º É facultativo o registro da numeração de que trata o caput nos processos que, na data da implantação, estiverem arquivados 
(baixados) ou, embora em tramitação, não forem objeto de recurso externo.
§ 3.º É facultativo o lançamento da numeração de que trata o caput na etiqueta e na capa do processo.
§ 4.º Os processos em tramitação não registrados nos sistemas processuais até a data da implantação da numeração única devem ser 
cadastrados com o número original e com a numeração de que trata o caput.
§ 5.º Na hipótese do parágrafo anterior, se, no momento do cadastramento, não existir mais a unidade de origem do processo no 
primeiro grau de jurisdição (OOOO), o número de que trata o caput deve ser gerado com o código da unidade de origem (OOOO) 
na qual tramitará.
§ 6.º Os sistemas dos tribunais devem possibilitar a consulta aos processos pelo número original e pela numeração de que trata o 
caput deste artigo.
Seção IV
Da Forma de Implantação – Redistribuição de Processos
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Art. 11. Na hipótese de redistribuição do processo para órgão jurisdicional pertencente a outro tribunal, este deve atribuir novo 
número ao processo, observado o Capítulo I deste Ato.
§ 1.º Na hipótese do caput deste artigo, o novo órgão de tramitação deve possibilitar a consulta ao processo também pelo número 
original.
§ 2.º Não será atribuído novo número quando o processo for redistribuído para órgão jurisdicional pertencente ao mesmo tribunal, 
ainda que identificado por outra unidade de origem (OOOO), mas a redistribuição deve ser registrada no movimento/andamento do 
processo.
§ 3.° Na situação descrita no § 2.°, será obrigatório o registro da nova Vara do Trabalho na capa do processo.
CAPÍTULO III
DAS CONSULTAS ÀS INFORMAÇÕES PROCESSUAIS
Art. 12. Os tribunais devem instituir critérios de consulta que facilitem o acesso às informações processuais.
§ 1.º É vedada a disponibilização de consulta às informações processuais pelo nome do trabalhador.
§ 2.º A consulta pelo número processual pode ser simplificada de modo a tornar desnecessária a digitação de alguns campos para a 
identificação do processo, mantida a obrigatoriedade dos 2 (dois) primeiros (NNNNNNN e DD).
CAPÍTULO IV
DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 13. A administração e a gerência das ações relacionadas à uniformização dos números dos processos da Justiça do Trabalho
caberão ao Comitê Gestor a ser instituído e regulamentado pela Presidência do Conselho Superior da Justiça do Trabalho.
Art.  14.  Os  órgãos  da  Justiça  do  Trabalho  deverão  instituir  Grupos  Gestores  para  a  administração  e  a  gerência  das  ações 
relacionadas à numeração única dos processos no âmbito de sua atuação, facultada a delegação de tais atribuições às respectivas 
Corregedorias.
Art. 15. Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 17 de setembro de 2009.
Ministro MILTON DE MOURA FRANÇA
Presidente do Tribunal Superior do Trabalho
e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho

30) ATO Nº 150/2009 – CSJT.GP.SE
Uniformiza o Programa de Assistência Pré-Escolar no âmbito 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 disposto no art. 7º, inciso XXV, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 53, c/c os arts. 208, inciso IV, e 
227, inciso I, da Constituição Federal; no art. 54, inciso IV, do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069, de 13 de julho de 
1990), e no Decreto nº 977, de 30 de novembro de 1993;
Considerando  a  ausência  de  critério  uniforme  para  a  concessão  da  assistência  pré-escolar  e  a  diversidade  de  procedimentos 
praticados pelos Tribunais Regionais do Trabalho;
Considerando  a  decisão  do  Conselho  Nacional  de  Justiça,  nos  autos  do  Procedimento  de  Controle  Administrativo  n.º 
200810000033357, publicada em 15/05/2009,
R E S O L V E:
Seção I
Das Disposições Gerais
Art.  1º  O Programa de Assistência Pré-escolar,  no âmbito da Justiça do Trabalho de primeiro e segundo graus,  obedecerá ao 
disposto neste Ato.
Art. 2º O Programa de Assistência Pré-escolar destina-se aos dependentes dos magistrados e servidores em efetivo exercício nos 
Órgãos da Justiça do Trabalho de primeiro e segundo graus,  com o objetivo de subsidiar os  meios necessários  ao custeio dos 
serviços de berçário, maternal, jardim de infância e pré-escola ou assemelhados.
Parágrafo único. O Programa é extensivo aos dependentes dos servidores requisitados, removidos, cedidos, em exercício provisório 
e dos ocupantes de cargo em comissão, sem vínculo com a Administração Pública, condicionado à existência de disponibilidade 
orçamentária.
Art.  3º  A assistência pré-escolar  tem por finalidade proporcionar,  durante a jornada de trabalho dos magistrados  e servidores, 
condições de atendimento aos seus dependentes, abrangendo:
I – educação anterior ao ensino fundamental, com vistas ao desenvolvimento de sua personalidade e a sua integração ao ambiente 
social;
II – condições para crescerem saudáveis, mediante assistência médica, alimentação e recreação adequadas;
III – proteção à saúde, por meio da utilização de métodos próprios de vigilância sanitária e profilaxia;
IV – assistência afetiva, estímulos psicomotores e desenvolvimento de programas educativos específicos para cada faixa etária; e V 
–  condições  para  que  se  desenvolvam  de  acordo  com suas  características  individuais,  oferecendo-lhes  ambiente  favorável  ao 
desenvolvimento da liberdade de expressão e da capacidade de pensar com independência.
Parágrafo único. O atendimento às finalidades descritas neste artigo poderá ocorrer perante instituições de educação, públicas ou 
privadas, e/ou no ambiente residencial.
Art. 4° A assistência pré-escolar será prestada na modalidade indireta, que consiste no pagamento do valor do Auxílio Pré-escolar, 
expresso em moeda corrente.
Seção II
Dos Beneficiários
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Art. 5º São beneficiários do Programa de Assistência Pré-escolar os dependentes dos magistrados e dos servidores da Justiça do 
Trabalho, na faixa etária compreendida entre a data do nascimento e os cinco anos de idade, inclusive.
§ 1º Considera-se dependente para efeito da assistência préescolar:
a) o filho;
b) o enteado, desde que comprovada a responsabilidade e dependência econômica do magistrado ou do servidor; e
c) o menor que esteja sob a guarda ou tutela judicial do magistrado ou servidor.
§ 2º O benefício será concedido também ao dependente portador de necessidades especiais de qualquer idade, cujo desenvolvimento
biológico e psicomotor correspondam à faixa etária prevista no caput deste artigo.
§ 3º O estado de dependência deve ser habitual e contínuo.
Art. 6º É vedada a acumulação do benefício do Programa de Assistência Pré-escolar com outro de igual finalidade que o magistrado, 
servidor ou os outros responsáveis percebam, para o mesmo dependente, em entidade da Administração Pública, ainda que em 
regime legal de acumulação de cargo ou emprego público.
Parágrafo único. Na hipótese de acumulação legal de cargos, fica ressalvado o direito de opção para o recebimento do benefício.
Art. 7º Nos casos de separação judicial, divórcio, ou quando a guarda do dependente não couber ao magistrado ou servidor,  o 
Auxílio Pré-escolar será creditado a esses e por eles repassado a quem de direito, ressalvada a existência de decisão judicial que 
disponha em sentido diverso.
Seção III
Da Habilitação e da Exclusão do Beneficiário
Art. 8º Para habilitar o dependente à fruição do benefício, o magistrado ou o servidor deverá apresentar:
I – requerimento próprio;
II - cópia da certidão de nascimento do dependente; e
III - declaração de que o dependente não usufrui benefício de igual finalidade, custeado por entidade da Administração Pública.
§ 1º Se for o caso, deverá ser apresentada cópia do termo ou decisão judicial de guarda ou tutela.
§ 2º Para a inscrição de enteado, deverá ser apresentada certidão de casamento ou termo de união estável, bem como declaração de 
que o menor é dependente econômico do magistrado ou servidor.
§ 3º Nas hipóteses do art. 7º, deverá ser apresentada declaração, sob as penas da lei, de que os valores percebidos serão repassados 
mensalmente a quem esteja incumbido dos cuidados diretos da criança.
Art. 9º Quando se tratar de beneficiário portador de necessidades especiais, com desenvolvimento psicomotor correspondente à 
idade relativa à faixa etária de concessão do benefício, deverá ser apresentado atestado emitido por profissional de saúde competente 
informando essa condição.
§ 1º O atestado de que trata o caput será apresentado à unidade técnica competente que decidirá por sua homologação ou solicitará a 
realização de perícia oficial, às custas do Tribunal.
§ 2º A administração do Tribunal poderá solicitar a realização da perícia a que se refere o parágrafo anterior sempre que entender 
necessário para a verificação das razões da manutenção do benefício.
Art. 10. Não se exigirá, para a participação no Programa de Assistência Pré-escolar, comprovante de matrícula ou de pagamento de 
mensalidade à creche, instituição de ensino ou de atendimento pré-escolar.
Art. 11. O magistrado ou servidor deverá informar quaisquer alterações nas condições constantes do requerimento original.
Art. 12. O servidor removido, em exercício provisório ou cedido de órgão ou entidade da União, estados, municípios e Distrito 
Federal, com ônus para o Tribunal, poderá fazer opção para que o seu dependente usufrua o benefício no Tribunal onde esteja 
prestando serviços, desde que haja disponibilidade orçamentária, ou no órgão de origem.
Parágrafo único. No caso de opção pelo usufruto do benefício no Tribunal em que esteja lotado, o servidor deverá providenciar os 
documentos arrolados no art. 8º deste Ato.
Art. 13. O Auxílio Pré-escolar será devido a partir do mês em que for protocolizado o requerimento da inscrição do dependente, não 
sendo pagos valores retroativos.
Art. 14. O dependente deixará de fazer parte do Programa de Assistência Pré-escolar no mês subsequente àquele em que:
I – completar 6 (seis) anos de idade cronológica ou mental;
II – ocorrer seu óbito;
III - começar a cursar o ensino fundamental, ainda que não atingida a idade limite; ou
IV – o magistrado ou servidor responsável pelo benefício:
a) aposentar-se ou puser termo ao vínculo funcional com a Justiça do Trabalho;
b) entrar em licença ou afastamento não remunerados;
c) perder a guarda ou a tutela do menor; ou
d) solicitar o cancelamento do benefício.
Parágrafo único. O magistrado ou servidor deverá informar a ocorrência das situações descritas nos incisos II, III e na alínea “c” do 
inciso IV.
Seção IV
Do Custeio do Programa
Art. 15. O Programa de Assistência Pré-escolar será custeado pelos Tribunais Regionais do Trabalho, por meio de verbas específicas 
em seus orçamentos.
Parágrafo único.  Os Tribunais  Regionais  do Trabalho deverão incluir  na  proposta  orçamentária a  previsão dos  valores  para  o 
atendimento do Programa de Assistência Pré-escolar.
Art.  16. O benefício de que trata este Ato não se incorpora aos vencimentos para quaisquer efeitos,  não constitui  rendimento 
tributável, nem sofre incidência de contribuição para o Plano de Seguridade Social, na forma prevista no art. 4º, § 1º, inciso VI, da 
Lei nº 10.887, de 18 de junho de 2004.
Parágrafo  único.  A  percepção  indevida  do  Auxílio  Pré-escolar  acarretará  a  exclusão  automática  do  Programa,  a  devolução 
obrigatória dos valores havidos irregularmente e a aplicação das penalidades legais cabíveis.
Seção V
Das Disposições Transitórias
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Art.  17.  Os  requerimentos  de  magistrados  protocolizados  em data  anterior  à  publicação da  decisão  do Plenário do  Conselho 
Nacional de Justiça, proferida nos autos do Procedimento de Controle Administrativo n.º 200810000033357, produzirão seus efeitos
financeiros a contar de 15/5/2009, data da publicação da referida decisão.
§ 1º Fica assegurado o direito à percepção retroativa  de que trata o caput aos dependentes dos magistrados que requererem o 
benefício até 30/10/2009, observados os requisitos constantes deste Ato.
§ 2º Os Tribunais Regionais do Trabalho informarão ao Conselho Superior da Justiça do Trabalho, até 20/11/2009, os valores 
retroativos devidos aos magistrados.
Seção VI
Das Disposições Finais
Art. 18. Os Órgãos da Justiça do Trabalho manterão sistema de acompanhamento do Programa de Assistência Pré-escolar que 
compreenderá:
I - o controle das informações dos beneficiados; e
II - a evolução mensal das despesas com o programa.
Art. 19. O valor a ser pago como Auxílio Pré-escolar será único e deverá ser fixado em ato do Presidente do Conselho Superior da 
Justiça do Trabalho, observada a disponibilidade orçamentária.
Art. 20. Os Tribunais Regionais do Trabalho deverão adequar suas normas internas referentes ao Programa de Assistência Pré-
escolar ao disposto neste Ato, até 30/11/2009.
Parágrafo único. Caberá à Assessoria de Controle e Auditoria do Conselho Superior da Justiça do Trabalho o acompanhamento das 
disposições constantes deste Ato.
Art. 21. As despesas decorrentes da aplicação desta Resolução correrão à conta de dotação orçamentária própria dos Tribunais, 
observados os termos da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000.
Art. 22. Este Ato entra em vigor na data da sua publicação.
Publique-se.
Brasília, 17 de setembro de 2009.
Ministro MILTON DE MOURA FRANÇA
Presidente do Conselho Superior da Justiça do Trabalho

31) ATO N.º 146/2009 - CSJT.GP.SE
Constitui o Comitê Gestor do Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho.
O PRESIDENTE DO CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO no uso de  suas atribuições regimentais, 
Considerando os termos do Ato 133/2009 - CSJT.GP.SE, que define o Modelo de Gestão do Portfólio de Tecnologia da Informação 
e das Comunicações da Justiça do Trabalho.
R E S O L V E
Constituir Comitê Gestor do Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho, nos termos do presente Ato.
Art. 1º O Comitê Gestor do Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho terá a atribuição de analisar as demandas e as necessidades de 
atualização e alteração do sistema, com a observância do disposto no art. 10 do Ato nº 133/2009 - CSJT.GP.SE.
Parágrafo único. As deliberações do Comitê Gestor serão submetidas ao Secretário Executivo do Conselho Superior da Justiça do 
Trabalho, a quem caberá a decisão acerca das alterações propostas, ouvida a Presidência do CSJT.
Art. 2º O Comitê será integrado por representantes dos usuários do sistema, servidores da área judiciária ou área administrativa e 
servidores da área de tecnologia da informação e comunicação, e será responsável pela gestão do sistema de forma a garantir a sua 
adequação aos requisitos técnico-administrativos da Justiça do Trabalho.
Art. 3º Fica revogado o Ato nº 137/2009 - CSJT.GP.SE.
Art. 4º Este Ato entra em vigor na data da sua publicação.
Brasília, 18 de setembro de 2009.
MINISTRO MILTON DE MOURA FRANÇA
Presidente do Conselho Superior da Justiça do Trabalho

32) CERTIDÃO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
Número Registro: 2008/0281066-7 CC 101977 / SP
Números Origem: 1561200830302004 2230120020034191 472002
EM MESA JULGADO: 16/09/2009
Relator
Exmo. Sr. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CESAR ASFOR ROCHA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. EDINALDO DE HOLANDA BORGES
Secretária
Bela. VANIA MARIA SOARES ROCHA
AUTUAÇÃO
AUTOR : CÍCERA DA SILVA BARBOSA
ADVOGADO : RICARDO FABIANI DE OLIVEIRA E OUTRO(S)
RÉU : MUNICÍPIO DE GUARUJÁ
SUSCITANTE : JUÍZO DA 3A VARA DO TRABALHO DE GUARUJÁ - SP
SUSCITADO : JUÍZO DE DIREITO DA 4A VARA CÍVEL DE GUARUJÁ - SP

28



                        PODER JUDICIÁRIO FEDERAL

                        TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO

ASSUNTO:  DIREITO  ADMINISTRATIVO  E  OUTRAS  MATÉRIAS  DE  DIREITO  PÚBLICO  -  Responsabilidade  da 
Administração
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia CORTE ESPECIAL, ao apreciar o processo em epígrafe na sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte 
decisão:
A Corte Especial, por unanimidade, conheceu do conflito e declarou competente a Justiça do Trabalho e cancelou a Súmula 366, nos 
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nilson Naves, Ari Pargendler, Fernando Gonçalves, Felix Fischer, Aldir Passarinho Junior, Gilson Dipp, Eliana 
Calmon, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, Laurita Vaz, Luiz Fux e João Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. 
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Hamilton Carvalhido.
Brasília, 16 de setembro de 2009

33) ATO SEJUD.GP N.º 603/2009
Prorroga o prazo para recolhimento dos depósitos recursais e custas processuais, em virtude da greve deflagrada pelos bancários.
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, no uso de suas atribuições legais e regimentais, ad referendum do 
Órgão Especial,
CONSIDERANDO a deflagração do movimento grevista pela categoria profissional dos bancários;
CONSIDERANDO o disposto no artigo 775, da CLT, que autoriza a prorrogação dos prazos em virtude  de força maior,  e  o 
princípio da razoabilidade contemplado na Constituição Federal,
R E S O L V E
I - Prorrogar, para o terceiro dia útil subseqüente ao término do movimento grevista da categoria profissional dos bancários, o prazo 
para recolhimento dos depósitos recursais e custas processuais.
II - Estabelecer que os respectivos recolhimentos dos depósitos recursais devem ser comprovados, nos feitos em trâmite nesta Corte, 
até o quinto dia útil subseqüente ao término do movimento paredista.
Publique-se.
Brasília, 30 de setembro de 2009.
Ministro MILTON DE MOURA FRANÇA
Presidente do Tribunal Superior do Trabalho

29


	ATUALIZAÇÃO LEGISLATIVA
	Nº 1257
	01.9.2009/30.9.2009
	R E S O L U Ç Õ E S
	TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO
	13) RESOLUÇÃO Nº 157
	TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO
	E D I T A I S
	D I V E R S O S
	23) ATO GCGJT Nº 005/2009
	ANEXOS
	29) ATO CONJUNTO Nº 20/2009 – TST.CSJT.GP.SE
	30) ATO Nº 150/2009 – CSJT.GP.SE
	31) ATO N.º 146/2009 - CSJT.GP.SE
	Relator
	33) ATO SEJUD.GP N.º 603/2009




