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L E I S

1) LEI Nº 12.010, DE 3 DE AGOSTO DE 2009.

Dispõe sobre adoção; altera as Leis nos 8.069, de 13 de julho de 1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente, 8.560, de 29 de 
dezembro de 1992; revoga dispositivos da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil, e da Consolidação das Leis do 
Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943; e dá outras providências. 
 
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1o Esta Lei dispõe sobre o aperfeiçoamento da sistemática prevista para garantia do direito à convivência familiar a todas as 
crianças e adolescentes, na forma prevista pela Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990, Estatuto da Criança e do Adolescente. 

§ 1o A intervenção estatal, em observância ao disposto no caput do art. 226 da Constituição Federal, será prioritariamente voltada à 
orientação,  apoio e promoção social  da  família  natural,  junto à qual  a  criança e o  adolescente devem permanecer,  ressalvada 
absoluta impossibilidade, demonstrada por decisão judicial fundamentada. 

§ 2o Na impossibilidade de permanência na família natural, a criança e o adolescente serão colocados sob adoção, tutela ou guarda, 
observadas as regras e princípios contidos na Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, e na Constituição Federal. 

Art. 2o A Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990, Estatuto da Criança e do Adolescente, passa a vigorar com as seguintes alterações: 

“Art. 8o  .............................................................................

........................................................................................ 
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§ 4o Incumbe ao poder público proporcionar assistência psicológica à gestante e à mãe, no período pré e pós-natal, inclusive como 
forma de prevenir ou minorar as consequências do estado puerperal. 

§ 5o A assistência referida no § 4o deste artigo deverá ser também prestada a gestantes ou mães que manifestem interesse em 
entregar seus filhos para adoção.” (NR) 

“Art. 13.  ...........................................................................

Parágrafo único.   As gestantes ou mães que manifestem interesse em entregar seus filhos para adoção serão obrigatoriamente 
encaminhadas à Justiça da Infância e da Juventude.” (NR) 

“Art. 19.  ...........................................................................

§ 1o Toda criança ou adolescente que estiver  inserido em programa de acolhimento familiar  ou institucional  terá sua situação 
reavaliada, no máximo, a cada 6 (seis) meses, devendo a autoridade judiciária competente, com base em relatório elaborado por 
equipe interprofissional ou multidisciplinar, decidir de forma fundamentada pela possibilidade de reintegração familiar ou colocação 
em família substituta, em quaisquer das modalidades previstas no art. 28 desta Lei. 

§ 2o A permanência da criança e do adolescente em programa de acolhimento institucional não se prolongará por mais de 2 (dois) 
anos, salvo comprovada necessidade que atenda ao seu superior interesse, devidamente fundamentada pela autoridade judiciária. 

§  3o  A  manutenção  ou  reintegração  de  criança  ou  adolescente  à  sua  família  terá  preferência  em  relação  a  qualquer  outra 
providência, caso em que será esta incluída em programas de orientação e auxílio, nos termos do parágrafo único do art. 23, dos 
incisos I e IV do caput do art. 101 e dos incisos I a IV do caput do art. 129 desta Lei.” (NR) 

“Art. 25.  .........................................................................

Parágrafo único.  Entende-se por família  extensa ou ampliada aquela que se estende para além da unidade pais e filhos ou da 
unidade do casal, formada por parentes próximos com os quais a criança ou adolescente convive e mantém vínculos de afinidade e 
afetividade.” (NR) 

“Art. 28.  .........................................................................

§ 1o Sempre que possível, a criança ou o adolescente será previamente ouvido por equipe interprofissional, respeitado seu estágio de 
desenvolvimento e grau de compreensão sobre as implicações da medida, e terá sua opinião devidamente considerada. 

§ 2o Tratando-se de maior de 12 (doze) anos de idade, será necessário seu consentimento, colhido em audiência. 

§ 3o Na apreciação do pedido levar-se-á em conta o grau de parentesco e a relação de afinidade ou de afetividade, a fim de evitar ou  
minorar as consequências decorrentes da medida. 

§ 4o Os grupos de irmãos serão colocados sob adoção, tutela ou guarda da mesma família  substituta, ressalvada a comprovada 
existência de risco de abuso ou outra situação que justifique plenamente a excepcionalidade de solução diversa, procurando-se, em 
qualquer caso, evitar o rompimento definitivo dos vínculos fraternais. 

§ 5o A colocação da criança ou adolescente em família substituta será precedida de sua preparação gradativa e acompanhamento 
posterior, realizados pela equipe interprofissional a serviço da Justiça da Infância e da Juventude, preferencialmente com o apoio 
dos técnicos responsáveis pela execução da política municipal de garantia do direito à convivência familiar. 

§  6o  Em se  tratando  de  criança  ou  adolescente  indígena  ou  proveniente  de  comunidade  remanescente  de  quilombo,  é  ainda 
obrigatório: 

I - que sejam consideradas e respeitadas sua identidade social e cultural, os seus costumes e tradições, bem como suas instituições, 
desde que não sejam incompatíveis com os direitos fundamentais reconhecidos por esta Lei e pela Constituição Federal; 

II - que a colocação familiar ocorra prioritariamente no seio de sua comunidade ou junto a membros da mesma etnia; 

III  -  a  intervenção  e  oitiva  de  representantes  do  órgão  federal  responsável  pela  política  indigenista,  no  caso  de  crianças  e 
adolescentes indígenas, e de antropólogos, perante a equipe interprofissional ou multidisciplinar que irá acompanhar o caso.” (NR) 

“Art. 33.  ...........................................................................

....................................................................................... 

§ 4o Salvo expressa e fundamentada determinação em contrário,  da autoridade judiciária competente,  ou quando a medida for 
aplicada em preparação para adoção, o deferimento da guarda de criança ou adolescente a terceiros não impede o exercício do 
direito de visitas pelos pais, assim como o dever de prestar alimentos, que serão objeto de regulamentação específica, a pedido do 
interessado ou do Ministério Público.” (NR) 
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“Art. 34. O poder público estimulará, por meio de assistência jurídica, incentivos fiscais e subsídios, o acolhimento, sob a forma de 
guarda, de criança ou adolescente afastado do convívio familiar. 

§ 1o A inclusão da criança ou adolescente em programas de acolhimento familiar terá preferência a seu acolhimento institucional, 
observado, em qualquer caso, o caráter temporário e excepcional da medida, nos termos desta Lei. 

§ 2o Na hipótese do § 1o deste artigo a pessoa ou casal cadastrado no programa de acolhimento familiar poderá receber a criança ou 
adolescente mediante guarda, observado o disposto nos arts. 28 a 33 desta Lei.” (NR) 

“Art. 36. A tutela será deferida, nos termos da lei civil, a pessoa de até 18 (dezoito) anos incompletos.

.............................................................................” (NR) 

“Art. 37. O tutor nomeado por testamento ou qualquer documento autêntico, conforme previsto no parágrafo único do art. 1.729 da 
Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil, deverá, no prazo de 30 (trinta) dias após a abertura da sucessão, ingressar 
com pedido destinado ao controle judicial do ato, observando o procedimento previsto nos arts. 165 a 170 desta Lei. 

Parágrafo único.  Na apreciação do pedido, serão observados os requisitos previstos nos arts. 28 e 29 desta Lei, somente sendo 
deferida a tutela à pessoa indicada na disposição de última vontade, se restar comprovado que a medida é vantajosa ao tutelando e 
que não existe outra pessoa em melhores condições de assumi-la.” (NR) 

“Art. 39.  ...........................................................................

§ 1o A adoção é medida excepcional e irrevogável, à qual se deve recorrer apenas quando esgotados os recursos de manutenção da 
criança ou adolescente na família natural ou extensa, na forma do parágrafo único do art. 25 desta Lei. 

§ 2o É vedada a adoção por procuração.” (NR) 

“Art. 42. Podem adotar os maiores de 18 (dezoito) anos, independentemente do estado civil.

....................................................................................... 

§ 2o Para adoção conjunta, é indispensável que os adotantes sejam casados civilmente ou mantenham união estável, comprovada a 
estabilidade da família.

........................................................................................ 

§ 4o Os divorciados, os judicialmente separados e os ex-companheiros podem adotar conjuntamente, contanto que acordem sobre a 
guarda e o regime de visitas e desde que o estágio de convivência tenha sido iniciado na constância do período de convivência e que 
seja  comprovada  a  existência  de  vínculos  de  afinidade  e  afetividade  com aquele  não  detentor  da  guarda,  que  justifiquem a 
excepcionalidade da concessão. 

§ 5o Nos casos do § 4o deste artigo, desde que demonstrado efetivo benefício ao adotando, será assegurada a guarda compartilhada, 
conforme previsto no art. 1.584 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil. 

§  6o  A  adoção  poderá  ser  deferida  ao  adotante  que,  após  inequívoca  manifestação  de  vontade,  vier  a  falecer  no  curso  do 
procedimento, antes de prolatada a sentença.” (NR) 

“Art. 46.  ............................................................................

§ 1o O estágio de convivência poderá ser dispensado se o adotando já estiver sob a tutela ou guarda legal do adotante durante tempo 
suficiente para que seja possível avaliar a conveniência da constituição do vínculo. 

§ 2o A simples guarda de fato não autoriza, por si só, a dispensa da realização do estágio de convivência. 

§ 3o Em caso de adoção por pessoa ou casal residente ou domiciliado fora do País, o estágio de convivência, cumprido no território 
nacional, será de, no mínimo, 30 (trinta) dias. 

§ 4o O estágio de convivência será acompanhado pela equipe interprofissional a serviço da Justiça da Infância e da Juventude, 
preferencialmente com apoio dos técnicos responsáveis pela execução da política de garantia do direito à convivência familiar, que 
apresentarão relatório minucioso acerca da conveniência do deferimento da medida.” (NR) 

“Art. 47.  ..........................................................................

....................................................................................... 

§ 3o A pedido do adotante, o novo registro poderá ser lavrado no Cartório do Registro Civil do Município de sua residência. 
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§ 4o Nenhuma observação sobre a origem do ato poderá constar nas certidões do registro. 

§ 5o A sentença conferirá ao adotado o nome do adotante e, a pedido de qualquer deles, poderá determinar a modificação do 
prenome.  

§ 6o Caso a modificação de prenome seja requerida pelo adotante, é obrigatória a oitiva do adotando, observado o disposto nos §§ 
1o e 2o do art. 28 desta Lei. 

§ 7o A adoção produz seus efeitos a partir do trânsito em julgado da sentença constitutiva, exceto na hipótese prevista no § 6o do 
art. 42 desta Lei, caso em que terá força retroativa à data do óbito. 

§  8o  O  processo  relativo  à  adoção  assim  como  outros  a  ele  relacionados  serão  mantidos  em  arquivo,  admitindo-se  seu 
armazenamento em microfilme ou por outros meios, garantida a sua conservação para consulta a qualquer tempo.” (NR) 

“Art. 48. O adotado tem direito de conhecer sua origem biológica, bem como de obter acesso irrestrito ao processo no qual a medida  
foi aplicada e seus eventuais incidentes, após completar 18 (dezoito) anos. 

Parágrafo único.  O acesso ao processo de adoção poderá ser também deferido ao adotado menor de 18 (dezoito) anos, a seu pedido, 
assegurada orientação e assistência jurídica e psicológica.” (NR) 

“Art. 50.  ...........................................................................

........................................................................................ 

§ 3o A inscrição de postulantes à adoção será precedida de um período de preparação psicossocial e jurídica, orientado pela equipe 
técnica da Justiça da Infância e da Juventude, preferencialmente com apoio dos técnicos responsáveis pela execução da política 
municipal de garantia do direito à convivência familiar. 

§ 4o Sempre que possível e recomendável, a preparação referida no § 3o deste artigo incluirá o contato com crianças e adolescentes 
em acolhimento familiar ou institucional em condições de serem adotados, a ser realizado sob a orientação, supervisão e avaliação 
da equipe técnica da Justiça da Infância e da Juventude, com apoio dos técnicos responsáveis pelo programa de acolhimento e pela 
execução da política municipal de garantia do direito à convivência familiar. 

§ 5o Serão criados e implementados cadastros estaduais e nacional de crianças e adolescentes em condições de serem adotados e de 
pessoas ou casais habilitados à adoção. 

§ 6o Haverá cadastros distintos para pessoas ou casais residentes fora do País, que somente serão consultados na inexistência de 
postulantes nacionais habilitados nos cadastros mencionados no § 5o deste artigo. 

§ 7o As autoridades estaduais e federais em matéria de adoção terão acesso integral aos cadastros, incumbindo-lhes a troca de 
informações e a cooperação mútua, para melhoria do sistema. 

§ 8o A autoridade judiciária providenciará, no prazo de 48 (quarenta e oito)  horas, a inscrição das crianças e adolescentes em 
condições de serem adotados que não tiveram colocação familiar  na comarca de origem, e das pessoas ou casais que tiveram 
deferida sua habilitação à adoção nos cadastros estadual e nacional referidos no § 5o deste artigo, sob pena de responsabilidade. 

§ 9o Compete à Autoridade Central Estadual zelar pela manutenção e correta alimentação dos cadastros, com posterior comunicação 
à Autoridade Central Federal Brasileira. 

§ 10.  A adoção internacional somente será deferida se, após consulta ao cadastro de pessoas ou casais habilitados à adoção, mantido 
pela Justiça da Infância e da Juventude na comarca, bem como aos cadastros estadual e nacional referidos no § 5o deste artigo, não 
for encontrado interessado com residência permanente no Brasil. 

§ 11.  Enquanto não localizada pessoa ou casal interessado em sua adoção, a criança ou o adolescente, sempre que possível e 
recomendável, será colocado sob guarda de família cadastrada em programa de acolhimento familiar. 

§ 12.  A alimentação do cadastro e a convocação criteriosa dos postulantes à adoção serão fiscalizadas pelo Ministério Público. 

§ 13.  Somente poderá ser deferida adoção em favor de candidato domiciliado no Brasil não cadastrado previamente nos termos 
desta Lei quando: 

I - se tratar de pedido de adoção unilateral; 

II - for formulada por parente com o qual a criança ou adolescente mantenha vínculos de afinidade e afetividade; 
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III - oriundo o pedido de quem detém a tutela ou guarda legal de criança maior de 3 (três) anos ou adolescente, desde que o lapso de  
tempo de convivência comprove a fixação de laços de afinidade e afetividade, e não seja constatada a ocorrência de má-fé ou 
qualquer das situações previstas nos arts. 237 ou 238 desta Lei. 

§ 14.  Nas hipóteses previstas no § 13 deste artigo, o candidato deverá comprovar, no curso do procedimento, que preenche os 
requisitos necessários à adoção, conforme previsto nesta Lei.” (NR) 

“Art. 51. Considera-se adoção internacional aquela na qual a pessoa ou casal postulante é residente ou domiciliado fora do Brasil, 
conforme previsto no Artigo 2 da Convenção de Haia, de 29 de maio de 1993, Relativa à Proteção das Crianças e à Cooperação em 
Matéria de Adoção Internacional, aprovada pelo Decreto Legislativo no 1, de 14 de janeiro de 1999, e promulgada pelo Decreto no 
3.087, de 21 de junho de 1999. 

§  1o  A adoção internacional  de  criança  ou  adolescente  brasileiro  ou  domiciliado  no  Brasil  somente  terá  lugar  quando restar 
comprovado: 

I - que a colocação em família substituta é a solução adequada ao caso concreto; 

II  - que foram esgotadas todas as possibilidades de colocação da criança ou adolescente em família  substituta  brasileira,  após 
consulta aos cadastros mencionados no art. 50 desta Lei; 

III - que, em se tratando de adoção de adolescente, este foi consultado, por meios adequados ao seu estágio de desenvolvimento, e 
que se encontra preparado para a medida, mediante parecer elaborado por equipe interprofissional, observado o disposto nos §§ 1o e 
2o do art. 28 desta Lei. 

§  2o Os brasileiros  residentes  no exterior  terão preferência  aos estrangeiros,  nos  casos de  adoção internacional  de  criança  ou 
adolescente brasileiro. 

§  3o  A  adoção  internacional  pressupõe  a  intervenção  das  Autoridades  Centrais  Estaduais  e  Federal  em  matéria  de  adoção 
internacional.” (NR) 

“Art. 52. A adoção internacional observará o procedimento previsto nos arts. 165 a 170 desta Lei, com as seguintes adaptações: 

I - a pessoa ou casal estrangeiro, interessado em adotar criança ou adolescente brasileiro, deverá formular pedido de habilitação à 
adoção perante a Autoridade Central em matéria de adoção internacional no país de acolhida, assim entendido aquele onde está 
situada sua residência habitual; 

II - se a Autoridade Central do país de acolhida considerar que os solicitantes estão habilitados e aptos para adotar, emitirá um 
relatório que contenha informações sobre a identidade, a capacidade jurídica e adequação dos solicitantes para adotar, sua situação 
pessoal, familiar e médica, seu meio social, os motivos que os animam e sua aptidão para assumir uma adoção internacional; 

III - a Autoridade Central do país de acolhida enviará o relatório à Autoridade Central Estadual, com cópia para a Autoridade 
Central Federal Brasileira; 

IV  -  o  relatório  será  instruído  com  toda  a  documentação  necessária,  incluindo  estudo  psicossocial  elaborado  por  equipe 
interprofissional habilitada e cópia autenticada da legislação pertinente, acompanhada da respectiva prova de vigência; 

V  -  os  documentos  em língua  estrangeira  serão devidamente  autenticados  pela  autoridade  consular,  observados  os  tratados  e 
convenções internacionais, e acompanhados da respectiva tradução, por tradutor público juramentado; 

VI - a Autoridade Central Estadual poderá fazer exigências e solicitar complementação sobre o estudo psicossocial do postulante 
estrangeiro à adoção, já realizado no país de acolhida; 

VII  -  verificada,  após  estudo  realizado  pela  Autoridade  Central  Estadual,  a  compatibilidade  da  legislação  estrangeira  com a 
nacional,  além do preenchimento  por  parte  dos  postulantes  à  medida  dos  requisitos  objetivos  e subjetivos  necessários  ao seu 
deferimento, tanto à luz do que dispõe esta Lei como da legislação do país de acolhida, será expedido laudo de habilitação à adoção 
internacional, que terá validade por, no máximo, 1 (um) ano; 

VIII - de posse do laudo de habilitação, o interessado será autorizado a formalizar pedido de adoção perante o Juízo da Infância e da 
Juventude do local em que se encontra a criança ou adolescente, conforme indicação efetuada pela Autoridade Central Estadual. 

§ 1o Se a legislação do país de acolhida assim o autorizar, admite-se que os pedidos de habilitação à adoção internacional sejam 
intermediados por organismos credenciados. 

§ 2o Incumbe à Autoridade Central Federal Brasileira o credenciamento de organismos nacionais e estrangeiros encarregados de 
intermediar  pedidos  de  habilitação  à  adoção  internacional,  com  posterior  comunicação  às  Autoridades  Centrais  Estaduais  e 
publicação nos órgãos oficiais de imprensa e em sítio próprio da internet. 
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§ 3o Somente será admissível o credenciamento de organismos que: sejam oriundos de países que ratificaram a Convenção de Haia 
e estejam devidamente credenciados pela Autoridade Central do país onde estiverem sediados e no país de acolhida do adotando 
para atuar em adoção internacional no Brasil; 

II - satisfizerem as condições de integridade moral, competência profissional, experiência e responsabilidade exigidas pelos países 
respectivos e pela Autoridade Central Federal Brasileira; 

III - forem qualificados por seus padrões éticos e sua formação e experiência para atuar na área de adoção internacional; 

IV - cumprirem os requisitos exigidos pelo ordenamento jurídico brasileiro e pelas normas estabelecidas pela Autoridade Central 
Federal Brasileira. 

§ 4o Os organismos credenciados deverão ainda: 

I - perseguir unicamente fins não lucrativos, nas condições e dentro dos limites fixados pelas autoridades competentes do país onde 
estiverem sediados, do país de acolhida e pela Autoridade Central Federal Brasileira; 

II  -  ser  dirigidos  e administrados  por  pessoas qualificadas e de  reconhecida idoneidade moral,  com comprovada  formação ou 
experiência  para  atuar  na  área  de  adoção  internacional,  cadastradas  pelo  Departamento  de  Polícia  Federal  e  aprovadas  pela 
Autoridade Central Federal Brasileira, mediante publicação de portaria do órgão federal competente; 

III - estar submetidos à supervisão das autoridades competentes do país onde estiverem sediados e no país de acolhida, inclusive 
quanto à sua composição, funcionamento e situação financeira; 

IV - apresentar à Autoridade Central Federal Brasileira, a cada ano, relatório geral das atividades desenvolvidas, bem como relatório 
de acompanhamento das adoções internacionais efetuadas no período, cuja cópia será encaminhada ao Departamento de Polícia 
Federal; 

V  -  enviar  relatório  pós-adotivo  semestral  para  a  Autoridade  Central  Estadual,  com cópia  para  a  Autoridade  Central  Federal 
Brasileira, pelo período mínimo de 2 (dois) anos. O envio do relatório será mantido até a juntada de cópia autenticada do registro 
civil, estabelecendo a cidadania do país de acolhida para o adotado; 

VI - tomar as medidas necessárias para garantir que os adotantes encaminhem à Autoridade Central Federal Brasileira cópia da 
certidão de registro de nascimento estrangeira e do certificado de nacionalidade tão logo lhes sejam concedidos. 

§ 5o A não apresentação dos relatórios referidos no § 4o deste artigo pelo organismo credenciado poderá acarretar a suspensão de 
seu credenciamento. 

§ 6o O credenciamento de organismo nacional ou estrangeiro encarregado de intermediar pedidos de adoção internacional terá 
validade de 2 (dois) anos. 

§ 7o A renovação do credenciamento poderá ser concedida mediante  requerimento protocolado na Autoridade Central Federal 
Brasileira nos 60 (sessenta) dias anteriores ao término do respectivo prazo de validade. 

§ 8o Antes de transitada em julgado a decisão que concedeu a adoção internacional, não será permitida a saída do adotando do 
território nacional. 

§ 9o Transitada em julgado a decisão, a autoridade judiciária determinará a expedição de alvará com autorização de viagem, bem 
como para obtenção de passaporte, constando, obrigatoriamente, as características da criança ou adolescente adotado, como idade, 
cor, sexo, eventuais sinais ou traços peculiares, assim como foto recente e a aposição da impressão digital do seu polegar direito, 
instruindo o documento com cópia autenticada da decisão e certidão de trânsito em julgado. 

§ 10.  A Autoridade Central Federal Brasileira poderá, a qualquer momento, solicitar informações sobre a situação das crianças e 
adolescentes adotados. 

§ 11.  A cobrança de valores por parte dos organismos credenciados, que sejam considerados abusivos pela Autoridade Central 
Federal Brasileira e que não estejam devidamente comprovados, é causa de seu descredenciamento. 

§ 12.  Uma mesma pessoa  ou seu cônjuge não podem ser representados por mais  de uma entidade credenciada para atuar na 
cooperação em adoção internacional. 

§ 13.  A habilitação de postulante estrangeiro ou domiciliado fora do Brasil terá validade máxima de 1 (um) ano, podendo ser 
renovada. 

§ 14.  É vedado o contato direto de representantes de organismos de adoção, nacionais ou estrangeiros, com dirigentes de programas 
de acolhimento institucional ou familiar, assim como com crianças e adolescentes em condições de serem adotados, sem a devida 
autorização judicial. 
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§ 15.  A Autoridade Central Federal Brasileira poderá limitar ou suspender a concessão de novos credenciamentos sempre que 
julgar necessário, mediante ato administrativo fundamentado.” (NR) 

“Art.  52-A.  É vedado,  sob pena de responsabilidade  e descredenciamento,  o repasse de recursos  provenientes  de organismos 
estrangeiros encarregados de intermediar pedidos de adoção internacional a organismos nacionais ou a pessoas físicas. 

Parágrafo único.  Eventuais repasses somente poderão ser efetuados via Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente e estarão 
sujeitos às deliberações do respectivo Conselho de Direitos da Criança e do Adolescente.” 

“Art. 52-B. A adoção por brasileiro residente no exterior em país ratificante da Convenção de Haia, cujo processo de adoção tenha 
sido processado em conformidade com a legislação vigente no país de residência e atendido o disposto na Alínea “c” do Artigo 17 
da referida Convenção, será automaticamente recepcionada com o reingresso no Brasil. 

§ 1o Caso não tenha sido atendido o disposto na Alínea “c” do Artigo 17 da Convenção de Haia, deverá a sentença ser homologada 
pelo Superior Tribunal de Justiça. 

§ 2o O pretendente brasileiro residente no exterior em país não ratificante da Convenção de Haia, uma vez reingressado no Brasil,  
deverá requerer a homologação da sentença estrangeira pelo Superior Tribunal de Justiça.” 

“Art. 52-C. Nas adoções internacionais,  quando o Brasil  for o país de acolhida, a decisão da autoridade competente do país de 
origem da criança ou do adolescente será conhecida pela Autoridade Central Estadual que tiver processado o pedido de habilitação 
dos pais adotivos, que comunicará o fato à Autoridade Central Federal e determinará as providências necessárias à expedição do 
Certificado de Naturalização Provisório. 

§ 1o A Autoridade Central Estadual, ouvido o Ministério Público, somente deixará de reconhecer os efeitos daquela decisão se 
restar demonstrado que a adoção é manifestamente contrária à ordem pública ou não atende ao interesse superior da criança ou do 
adolescente. 

§ 2o Na hipótese de não reconhecimento da adoção, prevista no § 1o deste artigo,  o Ministério Público deverá imediatamente 
requerer  o  que  for  de  direito  para  resguardar  os  interesses  da  criança  ou  do  adolescente,  comunicando-se  as  providências  à 
Autoridade Central Estadual, que fará a comunicação à Autoridade Central Federal Brasileira e à Autoridade Central do país de 
origem.” 

“Art. 52-D. Nas adoções internacionais, quando o Brasil for o país de acolhida e a adoção não tenha sido deferida no país de origem 
porque a sua legislação a delega ao país de acolhida, ou, ainda, na hipótese de, mesmo com decisão, a criança ou o adolescente ser  
oriundo de país que não tenha aderido à Convenção referida, o processo de adoção seguirá as regras da adoção nacional.” 

“Art. 87.  ..........................................................................

...................................................................................... 

VI - políticas e programas destinados a prevenir ou abreviar o período de afastamento do convívio familiar e a garantir o efetivo 
exercício do direito à convivência familiar de crianças e adolescentes; 

VII - campanhas de estímulo ao acolhimento sob forma de guarda de crianças e adolescentes afastados do convívio familiar e à 
adoção,  especificamente  inter-racial,  de  crianças  maiores  ou  de  adolescentes,  com necessidades  específicas  de  saúde  ou  com 
deficiências e de grupos de irmãos.” (NR) 

“Art. 88.  ...........................................................................

....................................................................................... 

VI - integração operacional de órgãos do Judiciário, Ministério Público, Defensoria, Conselho Tutelar e encarregados da execução 
das políticas sociais básicas e de assistência social, para efeito de agilização do atendimento de crianças e de adolescentes inseridos 
em programas de acolhimento familiar ou institucional, com vista na sua rápida reintegração à família de origem ou, se tal solução 
se mostrar comprovadamente inviável, sua colocação em família substituta, em quaisquer das modalidades previstas no art. 28 desta 
Lei; 

VII - mobilização da opinião pública para a indispensável participação dos diversos segmentos da sociedade.” (NR) 

“Art. 90.  ...........................................................................

....................................................................................... 

IV - acolhimento institucional;

....................................................................................... 
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§ 1o As entidades governamentais e não governamentais deverão proceder à inscrição de seus programas, especificando os regimes 
de atendimento, na forma definida neste artigo, no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, o qual manterá 
registro das inscrições e de suas alterações, do que fará comunicação ao Conselho Tutelar e à autoridade judiciária. 

§ 2o Os recursos destinados à implementação e manutenção dos programas relacionados neste artigo serão previstos nas dotações 
orçamentárias dos órgãos públicos encarregados das áreas de Educação, Saúde e Assistência Social, dentre outros, observando-se o 
princípio da prioridade absoluta à criança e ao adolescente preconizado pelo caput do art. 227 da Constituição Federal e pelo caput e 
parágrafo único do art. 4o desta Lei. 

§ 3o Os programas em execução serão reavaliados pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, no máximo, 
a cada 2 (dois) anos, constituindo-se critérios para renovação da autorização de funcionamento: 

I - o efetivo respeito às regras e princípios desta Lei, bem como às resoluções relativas à modalidade de atendimento prestado 
expedidas pelos Conselhos de Direitos da Criança e do Adolescente, em todos os níveis; 

II - a qualidade e eficiência do trabalho desenvolvido, atestadas pelo Conselho Tutelar, pelo Ministério Público e pela Justiça da 
Infância e da Juventude; 

III - em se tratando de programas de acolhimento institucional ou familiar, serão considerados os índices de sucesso na reintegração 
familiar ou de adaptação à família substituta, conforme o caso.” (NR) 

“Art. 91.  .........................................................................

§ 1o Será negado o registro à entidade que:

...................................................................................... 

e) não se adequar ou deixar de cumprir as resoluções e deliberações relativas à modalidade de atendimento prestado expedidas pelos 
Conselhos de Direitos da Criança e do Adolescente, em todos os níveis. 

§ 2o O registro terá validade máxima de 4 (quatro) anos, cabendo ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, 
periodicamente, reavaliar o cabimento de sua renovação, observado o disposto no § 1o deste artigo.” (NR) 

“Art. 92. As entidades que desenvolvam programas de acolhimento familiar ou institucional deverão adotar os seguintes princípios: 

I - preservação dos vínculos familiares e promoção da reintegração familiar; 

II - integração em família substituta, quando esgotados os recursos de manutenção na família natural ou extensa;

....................................................................................... 

§ 1o O dirigente de entidade que desenvolve programa de acolhimento institucional é equiparado ao guardião, para todos os efeitos 
de direito.

§  2o Os dirigentes  de  entidades que  desenvolvem programas  de  acolhimento  familiar  ou  institucional  remeterão à autoridade 
judiciária, no máximo a cada 6 (seis) meses, relatório circunstanciado acerca da situação de cada criança ou adolescente acolhido e 
sua família, para fins da reavaliação prevista no § 1o do art. 19 desta Lei. 

§ 3o Os entes federados, por intermédio dos Poderes Executivo e Judiciário, promoverão conjuntamente a permanente qualificação 
dos profissionais que atuam direta ou indiretamente em programas de acolhimento institucional e destinados à colocação familiar de 
crianças e adolescentes, incluindo membros do Poder Judiciário, Ministério Público e Conselho Tutelar. 

§  4o  Salvo  determinação  em  contrário  da  autoridade  judiciária  competente,  as  entidades  que  desenvolvem  programas  de 
acolhimento  familiar  ou  institucional,  se  necessário  com  o  auxílio  do  Conselho  Tutelar  e  dos  órgãos  de  assistência  social, 
estimularão o contato da criança ou adolescente com seus pais e parentes, em cumprimento ao disposto nos incisos I e VIII do caput 
deste artigo. 

§ 5o As entidades que desenvolvem programas de acolhimento familiar ou institucional somente poderão receber recursos públicos 
se comprovado o atendimento dos princípios, exigências e finalidades desta Lei. 

§ 6o O descumprimento das disposições desta Lei pelo dirigente de entidade que desenvolva programas de acolhimento familiar ou 
institucional é causa de sua destituição, sem prejuízo da apuração de sua responsabilidade administrativa, civil e criminal.” (NR) 

“Art.  93. As entidades que mantenham programa de acolhimento institucional  poderão,  em caráter excepcional  e de urgência, 
acolher crianças e adolescentes sem prévia determinação da autoridade competente, fazendo comunicação do fato em até 24 (vinte e 
quatro) horas ao Juiz da Infância e da Juventude, sob pena de responsabilidade. 

9



                        PODER JUDICIÁRIO FEDERAL

                        TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO

Parágrafo único.  Recebida a comunicação, a autoridade judiciária, ouvido o Ministério Público e se necessário com o apoio do 
Conselho Tutelar local, tomará as medidas necessárias para promover a imediata reintegração familiar da criança ou do adolescente 
ou, se por qualquer razão não for isso possível ou recomendável, para seu encaminhamento a programa de acolhimento familiar, 
institucional ou a família substituta, observado o disposto no § 2o do art. 101 desta Lei.” (NR) 

“Art. 94.  .............................................................................

......................................................................................... 

§  1o  Aplicam-se,  no  que  couber,  as  obrigações  constantes  deste  artigo  às  entidades  que  mantêm programas  de  acolhimento 
institucional e familiar.

..............................................................................” (NR) 

“Art. 97.  ..........................................................................

....................................................................................... 

§ 1o Em caso de reiteradas infrações cometidas por entidades de atendimento, que coloquem em risco os direitos assegurados nesta 
Lei,  deverá  ser  o  fato  comunicado  ao  Ministério  Público  ou  representado  perante  autoridade  judiciária  competente  para  as 
providências cabíveis, inclusive suspensão das atividades ou dissolução da entidade. 

§ 2o As pessoas jurídicas de direito  público e as organizações não governamentais  responderão pelos  danos que seus agentes 
causarem às crianças e aos adolescentes, caracterizado o descumprimento dos princípios norteadores das atividades de proteção 
específica.” (NR) 

“Art. 100.  ........................................................................

Parágrafo único.  São também princípios que regem a aplicação das medidas: 

I - condição da criança e do adolescente como sujeitos de direitos: crianças e adolescentes são os titulares dos direitos previstos 
nesta e em outras Leis, bem como na Constituição Federal; 

II - proteção integral e prioritária: a interpretação e aplicação de toda e qualquer norma contida nesta Lei deve ser voltada à proteção 
integral e prioritária dos direitos de que crianças e adolescentes são titulares; 

III - responsabilidade primária e solidária do poder público: a plena efetivação dos direitos assegurados a crianças e a adolescentes 
por esta Lei e pela Constituição Federal, salvo nos casos por esta expressamente ressalvados,  é de responsabilidade primária e 
solidária  das  3 (três)  esferas  de  governo,  sem prejuízo da municipalização do atendimento e da possibilidade  da  execução de 
programas por entidades não governamentais; 

IV - interesse superior da criança e do adolescente: a intervenção deve atender prioritariamente aos interesses e direitos da criança e 
do adolescente, sem prejuízo da consideração que for devida a outros interesses legítimos no âmbito da pluralidade dos interesses 
presentes no caso concreto; 

V - privacidade: a promoção dos direitos e proteção da criança e do adolescente deve ser efetuada no respeito pela intimidade, 
direito à imagem e reserva da sua vida privada; 

VI - intervenção precoce: a intervenção das autoridades competentes deve ser efetuada logo que a situação de perigo seja conhecida; 

VII  -  intervenção  mínima:  a  intervenção  deve  ser  exercida  exclusivamente  pelas  autoridades  e  instituições  cuja  ação  seja 
indispensável à efetiva promoção dos direitos e à proteção da criança e do adolescente; 

VIII - proporcionalidade e atualidade: a intervenção deve ser a necessária e adequada à situação de perigo em que a criança ou o 
adolescente se encontram no momento em que a decisão é tomada; 

IX - responsabilidade parental: a intervenção deve ser efetuada de modo que os pais assumam os seus deveres para com a criança e 
o adolescente; 

X - prevalência da família: na promoção de direitos e na proteção da criança e do adolescente deve ser dada prevalência às medidas 
que os mantenham ou reintegrem na sua família natural ou extensa ou, se isto não for possível, que promovam a sua integração em 
família substituta; 

XI  -  obrigatoriedade  da  informação:  a  criança  e  o  adolescente,  respeitado  seu  estágio  de  desenvolvimento  e  capacidade  de 
compreensão, seus pais ou responsável devem ser informados dos seus direitos, dos motivos que determinaram a intervenção e da 
forma como esta se processa; 
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XII - oitiva obrigatória e participação: a criança e o adolescente, em separado ou na companhia dos pais, de responsável ou de 
pessoa por si indicada, bem como os seus pais ou responsável, têm direito a ser ouvidos e a participar nos atos e na definição da 
medida de promoção dos direitos e de proteção, sendo sua opinião devidamente considerada pela autoridade judiciária competente, 
observado o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 28 desta Lei.” (NR) 

“Art. 101.  .........................................................................

....................................................................................... 

VII - acolhimento institucional; 

VIII - inclusão em programa de acolhimento familiar; 

IX - colocação em família substituta. 

§ 1o O acolhimento institucional  e o acolhimento familiar  são medidas provisórias  e excepcionais,  utilizáveis  como forma de 
transição para reintegração familiar ou, não sendo esta possível, para colocação em família substituta, não implicando privação de 
liberdade. 

§ 2o Sem prejuízo da tomada de medidas emergenciais para proteção de vítimas de violência ou abuso sexual e das providências a 
que alude o art.  130 desta  Lei,  o afastamento da  criança  ou adolescente do convívio  familiar  é  de  competência  exclusiva  da 
autoridade  judiciária  e  importará  na  deflagração,  a  pedido  do  Ministério  Público  ou  de  quem  tenha  legítimo  interesse,  de 
procedimento judicial contencioso, no qual se garanta aos pais ou ao responsável legal o exercício do contraditório e da ampla 
defesa. 

§  3o  Crianças  e  adolescentes  somente  poderão  ser  encaminhados  às  instituições  que  executam  programas  de  acolhimento 
institucional,  governamentais  ou  não,  por  meio  de  uma  Guia  de  Acolhimento,  expedida  pela  autoridade  judiciária,  na  qual 
obrigatoriamente constará, dentre outros: 

I - sua identificação e a qualificação completa de seus pais ou de seu responsável, se conhecidos; 

II - o endereço de residência dos pais ou do responsável, com pontos de referência; 

III - os nomes de parentes ou de terceiros interessados em tê-los sob sua guarda; 

IV - os motivos da retirada ou da não reintegração ao convívio familiar. 

§  4o Imediatamente  após o acolhimento  da  criança  ou  do adolescente,  a  entidade  responsável  pelo programa  de  acolhimento 
institucional ou familiar elaborará um plano individual de atendimento, visando à reintegração familiar, ressalvada a existência de 
ordem escrita  e  fundamentada  em contrário de  autoridade judiciária  competente,  caso em que  também deverá  contemplar  sua 
colocação em família substituta, observadas as regras e princípios desta Lei. 

§ 5o O plano individual será elaborado sob a responsabilidade da equipe técnica do respectivo programa de atendimento e levará em 
consideração a opinião da criança ou do adolescente e a oitiva dos pais ou do responsável. 

§ 6o Constarão do plano individual, dentre outros: 

I - os resultados da avaliação interdisciplinar; 

II - os compromissos assumidos pelos pais ou responsável; e 

III - a previsão das atividades a serem desenvolvidas com a criança ou com o adolescente acolhido e seus pais ou responsável, com 
vista na reintegração familiar ou, caso seja esta vedada por expressa e fundamentada determinação judicial, as providências a serem 
tomadas para sua colocação em família substituta, sob direta supervisão da autoridade judiciária. 

§ 7o O acolhimento familiar ou institucional ocorrerá no local mais próximo à residência dos pais ou do responsável e, como parte 
do processo de reintegração familiar, sempre que identificada a necessidade, a família de origem será incluída em programas oficiais 
de orientação, de apoio e de promoção social, sendo facilitado e estimulado o contato com a criança ou com o adolescente acolhido. 

§ 8o Verificada a possibilidade de reintegração familiar, o responsável pelo programa de acolhimento familiar ou institucional fará 
imediata comunicação à autoridade judiciária, que dará vista ao Ministério Público, pelo prazo de 5 (cinco) dias, decidindo em igual 
prazo. 

§  9o  Em  sendo  constatada  a  impossibilidade  de  reintegração  da  criança  ou  do  adolescente  à  família  de  origem,  após  seu 
encaminhamento a programas oficiais ou comunitários de orientação, apoio e promoção social, será enviado relatório fundamentado 
ao Ministério Público, no qual conste a descrição pormenorizada das providências tomadas e a expressa recomendação, subscrita 
pelos técnicos da entidade ou responsáveis pela execução da política municipal de garantia do direito à convivência familiar, para a 
destituição do poder familiar, ou destituição de tutela ou guarda. 
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§ 10.  Recebido o relatório, o Ministério Público terá o prazo de 30 (trinta) dias para o ingresso com a ação de destituição do poder 
familiar, salvo se entender necessária a realização de estudos complementares ou outras providências que entender indispensáveis ao 
ajuizamento da demanda. 

§ 11.  A autoridade judiciária manterá, em cada comarca ou foro regional, um cadastro contendo informações atualizadas sobre as 
crianças  e  adolescentes  em  regime  de  acolhimento  familiar  e  institucional  sob  sua  responsabilidade,  com  informações 
pormenorizadas  sobre  a  situação  jurídica  de  cada  um,  bem como  as  providências  tomadas  para  sua  reintegração  familiar  ou 
colocação em família substituta, em qualquer das modalidades previstas no art. 28 desta Lei. 

§ 12.  Terão acesso ao cadastro o Ministério Público, o Conselho Tutelar, o órgão gestor da Assistência Social e os Conselhos 
Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente e da Assistência Social, aos quais incumbe deliberar sobre a implementação de 
políticas públicas que permitam reduzir o número de crianças e adolescentes afastados do convívio familiar e abreviar o período de 
permanência em programa de acolhimento.” (NR) 

“Art. 102.  ..........................................................................

........................................................................................ 

§  3o  Caso  ainda  não  definida  a  paternidade,  será  deflagrado procedimento  específico  destinado à  sua  averiguação,  conforme 
previsto pela Lei no 8.560, de 29 de dezembro de 1992. 

§  4o Nas hipóteses  previstas  no § 3o deste  artigo,  é  dispensável  o  ajuizamento de  ação de  investigação  de  paternidade  pelo 
Ministério Público se, após o não comparecimento ou a recusa do suposto pai em assumir a paternidade a ele atribuída, a criança for  
encaminhada para adoção.” (NR) 

“Art. 136.  .........................................................................

....................................................................................... 

XI  -  representar  ao  Ministério  Público  para  efeito  das  ações  de  perda  ou  suspensão  do  poder  familiar,  após  esgotadas  as 
possibilidades de manutenção da criança ou do adolescente junto à família natural. 

Parágrafo único.  Se, no exercício de suas atribuições, o Conselho Tutelar entender necessário o afastamento do convívio familiar, 
comunicará  incontinenti  o  fato  ao  Ministério  Público,  prestando-lhe  informações  sobre  os  motivos  de  tal  entendimento  e  as 
providências tomadas para a orientação, o apoio e a promoção social da família.” (NR) 

“Art. 152.  .....................................................................

Parágrafo único.  É assegurada, sob pena de responsabilidade, prioridade absoluta na tramitação dos processos e procedimentos 
previstos nesta Lei, assim como na execução dos atos e diligências judiciais a eles referentes.” (NR) 

“Art. 153.  .....................................................................

Parágrafo único.  O disposto neste artigo não se aplica para o fim de afastamento da criança ou do adolescente de sua família de 
origem e em outros procedimentos necessariamente contenciosos.” (NR) 

“Art. 161.  .....................................................................

§ 1o A autoridade judiciária, de ofício ou a requerimento das partes ou do Ministério Público, determinará a realização de estudo 
social ou perícia por equipe interprofissional ou multidisciplinar, bem como a oitiva de testemunhas que comprovem a presença de 
uma das causas de suspensão ou destituição do poder familiar previstas nos arts. 1.637 e 1.638 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 
2002 - Código Civil, ou no art. 24 desta Lei. 

§  2o Em sendo os  pais  oriundos  de comunidades indígenas,  é  ainda  obrigatória  a  intervenção,  junto à equipe  profissional  ou 
multidisciplinar referida no § 1o deste artigo, de representantes do órgão federal responsável pela política indigenista, observado o 
disposto no § 6o do art. 28 desta Lei. 

§ 3o Se o pedido importar  em modificação de guarda, será obrigatória,  desde que possível  e razoável,  a  oitiva  da criança ou 
adolescente, respeitado seu estágio de desenvolvimento e grau de compreensão sobre as implicações da medida. 

§ 4o É obrigatória a oitiva dos pais sempre que esses forem identificados e estiverem em local conhecido.” (NR) 

“Art. 163. O prazo máximo para conclusão do procedimento será de 120 (cento e vinte) dias. 

Parágrafo único.   A sentença  que  decretar  a  perda  ou a suspensão do poder  familiar  será  averbada  à margem do registro  de 
nascimento da criança ou do adolescente.” (NR) 
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“Art. 166. Se os pais forem falecidos, tiverem sido destituídos ou suspensos do poder familiar, ou houverem aderido expressamente 
ao pedido de colocação em família substituta, este poderá ser formulado diretamente em cartório, em petição assinada pelos próprios 
requerentes, dispensada a assistência de advogado. 

§  1o Na hipótese  de concordância  dos  pais,  esses serão ouvidos  pela  autoridade judiciária  e  pelo representante do Ministério 
Público, tomando-se por termo as declarações. 

§  2o O consentimento  dos  titulares  do poder  familiar  será  precedido  de  orientações  e  esclarecimentos  prestados  pela  equipe 
interprofissional da Justiça da Infância e da Juventude, em especial, no caso de adoção, sobre a irrevogabilidade da medida. 

§ 3o O consentimento dos titulares do poder familiar será colhido pela autoridade judiciária competente em audiência, presente o 
Ministério Público, garantida a livre manifestação de vontade e esgotados os esforços para manutenção da criança ou do adolescente 
na família natural ou extensa. 

§ 4o O consentimento prestado por escrito não terá validade se não for ratificado na audiência a que se refere o § 3o deste artigo. 

§ 5o O consentimento é retratável até a data da publicação da sentença constitutiva da adoção. 

§ 6o O consentimento somente terá valor se for dado após o nascimento da criança.

§ 7o A família  substituta  receberá  a  devida  orientação por  intermédio  de  equipe  técnica  interprofissional  a  serviço do Poder 
Judiciário,  preferencialmente com apoio dos técnicos responsáveis pela execução da política municipal de garantia do direito à 
convivência familiar.” (NR) 

“Art. 167.  ...................................................................

Parágrafo único.  Deferida a concessão da guarda provisória ou do estágio de convivência, a criança ou o adolescente será entregue 
ao interessado, mediante termo de responsabilidade.” (NR) 

“Art. 170.  ...................................................................

Parágrafo único.  A colocação de criança ou adolescente sob a guarda de pessoa inscrita em programa de acolhimento familiar será 
comunicada pela autoridade judiciária à entidade por este responsável no prazo máximo de 5 (cinco) dias.” (NR) 

“Seção VIII

Da Habilitação de Pretendentes à Adoção

‘Art. 197-A. Os postulantes à adoção, domiciliados no Brasil, apresentarão petição inicial na qual conste: 

I - qualificação completa; 

II - dados familiares; 

III - cópias autenticadas de certidão de nascimento ou casamento, ou declaração relativa ao período de união estável; 

IV - cópias da cédula de identidade e inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas; 

V - comprovante de renda e domicílio; 

VI - atestados de sanidade física e mental; 

VII - certidão de antecedentes criminais; 

VIII - certidão negativa de distribuição cível.’ 

‘Art. 197-B. A autoridade judiciária, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, dará vista dos autos ao Ministério Público, que no prazo 
de 5 (cinco) dias poderá: 

I - apresentar quesitos a serem respondidos pela equipe interprofissional encarregada de elaborar o estudo técnico a que se refere o 
art. 197-C desta Lei; 

II - requerer a designação de audiência para oitiva dos postulantes em juízo e testemunhas; 

III - requerer a juntada de documentos complementares e a realização de outras diligências que entender necessárias.’ 
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‘Art. 197-C. Intervirá no feito, obrigatoriamente, equipe interprofissional a serviço da Justiça da Infância e da Juventude, que deverá 
elaborar estudo psicossocial, que conterá subsídios que permitam aferir a capacidade e o preparo dos postulantes para o exercício de 
uma paternidade ou maternidade responsável, à luz dos requisitos e princípios desta Lei. 

§ 1o É obrigatória a participação dos postulantes em programa oferecido pela Justiça da Infância e da Juventude preferencialmente 
com apoio dos técnicos responsáveis pela execução da política municipal de garantia do direito à convivência familiar, que inclua 
preparação psicológica, orientação e estímulo à adoção inter-racial,  de crianças maiores  ou de adolescentes,  com necessidades 
específicas de saúde ou com deficiências e de grupos de irmãos. 

§ 2o Sempre que possível e recomendável, a etapa obrigatória da preparação referida no § 1o deste artigo incluirá o contato com 
crianças e adolescentes em regime de acolhimento familiar ou institucional em condições de serem adotados, a ser realizado sob a 
orientação, supervisão e avaliação da equipe técnica da Justiça da Infância e da Juventude, com o apoio dos técnicos responsáveis 
pelo programa de acolhimento familiar ou institucional e pela execução da política municipal de garantia do direito à convivência 
familiar.’ 

‘Art. 197-D. Certificada nos autos a conclusão da participação no programa referido no art. 197-C desta Lei, a autoridade judiciária, 
no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, decidirá acerca das diligências requeridas pelo Ministério Público e determinará a juntada do 
estudo psicossocial, designando, conforme o caso, audiência de instrução e julgamento. 

Parágrafo único.  Caso não sejam requeridas diligências, ou sendo essas indeferidas, a autoridade judiciária determinará a juntada do 
estudo psicossocial, abrindo a seguir vista dos autos ao Ministério Público, por 5 (cinco) dias, decidindo em igual prazo.’ 

‘Art. 197-E.  Deferida a habilitação, o postulante será inscrito nos cadastros referidos no art. 50 desta Lei, sendo a sua convocação 
para a adoção feita de acordo com ordem cronológica de habilitação e conforme a disponibilidade de crianças ou adolescentes 
adotáveis. 

§ 1o A ordem cronológica das habilitações somente poderá deixar de ser observada pela autoridade judiciária nas hipóteses previstas 
no § 13 do art. 50 desta Lei, quando comprovado ser essa a melhor solução no interesse do adotando. 

§ 2o A recusa sistemática na adoção das crianças ou adolescentes indicados importará na reavaliação da habilitação concedida.’” 

“Art. 199-A. A sentença que deferir a adoção produz efeito desde logo, embora sujeita a apelação, que será recebida exclusivamente 
no efeito devolutivo, salvo se se tratar de adoção internacional ou se houver perigo de dano irreparável ou de difícil reparação ao 
adotando.” 

“Art. 199-B. A sentença que destituir ambos ou qualquer dos genitores do poder familiar fica sujeita a apelação, que deverá ser 
recebida apenas no efeito devolutivo.” 

“Art. 199-C. Os recursos nos procedimentos de adoção e de destituição de poder familiar, em face da relevância das questões, serão 
processados com prioridade absoluta, devendo ser imediatamente distribuídos, ficando vedado que aguardem, em qualquer situação, 
oportuna distribuição, e serão colocados em mesa para julgamento sem revisão e com parecer urgente do Ministério Público.” 

“Art. 199-D. O relator deverá colocar o processo em mesa para julgamento no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contado da sua 
conclusão. 

Parágrafo único.  O Ministério Público será intimado da data do julgamento e poderá na sessão, se entender necessário, apresentar 
oralmente seu parecer.” 

“Art. 199-E. O Ministério Público poderá requerer a instauração de procedimento para apuração de responsabilidades se constatar o 
descumprimento das providências e do prazo previstos nos artigos anteriores.” 

“Art. 208.  ..........................................................................

........................................................................................ 

“IX - de ações, serviços e programas de orientação, apoio e promoção social de famílias e destinados ao pleno exercício do direito à 
convivência familiar por crianças e adolescentes.” (NR) 

“Art. 258-A.  Deixar a autoridade competente de providenciar a instalação e operacionalização dos cadastros previstos no art. 50 e 
no § 11 do art. 101 desta Lei: 

Pena - multa de R$ 1.000,00 (mil reais) a R$ 3.000,00 (três mil reais). 

Parágrafo único.  Incorre nas mesmas penas a autoridade que deixa de efetuar o cadastramento de crianças e de adolescentes em 
condições de serem adotadas, de pessoas ou casais habilitados à adoção e de crianças e adolescentes em regime de acolhimento 
institucional ou familiar.” 
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“Art.  258-B. Deixar o médico,  enfermeiro ou dirigente de estabelecimento de atenção à saúde de gestante de efetuar imediato 
encaminhamento à autoridade judiciária de caso de que tenha conhecimento de mãe ou gestante interessada em entregar seu filho 
para adoção: 

Pena - multa de R$ 1.000,00 (mil reais) a R$ 3.000,00 (três mil reais). 

Parágrafo único.   Incorre  na mesma  pena  o funcionário de programa  oficial  ou comunitário  destinado à garantia  do direito  à 
convivência familiar que deixa de efetuar a comunicação referida no caput deste artigo.” 

“Art. 260.  ...........................................................................

......................................................................................... 

§ 1o-A.  Na definição das prioridades a serem atendidas com os recursos captados pelos Fundos Nacional, Estaduais e Municipais 
dos Direitos da Criança e do Adolescente, serão consideradas as disposições do Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa dos 
Direitos de Crianças e Adolescentes à Convivência Familiar,  bem como as regras e princípios relativos à garantia do direito à 
convivência familiar previstos nesta Lei. 

........................................................................................ 

§ 5o A destinação de recursos provenientes dos fundos mencionados neste artigo não desobriga os Entes Federados à previsão, no 
orçamento dos respectivos órgãos encarregados da execução das políticas públicas de assistência social, educação e saúde, dos 
recursos necessários  à implementação das ações,  serviços e programas de atendimento a crianças,  adolescentes e famílias,  em 
respeito ao princípio da prioridade absoluta estabelecido pelo caput do art. 227 da Constituição Federal e pelo caput e parágrafo 
único do art. 4o desta Lei.” (NR) 

Art. 3o A expressão “pátrio poder” contida nos arts. 21, 23, 24, no parágrafo único do art. 36, no § 1o do art. 45, no art. 49, no inciso 
X do caput do art. 129, nas alíneas “b” e “d” do parágrafo único do art. 148, nos arts. 155, 157, 163, 166, 169, no inciso III do caput 
do art. 201 e no art. 249, todos da Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990, bem como na Seção II do Capítulo III do Título VI da Parte 
Especial do mesmo Diploma Legal, fica substituída pela expressão “poder familiar”. 

Art. 4o Os arts. 1.618, 1.619 e 1.734 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil, passam a vigorar com a seguinte 
redação: 

“Art. 1.618. A adoção de crianças e adolescentes será deferida na forma prevista pela Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990 - 
Estatuto da Criança e do Adolescente.” (NR) 

“Art. 1.619. A adoção de maiores de 18 (dezoito) anos dependerá da assistência efetiva do poder público e de sentença constitutiva,  
aplicando-se, no que couber, as regras gerais da Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente.” (NR) 

“Art. 1.734. As crianças e os adolescentes cujos pais forem desconhecidos, falecidos ou que tiverem sido suspensos ou destituídos 
do poder familiar terão tutores nomeados pelo Juiz ou serão incluídos em programa de colocação familiar, na forma prevista pela 
Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente.” (NR) 

Art. 5o O art. 2o da Lei no 8.560, de 29 de dezembro de 1992, fica acrescido do seguinte § 5o, renumerando-se o atual § 5o para § 
6o, com a seguinte redação: 

“Art. 2o  .................................................

......................................................................................... 

§  5o Nas hipóteses  previstas  no § 4o deste  artigo,  é  dispensável  o  ajuizamento de  ação de  investigação  de  paternidade  pelo 
Ministério Público se, após o não comparecimento ou a recusa do suposto pai em assumir a paternidade a ele atribuída, a criança for  
encaminhada para adoção. 

§ 6o A iniciativa conferida ao Ministério Público não impede a quem tenha legítimo interesse de intentar investigação, visando a 
obter o pretendido reconhecimento da paternidade.” (NR) 

Art. 6o As pessoas e casais já inscritos nos cadastros de adoção ficam obrigados a frequentar, no prazo máximo de 1 (um) ano,  
contado da entrada em vigor desta Lei, a preparação psicossocial e jurídica a que se referem os §§ 3o e 4o do art. 50 da Lei no 
8.069, de 13 de julho de 1990, acrescidos pelo art. 2o desta Lei, sob pena de cassação de sua inscrição no cadastro. 

Art. 7o Esta Lei entra em vigor 90 (noventa) dias após a sua publicação. 

Art. 8o Revogam-se o § 4o do art. 51 e os incisos IV, V e VI do caput do art. 198 da Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990, bem 
como o parágrafo único do art. 1.618, o inciso III do caput do art. 10 e os arts. 1.620 a 1.629 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 
2002 - Código Civil, e os §§ 1o a 3o do art. 392-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 
1o de maio de 1943. 
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Brasília, 3 de agosto de 2009; 188o da Independência e 121o da República. 

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 
Tarso Genro
Celso Luiz Nunes Amorim

2) LEI Nº 12.011, DE 4 DE AGOSTO DE 2009
Dispõe sobre a criação de 230 (duzentas e trinta) Varas Federais, destinadas, precipuamente, à interiorização da Justiça Federal de 
primeiro grau e à implantação dos Juizados Especiais Federais no País, e dá outras providências.
O  P R E S I D E N T E   D A   R E P Ú B L I C A
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art.  1o  São criadas  230  (duzentas  e  trinta)  Varas  Federais,  destinadas,  precipuamente,  à  interiorização  da  Justiça  Federal  de 
primeiro grau e à implantação dos Juizados Especiais Federais no País.
§ 1o  A localização das varas criadas por este artigo será estabelecida pelo Conselho da Justiça Federal,  com base em critérios 
técnicos  objetivos  que  identifiquem  a  necessidade  da  presença  da  Justiça  Federal  na  localidade,  levando-se  em  conta, 
principalmente, a demanda processual, inclusive aquela decorrente da competência delegada, a densidade populacional, o índice de 
crescimento  demográfico,  o  Produto Interno Bruto,  a  distância  de  localidades onde  haja  vara  federal  e  as  áreas  de  fronteiras 
consideradas estratégicas.
§ 2o  As Varas de que trata este artigo, com os respectivos cargos de Juiz Federal, Juiz Federal Substituto, cargos efetivos e em 
comissão e funções comissionadas, constantes do Anexo, serão implantadas gradativamente pelos Tribunais Regionais Federais, 
observada a disponibilidade de recursos orçamentários, em consonância com o disposto no § 1o do art. 169 da Constituição Federal.
§ 3o A implantação gradativa, inclusive dos cargos, de que trata o § 2o, será efetuada da seguinte forma: em 2010, 46 Varas; em 
2011, 46 Varas; em 2012, 46 Varas; em 2013, 46 Varas; e em 2014, 46 Varas.
Art. 2o  Cabe aos Tribunais Regionais Federais, mediante ato próprio, estabelecer a competência das Varas e Juizados Especiais 
Federais criados por esta Lei de acordo com as necessidades de cada Região.
Art. 3o São acrescidos ao Quadro de Juízes e de Servidores da Justiça Federal de primeiro grau os cargos e as funções constantes do 
Anexo, os quais serão distribuídos mediante Resolução do Conselho da Justiça Federal de acordo com a localização das Varas de 
que trata o § 1o do art. 1o desta Lei.
Art. 4o Os Tribunais Regionais Federais poderão, em caráter excepcional e quando o acúmulo de serviço o exigir, convocar Juízes 
Federais, em número equivalente ao de Juízes de cada Tribunal, para auxiliar à instância de segundo grau, nos termos de resolução a 
ser editada pelo Conselho da Justiça Federal.
Art. 5o As despesas oriundas da execução desta Lei correrão por conta das dotações orçamentárias consignadas à Justiça Federal de 
primeiro grau ou de outras destinadas a esse fim.
Art. 6o Enquanto houver Vara remanescente do que prevê a Lei no 10.772, de 21 de novembro de 2003, pendente de instalação, 
nenhuma Vara prevista nesta Lei poderá ser instalada na respectiva Região.
Art. 7o A fim de assegurar o pleno acesso do jurisdicionado à justiça em todas as fases do processo nos Juizados Especiais Federais, 
fica  o  Conselho  da  Justiça  Federal  autorizado  a  remanejar,  de  acordo  com  os  dados  de  movimentação  processual  e  com  a 
necessidade do serviço e até o limite de 10% (dez por cento), os cargos e as funções criados por esta Lei para a estruturação das 
Turmas Recursais dos Juizados Especiais Federais.
Art. 8o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 4 de agosto de 2009; 188o da Independência e 121o da República.
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Tarso Genro
Paulo Bernardo Silva
ANEXO
CARGOS/FUNÇÕES        QUANTITATIVO FÍSICO POR VARA       TOTA L
Juiz Federal                                             1                                                          230
Juiz Federal Substituto                         1                                                          230
Analista Judiciário                                   9                                                       2.070
Técnico Judiciário                                11                                                      2.530
CJ-3                                                         1                                                          230
FC-5                                                       11                                                      2.530
FC-3                                                         1                                                         230
FC-2                                                         2                                                         460
TO TA L                                                 37                                                      8.510

3) LEI Nº  12.014, DE 6 DE AGOSTO DE 2009
Altera o art. 61 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, com a finalidade de discriminar as categorias de trabalhadores que se 
devem considerar profissionais da educação.
O  P R E S I D E N T E  D A  R E P Ú B L I C A
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1o O art. 61 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 61. Consideram-se profissionais da educação escolar básica os que, nela estando em efetivo exercício e tendo sido formados 
em cursos reconhecidos, são:
I - professores habilitados em nível médio ou superior para a docência na educação infantil e nos ensinos fundamental e médio;
II - trabalhadores em educação portadores de diploma de pedagogia, com habilitação em administração, planejamento, supervisão, 
inspeção e orientação educacional, bem como com títulos de mestrado ou doutorado nas mesmas áreas;
III - trabalhadores em educação, portadores de diploma de curso técnico ou superior em área pedagógica ou afim.
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Parágrafo único. A formação dos profissionais da educação, de modo a atender às especificidades do exercício de suas atividades, 
bem como aos objetivos das diferentes etapas e modalidades da educação básica, terá como fundamentos:
I - a presença de sólida formação básica, que propicie o conhecimento dos fundamentos científicos e sociais de suas competências 
de trabalho;
II - a associação entre teorias e práticas, mediante estágios supervisionados e capacitação em serviço;
III - o aproveitamento da formação e experiências anteriores, em instituições de ensino e em outras atividades." (NR)
Art. 2o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 6 de agosto de 2009; 188o da Independência e 121o da República.
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Fernando Haddad

4) LEI No- 12.016, DE 7 DE AGOSTO DE 2009 
Disciplina o mandado de segurança individual e coletivo e dá outras providências. 
O  P R E S I D E N T E  D A  R E P Ú B L I C A 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 
Art. 1o  Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por  habeas corpus  ou  habeas 
data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de 
sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. 
§1o Equiparam-se às autoridades, para os efeitos desta Lei, os representantes ou órgãos de partidos políticos e os administradores de 
entidades autárquicas, bem como os dirigentes de pessoas jurídicas ou as pessoas naturais no exercício de atribuições do poder 
público, somente no que disser respeito a essas atribuições. 
§2o Não cabe mandado de segurança contra os atos de gestão comercial praticados pelos administradores de empresas públicas, de 
sociedade de economia mista e de concessionárias de serviço público. 
§3o Quando o direito ameaçado ou violado couber a várias pessoas, qualquer delas poderá requerer o mandado de segurança. 
Art. 2o  Considerar-se-á federal a autoridade coatora se as consequências de ordem patrimonial do ato contra o qual se requer o 
mandado houverem de ser suportadas pela União ou entidade por ela controlada. 
Art. 3o O titular de direito líquido e certo decorrente de direito, em condições idênticas, de terceiro poderá impetrar mandado de 
segurança a favor do direito originário, se o seu titular não o fizer, no prazo de 30 (trinta) dias, quando notificado judicialmente.  
Parágrafo único. O exercício do direito previsto no caput deste artigo submete-se ao prazo fixado no art. 23 desta Lei, contado da 
notificação. 
Art.  4o  Em caso  de  urgência,  é  permitido,  observados  os  requisitos  legais,  impetrar  mandado  de  segurança  por  telegrama, 
radiograma, fax ou outro meio eletrônico de autenticidade comprovada. 
§1o Poderá o juiz, em caso de urgência, notificar a autoridade por telegrama, radiograma ou outro meio que assegure a autenticidade 
do documento e a imediata ciência pela autoridade. 
§2o O texto original da petição deverá ser apresentado nos 5 (cinco) dias úteis seguintes.
§ 3o  Para os fins deste artigo, em se tratando de documento eletrônico, serão observadas as regras da Infra-Estrutura de Chaves 
Públicas Brasileira - ICP-Brasil. 
Art. 5o Não se concederá mandado de segurança quando se tratar: 
I - de ato do qual caiba recurso administrativo com efeito suspensivo, independentemente de caução; 
II - de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo; 
III - de decisão judicial transitada em julgado. Parágrafo único. (VETADO)  
Art. 6o A petição inicial, que deverá preencher os requisitos estabelecidos pela lei processual, será apresentada em 2 (duas) vias com 
os documentos que instruírem a primeira reproduzidos na segunda e indicará, além da autoridade coatora, a pessoa jurídica que esta 
integra, à qual se acha vinculada ou da qual exerce atribuições. 
§ 1o No caso em que o documento necessário à prova do alegado se ache em repartição ou estabelecimento público ou em poder de 
autoridade que se recuse a fornecê-lo por certidão ou de terceiro, o juiz ordenará, preliminarmente, por ofício,  a exibição desse 
documento em original ou em cópia autêntica e marcará, para o cumprimento da ordem, o prazo de 10 (dez) dias. O escrivão 
extrairá cópias do documento para juntá-las à segunda via da petição. 
§  2o  Se  a  autoridade  que  tiver  procedido  dessa  maneira  for  a  própria  coatora,  a  ordem far-se-á  no  próprio  instrumento  da 
notificação. 
§ 3o Considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática. 
§ 4o ( VETADO) 
§ 5o Denega-se o mandado de segurança nos casos previstos pelo art. 267 da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de 
Processo Civil. 
§ 6o O pedido de mandado de segurança poderá ser renovado dentro do prazo decadencial, se a decisão denegatória não lhe houver 
apreciado o mérito. 
Art. 7o Ao despachar a inicial, o juiz ordenará: 
I - que se notifique o coator do conteúdo da petição inicial, enviando-lhe a segunda via apresentada com as cópias dos documentos, 
a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações; 
II - que se dê ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem 
documentos, para que, querendo, ingresse no feito; 
III - que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a 
ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo 
de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica. 
§ 1o Da decisão do juiz de primeiro grau que conceder ou denegar a liminar caberá agravo de instrumento, observado o disposto na 
Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil.
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§ 2o Não será concedida medida liminar que tenha por objeto a compensação de créditos tributários, a entrega de mercadorias e 
bens provenientes do exterior, a reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou a extensão de 
vantagens ou pagamento de qualquer natureza.
§ 3o Os efeitos da medida liminar, salvo se revogada ou cassada, persistirão até a prolação da sentença.
§ 4o Deferida a medida liminar, o processo terá prioridade para julgamento. 
§ 5o As vedações relacionadas com a concessão de liminares previstas neste artigo se estendem à tutela antecipada a que se referem 
os arts. 273 e 461 da Lei no 5.869, de 11 janeiro de 1973 - Código de Processo Civil. 
Art. 8o Será decretada a perempção ou caducidade da medida liminar ex officio ou a requerimento do Ministério Público quando, 
concedida a medida, o impetrante criar obstáculo ao normal andamento do processo ou deixar de promover, por mais de 3 (três) dias 
úteis, os atos e as diligências que lhe cumprirem. 
Art. 9o  As autoridades administrativas,  no prazo de 48 (quarenta e oito) horas da notificação da medida liminar,  remeterão ao 
Ministério ou órgão a que se acham subordinadas e ao Advogado- Geral da União ou a quem tiver a representação judicial da União, 
do Estado, do Município ou da entidade apontada como coatora cópia autenticada do mandado notificatório, assim como indicações 
e elementos outros necessários às providências a serem tomadas para a eventual suspensão da medida e defesa do ato apontado 
como ilegal ou abusivo de poder. 
Art. 10. A inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar 
algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração. 
§ 1o Do indeferimento da inicial pelo juiz de primeiro grau caberá apelação e, quando a competência para o julgamento do mandado 
de segurança couber originariamente a um dos tribunais, do ato do relator caberá agravo para o órgão competente do tribunal que 
integre. 
§ 2o O ingresso de litisconsorte ativo não será admitido após o despacho da petição inicial. 
Art. 11. Feitas as notificações, o serventuário em cujo cartório corra o feito juntará aos autos cópia autêntica dos ofícios endereçados 
ao coator e ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, bem como a prova da entrega a estes ou da sua recusa 
em aceitá-los ou dar recibo e, no caso do art. 4o desta Lei, a comprovação da remessa. 
Art. 12. Findo o prazo a que se refere o inciso I do caput do art. 7o desta Lei, o juiz ouvirá o representante do Ministério Público, 
que opinará, dentro do prazo improrrogável de 10 (dez) dias. Parágrafo único. Com ou sem o parecer do Ministério Público, os autos 
serão conclusos ao juiz, para a decisão, a qual deverá ser necessariamente proferida em 30 (trinta) dias. 
Art.  13.  Concedido  o  mandado,  o  juiz  transmitirá  em ofício,  por  intermédio  do  oficial  do  juízo,  ou  pelo  correio,  mediante 
correspondência com aviso de recebimento, o inteiro teor da sentença à autoridade coatora e à pessoa jurídica interessada. 
Parágrafo único. Em caso de urgência, poderá o juiz observar o disposto no art. 4o desta Lei. 
Art. 14. Da sentença, denegando ou concedendo o mandado, cabe apelação. 
§ 1o Concedida a segurança, a sentença estará sujeita obrigatoriamente ao duplo grau de jurisdição. 
§ 2o Estende-se à autoridade coatora o direito de recorrer. 
§ 3o A sentença que conceder o mandado de segurança pode ser executada provisoriamente, salvo nos casos em que for vedada a 
concessão da medida liminar. 
§  4o  O pagamento  de  vencimentos  e vantagens  pecuniárias  assegurados  em sentença  concessiva  de  mandado de  segurança  a 
servidor  público  da  administração  direta  ou  autárquica  federal,  estadual  e  municipal  somente  será  efetuado  relativamente  às 
prestações que se vencerem a contar da data do ajuizamento da inicial. 
Art. 15. Quando, a requerimento de pessoa jurídica de direito público interessada ou do Ministério Público e para evitar grave lesão 
à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas, o presidente do tribunal ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso 
suspender, em decisão fundamentada, a execução da liminar e da sentença, dessa decisão caberá agravo, sem efeito suspensivo, no 
prazo de 5 (cinco) dias, que será levado a julgamento na sessão seguinte à sua interposição. 
§ 1o Indeferido o pedido de suspensão ou provido o agravo a que se refere o caput deste artigo, caberá novo pedido de suspensão ao 
presidente do tribunal competente para conhecer de eventual recurso especial ou extraordinário. 
§  2o  É cabível  também o pedido  de  suspensão a que  se  refere  o  §  1o  deste  artigo,  quando negado provimento  a  agravo de 
instrumento interposto contra a liminar a que se refere este artigo. 
§ 3o A interposição de agravo de instrumento contra liminar concedida nas ações movidas contra o poder público e seus agentes não 
prejudica nem condiciona o julgamento do pedido de suspensão a que se refere este artigo. 
§ 4o O presidente do tribunal poderá conferir ao pedido efeito suspensivo liminar se constatar, em juízo prévio, a plausibilidade do 
direito invocado e a urgência na concessão da medida. 
§ 5o As liminares cujo objeto seja idêntico poderão ser suspensas em uma única decisão, podendo o presidente do tribunal estender 
os efeitos da suspensão a liminares supervenientes, mediante simples aditamento do pedido original. 
Art. 16. Nos casos de competência originária dos tribunais, caberá ao relator a instrução do processo, sendo assegurada a defesa oral 
na sessão do julgamento. 
Parágrafo único. Da decisão do relator que conceder ou denegar a medida liminar caberá agravo ao órgão competente do tribunal 
que integre. 
Art. 17. Nas decisões proferidas em mandado de segurança e nos respectivos recursos, quando não publicado, no prazo de 30 (trinta) 
dias, contado da data do julgamento, o acórdão será substituído pelas respectivas notas taquigráficas, independentemente de revisão. 
Art. 18. Das decisões em mandado de segurança proferidas em única instância pelos tribunais cabe recurso especial e extraordinário, 
nos casos legalmente previstos, e recurso ordinário, quando a ordem for denegada. 
Art. 19. A sentença ou o acórdão que denegar mandado de segurança, sem decidir o mérito, não impedirá que o requerente, por ação 
própria, pleiteie os seus direitos e os respectivos efeitos patrimoniais. 
Art. 20. Os processos de mandado de segurança e os respectivos recursos terão prioridade sobre todos os  atos  judiciais,  salvo 
habeas corpus. 
§ 1o Na instância superior, deverão ser levados a julgamento na primeira sessão que se seguir à data em que forem conclusos ao 
relator. 
§ 2o O prazo para a conclusão dos autos não poderá exceder de 5 (cinco) dias. 
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Art. 21. O mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por partido político com representação no Congresso Nacional, na 
defesa de seus interesses legítimos relativos a seus integrantes ou à finalidade partidária, ou por organização sindical, entidade de 
classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há, pelo menos, 1 (um) ano, em defesa de direitos líquidos e certos 
da totalidade, ou de parte, dos seus membros ou associados, na forma dos seus estatutos e desde que pertinentes às suas finalidades, 
dispensada, para tanto, autorização especial. Parágrafo único. Os direitos protegidos pelo mandado de segurança coletivo podem ser: 
I  -  coletivos,  assim entendidos,  para efeito desta Lei,  os  transindividuais,  de natureza indivisível,  de que seja titular  grupo ou 
categoria de pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica básica; 
II - individuais homogêneos, assim entendidos, para efeito desta Lei, os decorrentes de origem comum e da atividade ou situação 
específica da totalidade ou de parte dos associados ou membros do impetrante. 
Art.  22. No mandado de segurança coletivo,  a sentença fará coisa  julgada limitadamente  aos membros do grupo ou categoria 
substituídos pelo impetrante. 
§ 1o  O mandado de segurança coletivo não induz litispendência para as ações individuais,  mas os efeitos da coisa julgada não 
beneficiarão o impetrante a título individual se não requerer a desistência de seu mandado de segurança no prazo de 30 (trinta) dias 
a contar da ciência comprovada da impetração da segurança coletiva. 
§ 2o No mandado de segurança coletivo, a liminar só poderá ser concedida após a audiência do representante judicial da pessoa 
jurídica de direito público, que deverá se pronunciar no prazo de 72 (setenta e duas) horas. 
Art. 23. O direito de requerer mandado de segurança extinguir- se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo 
interessado, do ato impugnado. 
Art. 24. Aplicam-se ao mandado de segurança os arts. 46 a 49 da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil. 
Art. 25. Não cabem, no processo de mandado de segurança, a interposição de embargos infringentes e a condenação ao pagamento 
dos honorários advocatícios, sem prejuízo da aplicação de sanções no caso de litigância de má-fé. 
Art. 26. Constitui crime de desobediência, nos termos do art. 330 do Decreto-Lei no  2.848, de 7 de dezembro de 1940, o não 
cumprimento das decisões proferidas em mandado de segurança, sem prejuízo das sanções administrativas e da aplicação da Lei no 
1.079, de 10 de abril de 1950, quando cabíveis. 
Art. 27. Os regimentos dos tribunais e, no que couber, as leis de organização judiciária deverão ser adaptados às disposições desta 
Lei no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contado da sua publicação. 
Art. 28. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 29. Revogam-se as Leis nos 1.533, de 31 de dezembro de 1951, 4.166, de 4 de dezembro de 1962, 4.348, de 26 de junho de 
1964, 5.021, de 9 de junho de 1966; o art. 3o da Lei no 6.014, de 27 de dezembro de 1973, o art. 1o da Lei no 6.071, de 3 de julho 
de 1974, o art. 12 da Lei no 6.978, de 19 de janeiro de 1982, e o art. 2o da Lei no 9.259, de 9 de janeiro de 1996. 
Brasília, 7 de agosto de 2009; 188o da Independência e 121o da República. 
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 
Tarso Genro José Antonio Dias Toffoli 

5) LEI No - 12.023, DE 27 DE AGOSTO DE 2009
Dispõe sobre as atividades de movimentação de mercadorias em geral e sobre o trabalho avulso.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1o As atividades de movimentação de mercadorias em geral exercidas por trabalhadores avulsos, para os fins desta Lei, são 
aquelas desenvolvidas em áreas urbanas ou rurais sem vínculo empregatício, mediante intermediação obrigatória do sindicato da 
categoria, por meio de Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho para execução das atividades.
Parágrafo único. A remuneração, a definição das funções, a composição de equipes e as demais condições de trabalho serão objeto 
de negociação entre as entidades representativas dos trabalhadores avulsos e dos tomadores de serviços.
Art. 2o São atividades da movimentação de mercadorias em geral:
I  -  cargas  e  descargas  de  mercadorias  a  granel  e  ensacados,  costura,  pesagem,  embalagem,  enlonamento,  ensaque,  arrasto, 
posicionamento, acomodação, reordenamento, reparação da carga, amostragem, arrumação, remoção, classificação, empilhamento, 
transporte com empilhadeiras, paletização, ova e desova de vagões, carga e descarga em feiras livres e abastecimento de lenha em 
secadores e caldeiras;
II - operações de equipamentos de carga e descarga;
III - pré-limpeza e limpeza em locais necessários à viabilidade das operações ou à sua continuidade.
Parágrafo único. (VETADO)
Art. 3o As atividades de que trata esta Lei serão exercidas por trabalhadores com vínculo empregatício ou em regime de trabalho 
avulso nas empresas tomadoras do serviço.
Art. 4o O sindicato elaborará a escala de trabalho e as folhas de pagamento dos trabalhadores avulsos, com a indicação do tomador 
do serviço e dos trabalhadores que participaram da operação, devendo prestar, com relação a estes, as seguintes informações:
I - os respectivos números de registros ou cadastro no sindicato;
II - o serviço prestado e os turnos trabalhados;
III - as remunerações pagas, devidas ou creditadas a cada um dos trabalhadores, registrando-se as parcelas referentes a:
a) repouso remunerado;
b) Fundo de Garantia por Tempo de Serviço;
c) 13o salário;
d) férias remuneradas mais 1/3 (um terço) constitucional;
e) adicional de trabalho noturno;
f) adicional de trabalho extraordinário.
Art. 5o São deveres do sindicato intermediador:
I - divulgar amplamente as escalas de trabalho dos avulsos, com a observância do rodízio entre os trabalhadores;
II - proporcionar equilíbrio na distribuição das equipes e funções, visando à remuneração em igualdade de condições de trabalho 
para todos e a efetiva participação dos trabalhadores não sindicalizados;
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III  -  repassar  aos  respectivos  beneficiários,  no  prazo  máximo  de  72  (setenta  e  duas)  horas  úteis,  contadas  a  partir  do  seu 
arrecadamento, os valores devidos e pagos pelos tomadores do serviço, relativos à remuneração do trabalhador avulso;
IV - exibir para os tomadores da mão de obra avulsa e para as fiscalizações competentes os documentos que comprovem o efetivo 
pagamento das remunerações devidas aos trabalhadores avulsos;
V - zelar pela observância das normas de segurança, higiene e saúde no trabalho;
VI - firmar Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho para normatização das condições de trabalho.
§ 1o Em caso de descumprimento do disposto no inciso III deste artigo, serão responsáveis, pessoal e solidariamente, os dirigentes 
da entidade sindical.
§ 2o A identidade de cadastro para a escalação não será a carteira do sindicato e não assumirá nenhuma outra forma que possa dar  
ensejo à distinção entre trabalhadores sindicalizados e não sindicalizados para efeito de acesso ao trabalho.
Art. 6o São deveres do tomador de serviços:
I - pagar ao sindicato os valores devidos pelos serviços prestados ou dias trabalhados, acrescidos dos percentuais relativos a repouso 
remunerado, 13o  salário e férias acrescidas de 1/3 (um terço), para viabilizar o pagamento do trabalhador avulso, bem como os 
percentuais referentes aos adicionais extraordinários e noturnos;
II  - efetuar o pagamento a que se refere o inciso I,  no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas úteis, contadas a partir do 
encerramento do trabalho requisitado;
III - recolher os valores devidos ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, acrescido dos percentuais relativos ao 13o salário, 
férias, encargos fiscais, sociais e previdenciários, observando o prazo legal.
Art. 7o A liberação das parcelas referentes ao 13o salário e às férias, depositadas nas contas individuais vinculadas e o recolhimento 
do FGTS e dos encargos fiscais e previdenciários serão efetuados conforme regulamentação do Poder Executivo.
Art. 8o As empresas tomadoras do trabalho avulso respondem solidariamente pela efetiva remuneração do trabalho contratado e são 
responsáveis pelo recolhimento dos encargos fiscais e sociais, bem como das contribuições ou de outras importâncias devidas à 
Seguridade Social, no limite do uso que fizerem do trabalho avulso intermediado pelo sindicato.
Art. 9o As empresas tomadoras do trabalho avulso são responsáveis pelo fornecimento dos Equipamentos de Proteção Individual e 
por zelar pelo cumprimento das normas de segurança no trabalho.
Art. 10. A inobservância dos deveres estipulados nos arts. 5o e 6o sujeita os respectivos infratores à multa administrativa no valor de 
R$ 500,00 (quinhentos reais) por trabalhador avulso prejudicado.
Parágrafo único. O processo de fiscalização, notificação, autuação e imposição de multas reger-se-á pelo disposto no Título VII da 
Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943.
Art. 11. Esta Lei não se aplica às relações de trabalho regidas pela Lei no 8.630, de 25 de fevereiro de 1993, e pela Lei no 9.719, de 
27 de novembro de 1998.
Art. 12. Esta Lei entra em vigor 30 (trinta) dias após sua publicação.
Brasília, 27 de agosto de 2009; 188o da Independência e 121o da República.
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Tarso Genro
José Antonio Dias Toffoli

.D E C R E T O S 

6) DECRETO Nº - 6.927, DE 6 DE AGOSTO DE 2009
Dispõe sobre a antecipação do abono anual devido ao segurado e ao dependente da Previdência Social, no ano de 2009.
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. 40 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991,
D E C R E T A :
Art. 1o No ano de 2009, o pagamento do abono anual de que trata o art. 40 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, será efetuado 
em duas parcelas, sendo a primeira, equivalente a até cinquenta por cento do valor do beneficio correspondente ao mês de agosto, 
paga juntamente com o beneficio correspondente a esse mês.
Parágrafo único. A segunda parcela corresponderá à diferença entre o valor total do abono anual e o valor da parcela antecipada.
Art. 2o Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 6 de agosto de 2009; 188o da Independência e 121o da República.
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Nelson Machado
José Pimentel

7) DECRETO N o - 6.932, DE 11 DE AGOSTO DE 2009 
Dispõe sobre a simplificação do atendimento público prestado ao cidadão,  ratifica a dispensa do reconhecimento de firma em 
documentos produzidos no Brasil, institui a "Carta de Serviços ao Cidadão" e dá outras providências. 
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso VI, alínea "a", da Constituição, 
D E C R E T A : 
Art. 1o Os órgãos e entidades do Poder Executivo Federal observarão as seguintes diretrizes nas relações entre si e com o cidadão: 
I - presunção de boa-fé; 
II - compartilhamento de informações, nos termos da lei; 
III - atuação integrada e sistêmica na expedição de atestados, certidões e documentos comprobatórios de regularidade; 
IV - racionalização de métodos e procedimentos de controle; 
V - eliminação de formalidades e exigências cujo custo econômico ou social seja superior ao risco envolvido; 
VI - aplicação de soluções tecnológicas que visem a simplificar processos e procedimentos de atendimento ao cidadão e a propiciar 
melhores condições para o compartilhamento das informações; 
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VII - utilização de linguagem simples e compreensível, evitando o uso de siglas, jargões e estrangeirismos; e 
VIII - articulação com Estados, Distrito Federal, Municípios e outros poderes para a integração, racionalização, disponibilização e 
simplificação de serviços públicos prestados ao cidadão. 
Art. 2o  Os órgãos e entidades do Poder Executivo Federal que necessitarem de documentos comprobatórios de regularidade de 
situação  do  cidadão,  atestados,  certidões  ou  outros  documentos  comprobatórios  que  constem  em  base  de  dados  oficial  da 
administração pública federal deverão obtê-los diretamente do respectivo órgão ou entidade. Parágrafo único. Exclui-se da aplicação 
do disposto no caput: 
I - comprovação de antecedentes criminais; 
II - informações sobre pessoa jurídica; e 
III - situações expressamente previstas em lei. 
Art. 3o  Os órgãos e entidades do Poder Executivo Federal não poderão exigir do cidadão a apresentação de certidões ou outros 
documentos expedidos por outro órgão ou entidade do Poder Executivo Federal, ressalvado o disposto no parágrafo único do art. 2o. 
§ 1o  O órgão ou entidade deverá, quando necessário, juntar aos autos do respectivo processo administrativo versão impressa da 
certidão ou documento obtido por meio eletrônico. 
§ 2o As certidões ou outros documentos que contenham informações sigilosas do cidadão somente poderão ser obtidas por meio de 
sua autorização expressa. 
§  3o  Quando  não  for  possível  a  obtenção  de  atestados,  certidões  e  documentos  comprobatórios  de  regularidade  de  situação 
diretamente  do órgão ou  entidade  expedidora,  os  fatos  poderão ser  comprovados  mediante  declaração escrita  e  assinada  pelo 
cidadão, que, em caso de declaração falsa, ficará sujeito às sanções administrativas, civis e penais aplicáveis. 
Art. 4o No âmbito da administração pública federal, os órgãos e entidades gestores de base de dados oficial colocarão à disposição 
dos  órgãos  e  entidades  públicos  interessados  as  orientações  para  acesso  às  informações  constantes  dessas  bases  de  dados, 
observadas as disposições legais aplicáveis e as diretrizes, orientações e procedimentos estabelecidos pelo Comitê Executivo do 
Governo Eletrônico, criado pelo Decreto de 18 de outubro de 2000. 
Art. 5o No atendimento aos requerimentos do cidadão, os órgãos e entidades do Poder Executivo Federal observarão as seguintes 
práticas: 
I - gratuidade dos atos necessários ao exercício da cidadania, nos termos da Lei no 9.265, de 12 de fevereiro de 1996; 
II - padronização de procedimentos referentes à utilização de formulários, guias e outros documentos; e 
III  -  vedação de  recusa  de  recebimento  de  requerimentos  pelos  serviços  de  protocolo,  salvo  quando o órgão  ou  entidade  for 
manifestamente incompetente. 
§  1o  Na ocorrência  da  hipótese  referida  no inciso III,  os  serviços  de  protocolo  deverão prover  as  informações e orientações 
necessárias para que o cidadão possa dar andamento ao requerimento. 
§ 2o Após a protocolização do requerimento, caso o agente público verifique que o órgão ou entidade é incompetente para o exame 
ou decisão da matéria, este deverá providenciar a remessa imediata do requerimento ao órgão ou entidade competente.
 § 3o Quando a remessa referida no § 2o não for possível, o interessado deverá ser comunicado imediatamente do fato para adoção 
das providências a seu cargo. 
Art. 6o  As exigências necessárias para o requerimento serão feitas desde logo e de uma só vez ao interessado, justificando-se 
exigência posterior apenas em caso de dúvida superveniente. 
Art. 7o Não será exigida prova de fato já comprovado pela apresentação de outro documento válido. 
Art. 8o  Para complementar informações ou solicitar  esclarecimentos,  a comunicação entre o órgão ou entidade e o interessado 
poderá ser feita por qualquer meio, inclusive comunicação verbal, direta ou telefônica, correspondência, telegrama, fax ou correio 
eletrônico, registrando-se a circunstância no processo, caso necessário. 
Art.  9o  Salvo  na  existência  de  dúvida  fundada  quanto  à  autenticidade  e  no  caso  de  imposição  legal,  fica  dispensado  o 
reconhecimento  de  firma  em qualquer  documento  produzido  no Brasil  destinado a  fazer  prova  junto a  órgãos  e  entidades da 
administração pública federal, quando assinado perante o servidor público a quem deva ser apresentado. 
Art. 10. A juntada de documento, quando decorrente de disposição legal, poderá ser feita por cópia autenticada, dispensada nova 
conferência com o documento original.
 § 1o A autenticação poderá ser feita, mediante cotejo da cópia com o original, pelo próprio servidor a quem o documento deva ser 
apresentado. 
§ 2o Verificada, a qualquer tempo, falsificação de assinatura ou de autenticação de documento público ou particular, o órgão ou 
entidade considerará não satisfeita a exigência documental respectiva e, dentro do prazo máximo de cinco dias, dará conhecimento 
do fato à autoridade competente para adoção das providências administrativas, civis e penais cabíveis. 
Art. 11. Os órgãos e entidades do Poder Executivo Federal que prestam serviços diretamente ao cidadão deverão elaborar e divulgar 
"Carta de Serviços ao Cidadão", no âmbito de sua esfera de competência. 
§ 1o A Carta de Serviços ao Cidadão tem por objetivo informar o cidadão dos serviços prestados pelo órgão ou entidade, das formas 
de acesso a esses serviços e dos respectivos compromissos e padrões de qualidade de atendimento ao público.
§ 2o A Carta de Serviços ao Cidadão deverá trazer informações claras e precisas em relação a cada um dos serviços prestados, em 
especial as relacionadas com:
 I - o serviço oferecido;
 II - os requisitos, documentos e informações necessários para acessar o serviço; 
III - as principais etapas para processamento do serviço;
 IV - o prazo máximo para a prestação do serviço; 
V - a forma de prestação do serviço; 
VI - a forma de comunicação com o solicitante do serviço; e 
VII - os locais e formas de acessar o serviço.
 §  3o  Além das informações descritas  no § 2o,  a  Carta  de  Serviços  ao Cidadão deverá  detalhar  os  padrões de  qualidade  do 
atendimento relativos aos seguintes aspectos: 
I - prioridades de atendimento; 
II - tempo de espera para atendimento; 
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III - prazos para a realização dos serviços; 
IV - mecanismos de comunicação com os usuários 
V - procedimentos para receber, atender, gerir e responder às sugestões e reclamações; 
VI  -  fornecimento  de  informações  acerca  das  etapas,  presentes  e  futuras,  esperadas  para  a  realização  dos  serviços,  inclusive 
estimativas de prazos; 
VII - mecanismos de consulta,  por parte dos usuários,  acerca das etapas,  cumpridas e pendentes, para a realização do serviço 
solicitado; 
VIII - tratamento a ser dispensado aos usuários quando do atendimento; 
IX - requisitos básicos para o sistema de sinalização visual das unidades de atendimento;
 X - condições mínimas a serem observadas pelas unidades de atendimento, em especial no que se refere a acessibilidade, limpeza e 
conforto; 
XI - procedimentos alternativos para atendimento quando o sistema informatizado se encontrar indisponível; e 
XII - outras informações julgadas de interesse dos usuários. 
§ 4o  A Carta de Serviços ao Cidadão será objeto de permanente divulgação por meio de afixação em local de fácil acesso ao 
público, nos respectivos locais de atendimento, e mediante publicação em sítio eletrônico do órgão ou entidade na rede mundial de 
computadores. 
Art. 12. Os órgãos e entidades do Poder Executivo Federal deverão aplicar periodicamente pesquisa de satisfação junto aos usuários 
de seus serviços e utilizar os resultados como subsídio relevante para reorientar e ajustar os serviços prestados, em especial no que 
se refere ao cumprimento  dos compromissos  e dos  padrões de qualidade  de  atendimento  divulgados  na Carta de Serviços  ao 
Cidadão. 
§ 1o A pesquisa de satisfação objetiva assegurar a efetiva participação do cidadão na avaliação dos serviços prestados, possibilitar a 
identificação de lacunas e deficiências na prestação dos serviços e identificar o nível de satisfação dos usuários com relação aos 
serviços prestados.
§ 2o  Os órgãos e as entidades do Poder Executivo Federal deverão divulgar, anualmente, preferencialmente na rede mundial de 
computadores, os resultados da avaliação de seu desempenho na prestação de serviços ao cidadão, especialmente em relação aos 
padrões de qualidade do atendimento fixados na Carta de Serviços ao Cidadão. 
Art. 13. O Programa Nacional da Gestão Pública e Desburocratização - GESPÚBLICA, instituído pelo Decreto no 5.378, de 23 de 
fevereiro  de  2005,  colocará  à  disposição  dos  órgãos  e  entidades  do  Poder  Executivo  Federal  interessados,  gratuitamente, 
metodologia para elaboração da Carta de Serviço ao Cidadão e instrumento padrão de pesquisa de satisfação. 
Art. 14. Os órgãos e entidades do Poder Executivo Federal que prestam serviços diretamente aos cidadãos deverão envidar esforços 
para manter esses serviços disponíveis às Centrais de Atendimento ao Cidadão estaduais, municipais e do Distrito Federal. 
Art.  15. O Ministério do Planejamento,  Orçamento e Gestão poderá dispor  sobre a implementação do disposto neste Decreto, 
inclusive sobre mecanismos de acompanhamento, avaliação e incentivo. 
Art.  16.  O servidor  civil  ou  militar  que  descumprir  as  normas  contidas  neste  Decreto estará  sujeito  às  penalidades previstas, 
respectivamente, na Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, e na Lei no 6.880, de 9 de dezembro de 1980. Parágrafo único. O 
cidadão que tiver os direitos garantidos neste Decreto desrespeitados poderá fazer representação junto à Controladoria- Geral da 
União. 
Art. 17. Cabe à Controladoria-Geral da União e aos órgãos integrantes do sistema de controle interno do Poder Executivo Federal 
zelar pelo cumprimento do disposto neste Decreto, bem como adotar as providências para a responsabilização dos dirigentes e dos 
servidores que praticarem atos em desacordo com as disposições aqui estabelecidas. 
Art. 18. Os órgãos e entidades do Poder Executivo Federal terão prazo de cento e oitenta dias, após a publicação deste Decreto, para 
cumprir o disposto no art. 4o. 
Art. 19. Este Decreto entra em vigor: 
I - trezentos e sessenta dias após a data de sua publicação, em relação ao art. 3o; e 
II - na data de sua publicação, em relação aos demais dispositivos. 
Art. 20. Ficam revogados os Decretos nos 63.166, de 26 de agosto de 1968, 64.024-A, de 27 de janeiro de 1969, e 3.507, de 13 de 
junho de 2000. 
Brasília, 11 de agosto de 2009; 188º da Independência e 121º da República. 
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 
Paulo Bernardo Silva 

8) DECRETO N o - 6.939, DE 18 DE AGOSTO DE 2009 
Altera dispositivos do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto no 3.048, de 6 de maio de 1999. 
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o 
disposto nas Leis nos 8.212, de 24 de julho de 1991, e 8.213, de 24 de julho de 1991, 
D E C R E T A : Art. 1o Os arts. 17, 32, 62, 104, 108, 170, 188-A, 311 e 337 do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo 
Decreto no 3.048, de 6 de maio de 1999, passa a vigorar com as seguintes alterações: 
"Art. 17................................................................................................................................
 III - para o filho e o irmão, de qualquer condição, ao completarem vinte e um anos de idade, salvo se inválidos,  desde que a 
invalidez tenha ocorrido antes: 

a) de completarem vinte e um anos de idade; 
b) do casamento; 
c) do início do exercício de emprego público efetivo; 
d) da constituição de estabelecimento civil  ou comercial ou da existência de relação de emprego, desde que, em função 

deles, o menor com dezesseis anos completos tenha economia própria; ou 
e) da  concessão  de  emancipação,  pelos  pais,  ou  de  um  deles  na  falta  do  outro,  mediante  instrumento  público, 

independentemente de homologação judicial, ou por sentença do juiz, ouvido o tutor, se o menor tiver dezesseis anos 
completos; e ..............................................................................................." (NR) 
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Art. 32................................................................................................................................. 
§ 22. Considera-se período contributivo:
 I - para o empregado,  empregado doméstico e trabalhador avulso:  o conjunto de meses em que houve ou deveria ter havido 
contribuição em razão do exercício de atividade remunerada sujeita a filiação obrigatória ao regime de que trata este Regulamento; 
ou 
II - para os demais segurados, inclusive o facultativo:  o conjunto de meses de efetiva contribuição ao regime de que trata este 
Regulamento." (NR) 
"Art. 62................................................................................................................................ 
§ 14. A homologação a que se refere a alínea "l" do inciso II do § 2o se restringe às informações relativas à atividade rural, em 
especial o atendimento dos incisos II, III e V do § 8o." (NR) 
"Art. 104.............................................................................................................................. 
§  5o  A  perda  da  audição,  em  qualquer  grau,  somente  proporcionará  a  concessão  do  auxílio-acidente  quando,  além  do 
reconhecimento do nexo entre o trabalho e o agravo, resultar, comprovadamente, na redução ou perda da capacidade para o trabalho 
que o segurado habitualmente exercia..................................................................................(NR)
"Art. 108. A pensão por morte somente será devida ao filho e ao irmão cuja invalidez tenha ocorrido antes da emancipação ou de 
completar a idade de vinte e um anos, desde que reconhecida ou comprovada, pela perícia médica do INSS, a continuidade da 
invalidez até a data do óbito do segurado." (NR) 
"Art. 170. Compete privativamente aos servidores de que trata o art. 2o da Lei no 10.876, de 2 de junho de 2004, a realização de 
exames médico-periciais para concessão e manutenção de benefícios e outras atividades médico-periciais inerentes ao regime de que 
trata  este Regulamento,  sem prejuízo do disposto  no mencionado artigo.  Parágrafo único.  Os servidores  de  que trata o  caput 
poderão solicitar  ao médico assistente do beneficiário que forneça informações sobre antecedentes médicos a este relativas,  na 
forma a ser disciplinada pelo INSS, para fins do disposto nos § 2o do art. 43 e § 1o do art. 71 ou para subsidiar emissão de laudo 
médico pericial conclusivo." (NR) 
"Art. 188-A .........................................................................................................................
§ 4o Nos casos de auxílio-doença e de aposentadoria por invalidez, o salário-de-benefício consiste na média aritmética simples dos 
maiores salários-de-contribuição correspondentes a oitenta por cento do período contributivo decorrido desde a competência julho 
de 1994 até a data do início do benefício." (NR) 
"Art. 31. ................................................................................... 
Parágrafo único. Somente poderá optar pelo encargo de pagamento, as convenentes que fazem a complementação de benefícios, 
observada a conveniência administrativa do INSS." (NR) 
“Art. 337.............................................................................................................................. 
§ 6o A perícia médica do INSS deixará de aplicar o disposto no § 3o quando demonstrada a inexistência de nexo entre o trabalho e o 
agravo, sem prejuízo do disposto nos §§ 7o e 12. 
§  7o  A  empresa  poderá  requerer  ao  INSS  a  não  aplicação  do  nexo  técnico  epidemiológico  ao  caso  concreto  mediante  a 
demonstração  de  inexistência  de  correspondente  nexo  entre  o  trabalho  e  o 
agravo. .............................................................................................................................................
§ 10. Juntamente com o requerimento de que tratam os §§ 8o e 9o, a empresa formulará as alegações que entender necessárias e 
apresentará  as  provas  que  possuir  demonstrando  a  inexistência  de  nexo  entre  o  trabalho  e  o 
agravo. .............................................................................................................................................
§ 12. O INSS informará ao segurado sobre a contestação da empresa para que este, querendo, possa impugná-la, obedecendo, 
quanto à produção de provas, ao disposto no § 10, sempre que a instrução do pedido evidenciar a possibilidade de reconhecimento  
de  inexistência  do  nexo  entre  o  trabalho  e  o 
agravo. .................................................................................................................................." (NR) 
Art. 2o Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3o Ficam revogados: 
I - o § 20 do art. 32 do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto no 3.048, de 6 de maio de 1999; e 
II - o Decreto no 4.827, de 3 de setembro de 2003. 
Brasília, 18 de agosto de 2009; 188o da Independência e 121o da República. 
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 
José Pimentel 

9) DECRETO No- 6.945, DE 21 DE AGOSTO DE 2009
Altera o Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto no  3.048, de 6 de maio de 1999, em conformidade com o 
disposto no art. 14 da Lei no 11.774, de 17 de setembro de 2008, que trata da redução das alíquotas da Contribuição Previdenciária 
referidas nos incisos I e III do  caput  do art. 22 da Lei no  8.212, de 24 de julho de 1991, em relação às empresas que prestam 
serviços de tecnologia da informação - TI e de tecnologia da informação e comunicação - TIC.
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. 14 da Lei no 11.774, de 17 de setembro de 2008,
D E C R E T A :
Art. 1o O Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto no 3.048, de 6 de maio de 1999, passa a vigorar acrescido do 
seguinte art. 201-D:
"Art. 201-D. As alíquotas de que tratam os incisos I e II do art. 201, em relação às empresas que prestam serviços de tecnologia da 
informação - TI e de tecnologia da informação e comunicação - TIC, ficam reduzidas de acordo com a aplicação sucessiva das 
seguintes operações:
I - subtrair do valor da receita bruta total de venda de bens e serviços relativa aos doze meses imediatamente anteriores ao trimestre-
calendário o valor correspondente aos impostos e às contribuições incidentes sobre venda;
II - identificar, no valor da receita bruta total resultante da operação prevista no inciso I, a parte relativa aos serviços mencionados 
nos §§ 3o e 4o que foram exportados;
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III - dividir a receita bruta de exportação resultante do inciso II pela receita bruta total resultante do inciso I;
IV - multiplicar a razão decorrente do inciso III por um décimo;
V - multiplicar o valor encontrado de acordo com a operação do inciso IV por cem, para que se chegue ao percentual de redução;
VI - subtrair de vinte por cento o percentual resultante do inciso V, de forma que se obtenha a nova alíquota percentual a ser  
aplicada sobre a base de cálculo da contribuição previdenciária.
§  1o  A  alíquota  apurada  na  forma  do  inciso  VI  do  caput  será  aplicada  uniformemente  nos  meses  que  compõem  o 
trimestrecalendário.
§ 2o No caso de empresa em início de atividades ou sem receita de exportação até a data de publicação da Lei no 11.774, de 17 de 
setembro de 2008, a apuração de que trata o caput poderá ser realizada com base em período inferior a doze meses, observado o 
mínimo de três meses anteriores.
§ 3o Para efeito do caput, consideram-se serviços de TI e TIC:
I - análise e desenvolvimento de sistemas;
II - programação;
III - processamento de dados e congêneres;
IV - elaboração de programas de computadores, inclusive de jogos eletrônicos;
V - licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação;
VI - assessoria e consultoria em informática;
VII - suporte técnico em informática, inclusive instalação,
configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados; e
VIII - planejamento, confecção, manutenção e atualização de páginas eletrônicas.
§ 4o O disposto neste artigo aplica-se também a empresas que prestam serviços de call center.
§ 5o  No caso das empresas  que  prestam serviços  referidos  nos  §§ 3o  e 4o, os  valores  das  contribuições devidas a terceiros, 
denominados  outras  entidades ou  fundos,  com exceção do Fundo Nacional  de  Desenvolvimento  da  Educação -  FNDE, ficam 
reduzidos no percentual resultante das operações referidas no caput e de acordo com a aplicação sucessiva das seguintes operações:
I - calcular a contribuição devida no mês a cada entidade ou fundo, levando em consideração as regras aplicadas às empresas em 
geral;
II - aplicar o percentual de redução, resultante do inciso V do caput, sobre o valor resultante do inciso I;
III - subtrair, do valor apurado na forma do inciso I, o valor obtido no inciso II, o que resultará no valor a ser recolhido a cada  
entidade ou fundo no mês.
§ 6o As reduções de que tratam o caput e o § 5o pressupõem o atendimento ao seguinte:
I  -  até  31  de  dezembro  de  2009,  a  empresa  deverá  implementar  programa  de  prevenção  de  riscos  ambientais  e  de  doenças 
ocupacionais, que estabeleça metas de melhoria das condições e do ambiente de trabalho que reduzam a ocorrência de benefícios 
por incapacidade decorrentes de acidentes do trabalho ou doenças ocupacionais, em pelo menos cinco por cento, em relação ao ano 
anterior, observado o seguinte:
a)  a  responsabilidade  pela  elaboração  do  programa  de  prevenção  de  riscos  ambientais  e  de  doenças  ocupacionais  será, 
exclusivamente, de engenheiro com especialização em Engenharia de Segurança do Trabalho, devidamente registrado no Conselho 
Regional de Engenharia e Arquitetura - CREA, que o assinará;
b)  o  programa  de  prevenção  de  riscos  ambientais  e  de  doenças  ocupacionais  elaborado  deverá  ser  homologado  pelas 
Superintendências  Regionais  do Trabalho,  vinculadas ao Ministério  do Trabalho e  Emprego,  e  será  colocado  à  disposição da 
fiscalização da Secretaria da Receita Federal do Brasil e do Ministério do Trabalho e Emprego sempre que exigido;
II - até 31 de dezembro de 2010, a empresa que comprovar estar executando o programa de prevenção de riscos ambientais e de 
doenças ocupacionais implantado nos prazo e forma estabelecidos no inciso I, terá presumido o atendimento à exigência fixada
no inciso I do § 9o do art. 14 da Lei no 11.774, de 2008;
III - a partir de 1o  de janeiro de 2011, a empresa deverá comprovar a eficácia do respectivo programa de prevenção de riscos 
ambientais e de doenças ocupacionais, por meio de relatórios que atestem o atendimento da meta de redução de sinistralidade
nele estabelecida;
IV - a partir do início da efetiva aplicação do FAP de que trata o art. 202-A, a empresa perderá o direito à redução:
a) se o respectivo FAP superar a média do segmento econômico, caso em que a perda do direito contará a partir de 1o de janeiro do 
ano seguinte ao da publicação dos índices;
b) se o respectivo FAP for inferior à média do segmento econômico e superar o FAP do exercício anterior em mais de cinco por 
cento.
§ 7o Sem prejuízo do disposto no § 6o, as empresas dos setores de TI e de TIC só farão jus às reduções de que tratam o caput e o § 
5o se aplicarem montante igual ou superior a dez por cento do benefício auferido, alternativa ou cumulativamente em despesas:
I - para capacitação de pessoal, relacionada a aspectos técnicos associados aos serviços de TI e TIC, referidos no § 3o, bem como a 
serviços de  call centers, aí incluída a capacitação em temas diretamente relacionados com qualidade de produtos,  processos ou 
sistemas, bem como a proficiência em línguas estrangeiras;
II - relacionadas ao desenvolvimento de atividades de avaliação de conformidade, incluindo certificação de produtos, serviços e 
sistemas, realizadas com entidades ou especialistas do País ou do exterior;
III - realizadas com desenvolvimento tecnológico de produtos, processos e serviços, sendo consideradas atividades de pesquisa e 
desenvolvimento em TI aquelas dispostas nos arts. 24 e 25 do Decreto no 5.906, de 26 de setembro de 2006; ou
IV - realizadas no apoio a projetos de desenvolvimento científico ou tecnológico, por instituições de pesquisa e desenvolvimento, 
conforme definidos nos arts. 27 e 28 do Decreto no 5.906, de 2006, devidamente credenciadas pelo Comitê da Área de Tecnologia 
da Informação - CATI ou pelo Comitê das Atividades de Pesquisa e Desenvolvimento da Amazônia - CAPDA.
§ 8o O valor do benefício e a especificação das contrapartidas referidos no § 7o deverão ser declarados formalmente pelas empresas 
beneficiárias, a cada exercício, ao Ministério da Ciência e Tecnologia, na forma a ser definida em ato daquele Ministério.
§ 9o Para fins do § 8o, as empresas beneficiadas pela Lei no 8.248, de 23 de outubro de 1991, poderão deduzir do montante previsto 
no § 7o as despesas efetivamente realizadas, no atendimento às exigências da referida Lei, observado o disposto no § 10.
§ 10. O disposto no § 9o aplica-se exclusivamente às despesas de mesma natureza das previstas no § 7o.
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§  11.  A  União  compensará,  mensalmente,  o  Fundo  do  Regime  Geral  de  Previdência  Social,  de  que  trata  o  art.  68  da  Lei 
Complementar no 101, de 4 de maio de 2000, no valor correspondente à renúncia previdenciária decorrente da desoneração de que 
trata este artigo, de forma a não afetar a apuração do resultado financeiro do Regime Geral de Previdência Social.
§ 12. A renúncia de que trata o § 11 consistirá na diferença entre o valor da contribuição que seria devido, como se não houvesse 
incentivo, e o valor da contribuição efetivamente recolhido.
§ 13. O valor estimado da renúncia será incluído na Lei Orçamentária Anual, sem prejuízo do repasse enquanto não constar na 
mencionada Lei.
§ 14. O não-cumprimento das exigências de que tratam os §§ 6o e 7o implica a perda do direito das reduções de que tratam o caput 
e o § 5o, ensejando o recolhimento da diferença de contribuições com os acréscimos legais cabíveis." (NR)
Art. 2o Para fazerem jus às reduções de alíquotas de que trata o art. 201-D do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo 
Decreto no  3.048, de 1999, as empresas, criadas a partir da publicação deste Decreto, deverão cumprir  os mesmos prazos, em 
número de meses, citados nos incisos I, II e III do § 6o do referido art. 201-D.
Art. 3o Fica sem efeito a revogação do Decreto no 4.827, de 3 de setembro de 2003.
Art. 4o Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação,
produzindo efeitos por cinco anos contados a partir do 1o dia do mês seguinte ao de sua publicação, em relação aos arts. 1o e 2o.
Brasília, 21 de agosto de 2009; 188o da Independência e 121o da República.
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Guido Mantega
Carlos Lupi
José Pimentel
Sergio Machado Rezende

P O R T A R I A S

10) PORTARIA CONJUNTA Nº 01, DE 13 DE AGOSTO DE 2009.
Dispensa magistradas e servidoras gestantes de comparecer ao serviço até o dia 31 de agosto de 2009.
O PRESIDENTE E A CORREGEDORA REGIONAL DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, no 
uso de suas atribuições legais e regimentais, 
CONSIDERANDO o avanço no Estado do Rio Grande do Sul da gripe causada pelo vírus Influenza A (HI1N1);
CONSIDERANDO  que  as  autoridades  sanitárias  do  País  incluem as  gestantes  como  parte  do  grupo  que  tem mais  risco  de 
desenvolver, pela ação do vírus, a síndrome respiratória aguda grave; 
CONSIDERANDO  que especialistas  da  área  médica  estão recomendando  que  as  gestantes  evitem locais  fechados  e  grandes 
aglomerações; e 
CONSIDERANDO, por fim, a recomendação do Diretor do Serviço Médico e Odontológico do Tribunal, RESOLVEM:
Art. 1º As magistradas e servidoras gestantes estão dispensadas de comparecer ao serviço até o dia 31 de agosto de 2009, inclusive.
Art. 2º  Para regularização da dispensa, a gestante  deverá apresentar atestado médico ou exame comprobatório  da gravidez  ao 
Serviço Médico e Odontológico do Tribunal até o último dia de dispensa.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
JOÃO GHISLENI FILHO                                                  BEATRIZ ZORATTO SANVICENTE
Presidente                                                                                    Corregedora Regional

11) PORTARIA Nº - 604, DE 7 DE AGOSTO DE 2009.
O PRESIDENTE DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, no uso de suas atribuições, nos termos do art. 27 do Regimento 
Interno e tendo em vista o decidido na 88º Sessão Ordinária realizada em 04 de agosto de 2009, resolve:
Art. 1º Criar a Comissão Permanente de Eficiência Operacional e Gestão de Pessoas, designando para integrá-la, sob a presidência 
do primeiro, os Conselheiros Ministro Ives Gandra Martins, José Adônis Callou de Araújo Sá e Jeferson Luis Kravchychyn.
Art. 2º Criar a Comissão Permanente de Acesso à Justiça e Cidadania, designando para integrá-la, sob a presidência da primeira, os 
Conselheiros Morgana de Almeida Richa, Paulo de Tarso Tamburini e Jorge Hélio Chaves de Oliveira.
Art. 3º Criar a Comissão Pemanente de Gestão Estratégica, Estatística e Orçamento, designando para integrá-la, sob a presidência 
do primeiro, os Conselheiros Ministro Gilmar Mendes e Leomar Barros Amorim de Sousa e Marcelo da Costa Pinto Neves.
Art. 4º Criar a Comissão Permanente de Relacionamento Institucional e Comunicação, designando para integrá-la, sob a presidência 
do primeiro, os Conselheiros Milton Nobre, Nelson Tomaz Braga e Marcelo Rossi Nobre.
Art. 5º Criar a Comissão Permanente de Tecnologia da Informação e Infraestrutura, designando para integrá-la, sob a presidência do 
primeiro, os Conselheiros Ministro Gilson Dipp, Walter Nunes da Silva e Felipe Locke Cavalcanti.
Art. 6º Ficam revogadas as Portarias nº 142, de 26 de junho
de 2007; Portaria nº 184, de 12 de novembro de 2007 e Portaria nº 283, de 23 de junho de 2008.
Ministro GILMAR MENDES

12) PORTARIA Nº 4374, DE 18 DE AGOSTO DE 2009.
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, no uso de suas atribuições legais e de 
acordo com o disposto no artigo 654, § 5º, alínea “a”, da Consolidação das Leis do Trabalho, e artigo 40 do Regimento Interno deste 
Tribunal, Resolve 
REMOVER, a pedido, a partir de 21 de agosto de 2009, o Juiz GEORGE ACHUTTI, Titular da 8ª Vara do Trabalho de Porto 
Alegre, para a 15ª Vara do Trabalho de Porto Alegre, cuja titularidade encontra-se vaga, conforme edital de 22 de julho de 2009, 
disponibilizado no Diário de Justiça Eletrônico do dia 24 de julho de 2009. 
Ass. Desembargador 
JOÃO GHISLENI FILHO,
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Presidente.

R E S O L U Ç Õ E S

13) RESOLUÇÃO CONJUNTA No- 1, DE 4 DE AGOSTO DE 2009
Dispõe sobre a adoção de medidas destinadas à redução da taxa de congestionamento nos órgãos judiciários de primeiro e segundo 
graus,  especialmente no que se refere ao cumprimento da Meta de Nivelamento nº 2, estabelecida no II Encontro Nacional do 
Judiciário.
O  PRESIDENTE  DO  CONSELHO  NACIONAL  DE  JUSTIÇA,  o  CORREGEDOR  NACIONAL  DE  JUSTIÇA,  o 
CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA FEDERAL e o CORREGEDOR GERAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO, no uso de suas 
atribuições constitucionais e regimentais, e
CONSIDERANDO a necessidade de tornar concreto o direito à duração razoável do processo judicial;
CONSIDERANDO  os  patamares  das  taxas  de  congestionamento  do  Poder  Judiciário,  apontados  nos  relatórios  estatísticos 
elaborados pelo Departamento de Pesquisas Judiciárias do Conselho Nacional de Justiça, os quais indicam a necessidade de medidas
específicas direcionadas à redução do quantitativo de processos em todos os segmentos da Justiça;
CONSIDERANDO o compromisso assumido pelos Tribunais no II Encontro Nacional do Judiciário, realizado em fevereiro de 2009
na cidade de Belo Horizonte/MG, de julgar, na sua integralidade, os processos distribuídos até 31/12/2005 nas diversas instâncias 
judiciais, conforme Meta de Nivelamento nº 2;
CONSIDERANDO a importância de ações coordenadas e planejadas para o cumprimento dessa meta no âmbito de cada tribunal;
resolvem:
Art.  1º  Os Tribunais de Justiça,  os  Tribunais  Regionais  Federais,  os  Tribunais Regionais  do Trabalho,  os  Tribunais Regionais 
Eleitorais e os Tribunais Militares, no que lhes couber, deverão adotar, entre outras, as seguintes medidas voltadas à agilização e 
concretude da prestação jurisdicional:
a)a ampla divulgação entre os magistrados e os demais envolvidos com a administração da justiça do conteúdo e do prazo para 
cumprimento da Meta de Nivelamento nº 2 do II Encontro Nacional do Judiciário;
b)a promoção de ações estratégicas, em regime de esforço concentrado, destinadas ao cumprimento do objetivo de julgamento dos 
processos distribuídos até 31/12/2005, com especial enfoque em providências voltadas à conciliação, instrução e julgamento e ao 
aproveitamento da atuação preferencial de magistrados e servidores de órgãos judiciários não congestionados, inclusive nos feitos 
de jurisdição federal delegada, acaso solicitado pela Justiça Estadual;
c)a atuação com exclusividade de funções dos magistrados  integrantes das Turmas Recursais  dos  Juizados  Especiais,  salvo se 
demonstrada  a  desnecessidade,  e  a  participação  dos  suplentes,  ainda  que  fora  da  substituição,  nos  julgamentos  das  Turmas 
Recursais, no mínimo até o cumprimento da meta em questão;
d)a edição de regras que reconheçam e incentivem a atuação dos magistrados ou servidores, com vista ao cumprimento da referida 
meta, em regime de esforço concentrado ou de prestação de serviço em caráter excepcional, para fins de promoção ou ascensão na 
carreira.
Art. 2º Os Tribunais Regionais Federais e os do Trabalho deverão informar às respectivas Corregedorias-Gerais, independentemente 
dos dados já solicitados pelo Conselho Nacional de Justiça,  as medidas implementadas para o cumprimento desta resolução e, 
mensalmente, o quantitativo de processos remanescentes relativos aos feitos distribuídos até 31/12/2005 e pendentes de julgamento.
Art. 3º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Min. GILMAR MENDES
Presidente do Conselho Nacional de Justiça
Min. GILSON DIPP
Corregedor Nacional de Justiça
Min. HAMILTON CARVALHIDO
Corregedor-Geral da Justiça Federal
Min. CARLOS ALBERTO REIS DE PAULA
Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho

14) RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 1349/2009
TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA N.º 1349/2009
Aprova a proposta orçamentária da Justiça do Trabalho para o exercício de 2010 e determina o seu encaminhamento ao Conselho 
Nacional de Justiça e ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.
O EGRÉGIO ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, em sessão ordinária hoje realizada, sob a 
Presidência do Exmo Sr. Ministro Milton de Moura França, Presidente do Tribunal, presentes os Ex.mos Srs. Ministros João Oreste 
Dalazen, Vice-Presidente, Carlos Alberto Reis de Paula, Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, Vantuil Abdala, Antônio José de 
Barros  Levenhagen,  Ives  Gandra  Martins  Filho,  João Batista  Brito  Pereira,  Maria  Cristina  Irigoyen  Peduzzi,  José  Simpliciano 
Fontes de Faria Fernandes, Lelio Bentes Corrêa, Aloysio Corrêa da Veiga, Horácio de Senna Pires e o Ex.mo Sr. Subprocurador-
Geral do Trabalho, Dr. Edson Braz da Silva, Considerando o contido no Processo Administrativo nº 503.929/2009-2,
R E S O L V E
Aprovar a proposta orçamentária da Justiça do Trabalho para o exercício de 2010 e determinar o seu encaminhamento ao Conselho 
Nacional de Justiça e ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.
Brasília, 10 de agosto de 2009.
Ministro MILTON DE MOURA FRANÇA
Presidente do Tribunal Superior do Trabalho

15) RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 12/2009
O ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, no uso de suas atribuições legais e 
regimentais, na sessão ordinária realizada nesta data; CONSIDERANDO o disposto no artigo 28 da Lei 10770, de 21 de novembro 
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de 2003, que estabelece, in verbis: “Cabe a cada Tribunal Regional do Trabalho, no âmbito de sua Região, mediante ato próprio,  
alterar e estabelecer a jurisdição das Varas do Trabalho, bem como transferir-lhes a sede de um Município para outro, de acordo  
com a necessidade de agilização da prestação jurisdicional trabalhista.”; 
CONSIDERANDO  o estudo de  adequação das unidades judiciárias  da  4ª Região feito pela Assessoria  de Estatística,  Gestão 
Estratégica e Apoio às Comissões Permanentes; 
CONSIDERANDO que a instalação do Posto da Justiça do Trabalho em Marau oportunizará maior agilidade no cumprimento dos 
atos judiciais, facilitando também o acesso dos jurisdicionados; 
CONSIDERANDO  as manifestações favoráveis da subseção da OAB, do Juiz Diretor do Foro de Passo Fundo e de órgãos e 
instituições das comunidades locais envolvidas;
CONSIDERANDO, por fim, o disposto no artigo 25, inciso IV, do Regimento Interno desta Egrégia Corte; 
RESOLVEU, por unanimidade de votos, criar e instalar Posto da Justiça do Trabalho no município de Marau, vinculado ao Foro 
Trabalhista de Passo Fundo, com jurisdição sobre os municípios de Camargo, Casca, Gentil, Itapuca, Marau, Montauri, Nicolau 
Vergueiro, Nova Alvorada, Santo Antônio do Palma, São Domingos do Sul, Vanini, Vila Maria e Serafina Corrêa.
Dou fé. Porto Alegre, 24 de julho de 2009.
Cláudia Regina Schröder,
Secretária do Tribunal Pleno e do Órgão Especial. 

16) RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 13/2009
CERTIFICO  que o Tribunal  Regional  do Trabalho da  4ª  Região,  no uso de  suas atribuições legais  e  regimentais,  em sessão 
extraordinária  e  plenária,  realizada  nesta  data,  apreciando  o  Proc.  TRT  IUJ  nº  00207-2007-026-04-40-4  –  Incidente  de 
Uniformização de Jurisprudência, RESOLVEU, por maioria de votos, vencida a Exma. Desembargadora Dionéia Amaral Silveira, 
aprovar a edição da Súmula  nº  48,  com a seguinte  redação:  “EQUIPARAÇÃO SALARIAL.  AUXILIAR E TÉCNICO DE 
ENFERMAGEM. POSSIBILIDADE. A ausência de habilitação formal como Técnico de Enfermagem, por si só, não é óbice ao 
pleito de equiparação salarial, diferenças salariais por desvio de função ou ‘plus’ salarial formulado por Auxiliares de Enfermagem.”
Tomaram parte na sessão os Exmos. Desembargadores Flavio Portinho Sirangelo, Fabiano de Castilhos Bertolucci, Denis Marcelo 
de Lima Molarinho, Carlos Alberto Robinson, Beatriz Zoratto Sanvicente, Juraci Galvão Júnior, Rosane Serafini Casa Nova, João 
Alfredo Borges  Antunes de  Miranda,  Dionéia Amaral  Silveira,  Maria  Helena  Mallmann,  Ana Luiza Heineck Kruse,  Berenice 
Messias Corrêa, Milton Varela Dutra, Maria Inês Cunha Dornelles, Leonardo Meurer Brasil, Ricardo Luiz Tavares Gehling, Vanda 
Krindges Marques, Ana Rosa Pereira Zago Sagrilo, Ione Salin Gonçalves, Ricardo Carvalho Fraga, Hugo Carlos Scheuermann, José 
Felipe Ledur, Flávia Lorena Pacheco, João Pedro Silvestrin, Luiz Alberto de Vargas, Beatriz Renck, Maria Cristina Schaan Ferreira, 
Cláudio Antônio Cassou Barbosa e Emílio Papaléo Zin, sob a Presidência do Exmo. Desembargador João Ghisleni Filho, Presidente 
deste Tribunal. Presente pelo Ministério Público do Trabalho a Dra. Silvana Ribeiro Martins.
Dou fé. Porto Alegre, 14 de agosto de 2009. 
Cláudia Regina Schröder, 
Secretária do Tribunal Pleno e do Órgão Especial.

17) RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 14/2009
CERTIFICO  que o Tribunal  Regional  do Trabalho da  4ª  Região,  no uso de  suas atribuições legais  e  regimentais,  em sessão 
extraordinária e plenária, realizada nesta data, apreciando o Incidente processual suscitado pela 3ª Turma nos autos do Proc. TRT 
RO nº 00608-2005-662-04-00-0 – Recurso Ordinário, RESOLVEU, por maioria de votos, vencidos os Exmos. Desembargadores 
Fabiano de Castilhos Bertolucci, Beatriz Zoratto Sanvicente, Juraci Galvão Júnior, Rosane Serafini Casa Nova, João Alfredo Borges 
Antunes de Miranda, Ana Luiza Heineck Kruse, Berenice Messias Corrêa, Milton Varela Dutra, Maria Inês Cunha Dornelles, Flávia 
Lorena Pacheco, João Pedro Silvestrin e Emílio Papaléo Zin, revisar a Súmula nº 43, aprovada pela Resolução Administrativa nº 
11/2006,  editando  a  Súmula  nº  49,  com  a  seguinte  redação:  “CONTRIBUIÇÃO  PREVIDENCIÁRIA.  AVISO  PRÉVIO 
INDENIZADO. Incide contribuição previdenciária sobre o aviso prévio indenizado.”
Tomaram parte na sessão os Exmos. Desembargadores Flavio Portinho Sirangelo, Fabiano de Castilhos Bertolucci, Denis Marcelo 
de Lima Molarinho, Carlos Alberto Robinson, Beatriz Zoratto Sanvicente, Juraci Galvão Júnior, Rosane Serafini Casa Nova, João 
Alfredo Borges  Antunes de  Miranda,  Dionéia Amaral  Silveira,  Maria  Helena  Mallmann,  Ana Luiza Heineck Kruse,  Berenice 
Messias Corrêa, Milton Varela Dutra, Maria Inês Cunha Dornelles, Leonardo Meurer Brasil, Ricardo Luiz Tavares Gehling, Vanda 
Krindges Marques, Ana Rosa Pereira Zago Sagrilo, Ione Salin Gonçalves, Ricardo Carvalho Fraga, Hugo Carlos Scheuermann, José 
Felipe Ledur, Flávia Lorena Pacheco, João Pedro Silvestrin, Luiz Alberto de Vargas, Beatriz Renck, Maria Cristina Schaan Ferreira, 
Cláudio Antônio Cassou Barbosa, Carmen Izabel Centena Gonzalez, Emílio Papaléo Zin e Denise Pacheco, sob a Presidência do 
Exmo. Desembargador João Ghisleni Filho, Presidente deste Tribunal. Presente pelo Ministério Público do Trabalho a Dra. Silvana 
Ribeiro Martins.
Dou fé. Porto Alegre, 14 de agosto de 2009. 
Cláudia Regina Schröder, 
Secretária do Tribunal Pleno e do Órgão Especial. 

18) RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 15/2009
CERTIFICO  que o Tribunal  Regional  do Trabalho da  4ª  Região,  no uso de  suas atribuições legais  e  regimentais,  em sessão 
extraordinária e plenária, realizada nesta data, RESOLVEU, por unanimidade de votos, aprovar a edição da Súmula nº 50, com a 
seguinte redação: “RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. Fixada a 
indenização por dano moral em valor determinado, a correção monetária flui a partir da data em que prolatada a decisão, sob o 
pressuposto de que o quantum se encontrava atualizado naquele momento.”
Julgados precedentes:
00565-2006-403-04-00-0 RO 1ª Turma Rel. Desa. Ione Salin Gonçalves
Julgado em 22.01.2009
Publicação DJE-RS: 28.01.2009
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00349-2006-372-04-00-1 RO 4ª Turma Rel. Desa. Denise Maria de Barros
Julgado em 08.11.2007
Publicação DOE-RS: 21.11.2007
01046-2005-030-04-00-9 RO 7ª Turma Rel. Desa. Flávia Lorena Pacheco
Julgado em 14.01.2009
Publicação DJE-RS: 22.01.2009
00758-2006-451-04-00-5 RO 8ª Turma Rel. Desa. Cleusa Regina Halfen
Julgado em 04.09.2008
Publicação DJE-RS: 15.01.2009
Tomaram parte na sessão os Exmos. Desembargadores Flavio Portinho Sirangelo, Fabiano de Castilhos Bertolucci, Denis Marcelo 
de Lima Molarinho, Carlos Alberto Robinson, Beatriz Zoratto Sanvicente, Juraci Galvão Júnior, Rosane Serafini Casa Nova, João 
Alfredo Borges Antunes de Miranda, Dionéia Amaral Silveira, Maria Helena Mallmann, Ana Luiza Heineck Kruse, Milton Varela 
Dutra, Maria Inês Cunha Dornelles, Leonardo Meurer Brasil, Ricardo Luiz Tavares Gehling, Vanda Krindges Marques, Ana Rosa 
Pereira Zago Sagrilo, Ione Salin Gonçalves, Ricardo Carvalho Fraga, Hugo Carlos Scheuermann, José Felipe Ledur, Flávia Lorena 
Pacheco, João Pedro Silvestrin, Luiz Alberto de Vargas, Beatriz Renck, Maria Cristina Schaan Ferreira, Cláudio Antônio Cassou 
Barbosa, Carmen Izabel Centena Gonzalez, Emílio Papaléo Zin e Denise Pacheco, sob a Presidência do Exmo. Desembargador João 
Ghisleni Filho, Presidente deste Tribunal. Presente pelo Ministério Público do Trabalho a Dra. Silvana Ribeiro Martins. 
Dou fé. Porto Alegre, 14 de agosto de 2009. 
Cláudia Regina Schröder, 
Secretária do Tribunal Pleno e do Órgão Especial-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

E D I T A I S

19) EDITAL
O DESEMBARGADOR VICE-CORREGEDOR DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, no uso de 
suas atribuições legais, 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 8ª Vara do Trabalho de Porto Alegre, ficando aberto o prazo de 15 (quinze) dias para a 
manifestação dos interessados, a partir da publicação do presente edital no Diário de Justiça Eletrônico, conforme previsto no artigo 
654, § 5º, alínea “a”, da Consolidação das Leis do Trabalho;  II – Na hipótese de haver interessado(s), a remoção dar-se-á após o 
decurso do prazo constante no item I e nos termos do ordenamento jurídico vigente.  Porto Alegre, 24 de agosto de 2009. Ass. 
Desembargador JURACI GALVÃO JUNIOR, Vice-Corregedor Regional do TRT da 4ª Região, no exercício da Presidência.

D I V E R S O S
<!I
D10214-0>
20) OFÍCIO SDF/POA Nº 355/2009, DE 28 DE JULHO DE 2009 – SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DOS FEITOS DE 
PORTO ALEGRE. 
Informa que, nos termos da sentença transitada em julgado nos autos do processo nº 00701-2009-004-04-00-9, reclamante Márcio 
de Carvalho Silva, foi aplicada a penalidade prevista no art. 731 e 732 da CLT ao reclamante, a contar de 24.7.09, data do trânsito 
em julgado.

21) INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 26, DE 31 DE JULHO DE 2009
Regulamenta a publicação das remunerações e diárias pagas pelo Conselho Nacional de Justiça.
O PRESIDENTE DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, no uso de suas atribuições, tendo em vista a transparência da gestão 
pública, os artigos 48 e 48-A da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, e a Resolução CNJ nº 79, de 9 de junho de 2009, 
resolve:
Art. 1º Serão publicados no sítio eletrônico do Conselho Nacional de Justiça, até o quinto dia útil do mês subsequente ao do efetivo 
pagamento, sem identificação pessoal do beneficiário, as remunerações e diárias pagas pelo Conselho Nacional de Justiça.
Art. 2º Para os fins desta Instrução Normativa, considera-se:
I - Cargo no CNJ: é a denominação do cargo ou função ocupado pelo agente público no Conselho, acrescida, quando for o caso, da 
classe e padrão onde o servidor estiver posicionado.
II - Remuneração Paradigma: soma do vencimento básico e demais vantagens permanentes percebidas pelo servidor ocupante de 
cargo efetivo no Conselho Nacional de Justiça, excluídas as explicitadas nos demais incisos deste artigo;
III  -  Vantagens  Pessoais:  soma  das  vantagens  pessoais  do  servidor  do  quadro  do  Conselho,  incluindo  Vantagem  Pessoal 
Nominalmente Identificada, Adicional  por Tempo de Serviço e vantagens pessoais  decorrentes de sentença judicial ou decisão 
administrativa;
IV -  Função ou  Cargo  Comissionado:  retribuição  pelo exercício  de  cargo  em comissão  ou  função  comissionada,  incluindo  a 
diferença de subsídio no caso de conselheiros ou juízes auxiliares;
V - Auxílios: auxílio-alimentação, auxílio-transporte, auxílio pré-escolar, auxílio-saúde e auxílio-natalidade.
VI - Vantagens Eventuais: abono constitucional de 1/3 de férias, indenização de férias, antecipação de férias, gratificação natalina, 
antecipação de gratificação natalina, serviço extraordinário, substituição e pagamentos retroativos;
VII - Total Bruto: soma das parcelas referidas nos incisos II a VI;
VIII - Retenção por Teto Constitucional:  parcela da remuneração mensal retida por exceder o teto remuneratório constitucional 
conforme Resoluções CNJ nºs 13 e 14/2006.
IX - Diárias: valor creditado a título de diárias no mês de referência, ainda que relativo a períodos que o ultrapassem.
§ 1º Reputa-se agente público,  para os  efeitos  desta Instrução Normativa,  todo aquele que exerce, por  nomeação,  designação, 
contratação ou outra forma vínculo, mandato, cargo, emprego ou função no Conselho, bem assim as demais pessoas físicas que 
perceberem diárias a título de colaborador ou colaborador eventual pagas pelo Conselho.
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§ 2º Quando um servidor  titular de cargo efetivo no quadro do CNJ exercer cargo em comissão ou função comissionada, será 
identificado pela denominação do cargo efetivo.
Art. 3º Compete à Secretaria de Administração a apuração e publicação das informações referidas nesta Portaria no sítio eletrônico 
do CNJ, observado o seguinte:
I - A Subsecretaria de Orçamento e Finanças encaminhará à Subsecretaria de Gestão de Pessoas, até o terceiro dia útil do mês 
subseqüente ao da execução, planilha eletrônica contendo os valores pagos a título de diárias a cada agente público, identificado 
pelo CPF do beneficiário;
II - A Subsecretaria de Gestão de Pessoas consolidará as informações referidas no inciso anterior com as informações referentes às 
remunerações pagas ou creditadas no mês anterior, e as publicará no sítio eletrônico do CNJ, excluída a identificação pelo CPF, 
conforme o leiaute anexo.
Parágrafo único. A página inicial do sítio eletrônico do CNJ conterá o ícone "transparência", que remeterá às informações referidas 
nesta Instrução Normativa, bem assim a outras voltadas ao cumprimento do princípio da publicidade dos atos de administração 
financeira do CNJ.
Art. 4º Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.
Min. GILMAR MENDES

22) PROVIMENTO Nº 231, DE 13 DE AGOSTO DE 2009.
Regula o procedimento do cadastro, distribuição e autuação das reclamatórias trabalhistas, cujo protocolamento da petição inicial se 
dá em Postos da Justiça do Trabalho destinados ao atendimento de mais de uma Vara do Trabalho.
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 excesso de tramitação para o procedimento de cadastro, distribuição e autuação das petições iniciais, quando 
da entrega dessas nos postos da Justiça do Trabalho e
CONSIDERANDO a necessidade de dar maior celeridade a esse procedimento, bem como diminuir o fluxo de documentos entre os 
Postos e os respectivos Serviços de Distribuição de Feitos, 
RESOLVE:
Art. 1º. Recebidas as petições iniciais pelos Postos da Justiça do Trabalho destinados ao atendimento de mais de uma Vara do 
Trabalho, estes, no mesmo dia, remeterão ao Serviço de Distribuição de Feitos respectivo, exclusivamente por meio eletrônico, os 
números das chaves de pré-cadastramento.
Art. 2º. O Serviço de Distribuição de Feitos procederá à importação dos dados pré-cadastrados conforme as chaves encaminhadas 
pelo Posto da  Justiça  do Trabalho,  realizando a distribuição do feito  e,  no prazo de  vinte  e  quatro horas,  também por  meio 
eletrônico, remeterá o número do processo para o Posto vinculado, que fica responsável pela autuação do processo, inclusão em 
pauta e intimação das partes, utilizando-se para tanto, da mesma chave de pré-cadastro de cada ação.
Art.  3º.  A  fim  de  tornar  viável  o  procedimento,  deverão  os  Assistentes-Chefes  dos  Postos  e  os  Diretores  dos  Serviços  de 
Distribuição dos Feitos, proceder à leitura diária de seus e-mails funcionais.
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.
Porto Alegre, 13 de agosto de 2009.
Beatriz Zoratto Sanvicente
Desembargadora-Corregedora Regional

23) ATO GCGJT Nº 004/2009 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  o  deliberado  nos  autos  do  pedido  de  providências  nº-  TST-PP-
205.140/2009-000-00-00.8,
RESOLVE :
Art. 1º. O artigo 13 da Consolidação dos Provimentos da Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho passa a vigorar com a seguinte 
redação, acrescida de parágrafo único, “verbis”:
“Art. 13 – Se o juiz de primeiro grau não reconhecer o impedimento ou a suspeição alegada, aplicar-se-á o procedimento previsto 
nos artigos 313 e 314 do Código de Processo Civil.
Parágrafo único. Acolhido o impedimento ou suspeição do juiz, será designado outro magistrado, que incluirá o processo em pauta 
no prazo máximo de 10 (dez) dias.”
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, 13 de agosto de 2009.
MINISTRO CARLOS ALBERTO REIS DE PAULA
Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho

24) ATO Nº 133, DE 18 DE AGOSTO DE 2009
Define o Modelo de Gestão do Portfólio de Tecnologia da Informação e das Comunicações da Justiça do Trabalho e revoga a  
Resolução Nº 48 do Conselho Superior da Justiça do Trabalho.
O PRESIDENTE DO CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO, no uso de suas atribuições regimentais,
Considerando  a  importância  de  se  conferir  maior  continuidade  administrativa  às  ações  de  Tecnologia  da  Informação  e 
Comunicações (TIC) do Conselho Superior da Justiça do Trabalho;
Considerando a necessidade de observância das recomendações recentes dos órgãos de controle, em especial do Tribunal de Contas 
da  União  -  TCU (Acórdãos  TCU -  Plenário  -  n.º  1.603/2008,  2.471/2008  e  663/2009),  no que  concerne  à  orientação para  a 
implantação de modelos  de  governança  de Tecnologia  da Informação (TI) que  incluam planejamento estratégico institucional, 
planejamento estratégico de TI e comitê diretivo de TI;
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Considerando a necessidade de garantir o alinhamento estratégico dos projetos, serviços, aplicações e infraestrutura que compõem o 
Portfólio de Tecnologia da Informação e das Comunicações da Justiça do Trabalho (Portfólio de TIC-JT) a planos estratégicos 
periódicos que norteiem os investimentos corporativos em Tecnologia da Informação e Comunicações;
Considerando a necessidade  de deliberação colegiada,  que  inclua vários  órgãos  e entidades da  Justiça do Trabalho,  acerca da 
orientação e priorização de projetos e investimentos relativos ao Portfólio de TIC-JT, com vistas a propiciar a alocação racional de 
recursos públicos conforme as necessidades e prioridades da organização;
Considerando que a gestão dos projetos  corporativos,  dos serviços  integrados,  dos aplicativos  padronizados e da infraestrutura 
específica  que  compõem o  Portfólio  de  TIC-JT  deve  incorporar  as  boas  práticas  e  todos  os  elementos  necessários  à  efetiva 
implantação da governança de Tecnologia da Informação e das Comunicações na Justiça do Trabalho;
Considerando a necessidade de regulamentação das atribuições dos entes envolvidos na gestão do Portfólio de TIC-JT, de forma a 
proporcionar os adequados níveis de gerenciamento e monitoramento dos projetos, serviços, aplicativos e infraestrutura;
Considerando a necessidade de especialização da atividade de gerência de projetos e sua conformação com as melhores práticas de 
gestão de projetos;
Considerando, finalmente, que para o desenvolvimento de projetos e ações nacionais se faz necessário seguir etapas e atividades 
formais e previamente definidas; resolve:
Definir o Modelo de Gestão do Portfólio de Tecnologia da Informação e das Comunicações da Justiça do Trabalho (Portfólio de 
TIC-JT), nos termos do presente Ato.
CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 1º O Modelo de Gestão do Portfólio de Tecnologia da Informação e das Comunicações da Justiça do Trabalho (Portfólio de 
TIC-JT) obedecerá às seguintes diretrizes:
I - existência de estrutura centralizada de coordenação;
II - existência de instâncias de planejamento e gestão;
III - execução descentralizada dos projetos e ações pelos órgãos da Justiça do Trabalho em regime de cooperação institucional.
Art. 2º A gestão do Portfólio de TIC-JT contará com os seguintes elementos:
I - Coordenação Estratégica;
II - Coordenação Executiva;
III - Fórum de Gestores de Tecnologia da Informação;
IV - Comitês Técnicos Temáticos;
V - Comitês Gestores de Sistemas ou Serviços;
VI - Grupos de Trabalho;
VII - Gerentes de Projeto;
VIII - Equipes de Projeto;
IX - Projetos Nacionais.
CAPÍTULO II
Da Coordenação Estratégica
Art. 3º A Coordenação Estratégica será exercida pelo Comitê Gestor de Tecnologia da Informação e das Comunicações da Justiça 
do Trabalho (CGTIC-JT) que atuará como instância de coordenação colegiada da estratégia definida pelo Conselho Superior da 
Justiça do Trabalho para a gestão do Portfólio de TIC-JT, tendo as seguintes atribuições:
I - promover o alinhamento estratégico dos projetos, serviços, aplicações e infraestrutura que compõem o Portfólio de TIC-JT da 
Justiça do Trabalho;
II - promover a adequação do Portfólio de TIC-JT às necessidades da Justiça do Trabalho;
III - aprovar o Plano Estratégico de Tecnologia da Informação da Justiça do Trabalho (PETI-JT) e suas revisões;
IV - acompanhar o andamento do PETI-JT, avaliando os seus resultados;
Parágrafo único. A implementação de qualquer ação decorrente das deliberações do CGTIC-JT submete-se à autorização formal 
pela Presidência do Conselho Superior da Justiça do Trabalho
Art. 4º O Comitê Gestor de Tecnologia da Informação e das Comunicações da Justiça do Trabalho (CGTIC-JT) será integrado pelos 
seguintes membros:
I - o Secretário-Geral da Presidência do Tribunal Superior do Trabalho;
II - o Diretor-Geral da Secretaria do Tribunal Superior do Trabalho;
III - o Secretário-Executivo do Conselho Superior da Justiça do Trabalho;
IV - o Diretor da Secretaria da Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho;
V - o Assessor-Chefe de Tecnologia da Informação e das Comunicações do Conselho Superior da Justiça do Trabalho;
VI - o Secretário de Tecnologia da Informação do Tribunal Superior do Trabalho.
Parágrafo único.  Caberá à Secretaria-Executiva  do Conselho Superior  da Justiça do Trabalho a coordenação das atividades do 
CGTIC-JT e por seu intermédio as deliberações serão submetidas à Presidência do Conselho Superior da Justiça do Trabalho.
Art. 5º O CGTIC-JT reunir-se-á mensalmente na sede do Conselho Superior da Justiça do Trabalho.
CAPÍTULO III
Da Coordenação Executiva
Art. 6º A Coordenação Executiva será exercida pela Assessoria de Tecnologia da Informação e das Comunicações do Conselho 
Superior da Justiça do Trabalho - ASTIC, a quem caberá:
I - promover e coordenar as atividades necessárias à elaboração da proposta do Plano Estratégico de Tecnologia da Informação da 
Justiça do Trabalho (PETI-JT), submetendo-o à avaliação e aprovação pelas instâncias pertinentes;
II - coordenar a execução do PETI-JT após a sua aprovação, reportando o seu andamento;
III - zelar pelo alinhamento estratégico dos projetos, serviços, aplicações e infraestrutura que compõem o Portfólio de TICJT;
IV - orientar e priorizar os projetos que venham a integrar o Portfólio de TIC-JT, inserindo-os no Plano Estratégico de Tecnologia 
da Informação vigente;
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V - orientar e priorizar os investimentos relativos aos projetos, serviços, aplicações e infraestrutura a serem executados no âmbito do 
PETI-JT;
VI - promover a negociação e viabilização das ações necessárias à mitigação de riscos que impactem os projetos integrantes do 
PETI - JT.
VII - definir e implementar modelos e ferramentas para priorização dos investimentos para a manutenção e evolução do Portfólio de 
TIC-JT;
VIII - instituir e coordenar as estruturas necessárias à manutenção e evolução do Portfólio de TIC-JT, abrangendo fóruns, comitês 
temáticos, comitês de sistemas ou serviços, grupos de trabalho, gerentes e equipes de projetos;
IX - gerenciar o Portfólio de TIC-JT, por meio da supervisão dos projetos, serviços, sistemas e infraestrutura a ele vinculados;
X - promover a definição e a implantação de metodologias, normas e processos para a gestão do Portfólio de TIC-JT;
XI - coordenar a elaboração de propostas, pareceres, especificações técnicas e outros estudos necessários à manutenção e evolução 
do Portfólio de TIC-JT e promover seu encaminhamento às instâncias pertinentes;
XII  -  promover,  coordenar  e  regulamentar  as  ações destinadas à contratação e fornecimento de  bens e serviços  necessários  à 
manutenção e evolução do Portfólio de TIC-JT;
XIII - promover a aquisição e a disseminação dos conhecimentos requeridos à manutenção e evolução do Portfólio de TICJT;
XIV - fomentar políticas de capacitação em Tecnologia da Informação e áreas correlatas para magistrados e servidores da Justiça do 
Trabalho;
XV - estabelecer diretrizes para as comunicações institucionais, organizacionais e operacionais no âmbito de sua competência;
XVI - preparar os expedientes e despachos em processos administrativos e comunicações oficiais pertinentes à gestão do Portfólio 
de TIC-JT.
§ 1º A ASTIC contará com o auxílio do Grupo de Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação da Justiça do Trabalho 
(GTPLAN), para formalizar a proposta de Planejamento Estratégico de TI (PETI-JT) e suas revisões.
§ 2º A fim de determinar a adequação dos projetos, serviços e sistemas aos requisitos técnico-jurídicos da Justiça do Trabalho, a 
ASTIC poderá solicitar a emissão de parecer pela Comissão de Avaliação dos Projetos de Informatização da Justiça do Trabalho, 
instituída pelo Ato CSJT.GP n° 21/2007, com atribuições definidas pelo Ato CSJT.GP.SE n° 112/2009.
CAPÍTULO IV
Do Fórum de Gestores de tecnologia da Informação
Art.  7º  O Fórum de  Gestores  de  Tecnologia  da  Informação  da  Justiça  do  Trabalho,  de  caráter  permanente,  será  vinculado  à 
Coordenação Executiva e integrado pelos Secretários de Tecnologia da Informação da Justiça do Trabalho, tendo como atribuições:
I - contribuir para a formulação de políticas e planos estratégicos de Tecnologia da Informação no âmbito da Justiça do Trabalho;
II - apoiar a Coordenação Executiva na execução das ações nacionais de TIC;
III - colaborar para o intercâmbio de informações e troca de experiências relativas à Tecnologia da Informação e Comunicações;
IV - promover a integração entre órgãos, magistrados e servidores da Justiça do Trabalho, no que tange aos aspectos relacionados à 
Tecnologia da Informação e Comunicações.
Parágrafo único.  Caberá  à Assessoria  de  Tecnologia  da  Informação e das  Comunicações do Conselho Superior  da  Justiça  do 
Trabalho a coordenação das atividades do Fórum de Gestores de TI.
Art. 8º As reuniões do Fórum de Gestores de TI da Justiça do Trabalho ocorrerão anualmente, de preferência na sede do Conselho 
Superior da Justiça do Trabalho.
CAPÍTULO V
Dos Comitês TÉCNICOS Temáticos
Art.  9º.  Os Comitês  Técnicos  Temáticos,  de  caráter  permanente,  serão vinculados  à Coordenação Executiva  e integrados  por 
servidores da Justiça do Trabalho, tendo as seguintes atribuições:
I - realizar estudos, pesquisas e levantamentos de informações em suas áreas de competência;
II - divulgar os resultados de suas atividades pelos meios ou mecanismos designados pela Coordenação Executiva;
III - prestar serviços de assessoria técnica aos órgãos da JT nas áreas de sua competência;
IV - realizar a comunicação organizacional dentro de sua competência;
V - elaborar propostas de projetos,  termos de referência ou projetos básicos, relatórios e pareceres pertinentes às suas áreas de 
atuação.
§  1°  Os  Comitês  Técnicos  Temáticos  corresponderão  às  áreas  temáticas  de  conhecimento  da  Tecnologia  da  Informação  e 
Comunicações, sendo sua criação, finalidade e composição definidas por meio de atos administrativos da Presidência do Conselho 
Superior da Justiça do Trabalho.
§ 2° Os Comitês Técnicos Temáticos terão a responsabilidade de pesquisar, avaliar e promover a adoção de novas tecnologias 
adequadas à missão e necessidades das diversas áreas da Justiça do Trabalho.
§ 3° A atuação dos Comitês Técnicos Temáticos estará sujeita à avaliação periódica pela ASTIC quanto à sua eficácia, composição 
e adequação de suas atribuições, podendo ser objeto de revisão, sujeita à aprovação pelo Secretário Executivo do Conselho Superior 
da Justiça do Trabalho e regulamentação na forma do § 1º.
CAPÍTULO VI
Dos Comitês Gestores de Sistemas ou Serviços
Art. 10. Os Comitês Gestores de Sistemas ou Serviços serão vinculados à Coordenação Executiva, tendo as seguintes atribuições:
I - garantir a adequação dos sistemas e serviços coorporativos nacionais às necessidades da Justiça do Trabalho;
II  -  colaborar  para  a  definição  das  premissas  e  estratégias  utilizadas  para  o  desenvolvimento,  homologação,  implantação  e 
integridade de operação dos serviços e sistemas;
III - elaborar propostas de projetos para a especificação, aquisição, implantação e suporte a serviços e sistemas;
IV  -  indicar  membros  para  composição  das  equipes  de  projeto,  incluindo  os  gerentes  do  projeto  e  as  equipes  de  requisitos, 
submetendo-os à aprovação da Coordenação Executiva;  V -  apoiar  o  desenvolvimento de projetos  relacionados  à sua área de 
competência, atendendo às solicitações encaminhadas pelos respectivos gerentes de projetos;
VI - elaborar termos de referência ou projetos básicos, relatórios e pareceres pertinentes às suas áreas de competência;
VII - divulgar os resultados de suas atividades pelos meios e mecanismos designados pela Coordenação Executiva.
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§  1°  Os  Comitês  Gestores  de  Sistemas  ou  Serviços  serão  integrados  por  representantes  dos  usuários  internos  e  externos  dos 
respectivos  sistemas  ou  serviços,  no primeiro  caso preferencialmente  servidores  de  unidades judiciárias  ou  administrativas  ou 
analistas  de  sistemas  ou  de  negócios,  todos  com  larga  experiência  na  atividade  afetada  e,  eventualmente,  por  magistrados 
encarregados do desenvolvimento de melhoramentos organizacionais.
§ 2° A instituição dos Comitês Gestores de Sistemas ou Serviços e a definição de atribuições complementares se fará por atos  
administrativos da Presidência do Conselho Superior da Justiça do Trabalho.
§ 3° A atuação dos Comitês Gestores de Sistemas ou Serviços estará sujeita à avaliação periódica pela ASTIC quanto à sua eficácia, 
composição e adequação de suas atribuições,  podendo ser objeto de revisão,  sujeita à aprovação pelo Secretário Executivo do 
Conselho Superior da Justiça do Trabalho e regulamentação na forma do § 2º.
CAPÍTULO VII
Dos Grupos de Trabalho
Art. 11. Os Grupos de Trabalho, de caráter temporário e constituídos para atender a necessidades específicas, serão vinculados à 
Coordenação Executiva e integrados por servidores da Justiça do Trabalho e, eventualmente, por magistrados trabalhistas, tendo as 
seguintes atribuições:
I -realizar estudos e pesquisas com vistas ao desenvolvimento de atividades vinculadas ao Portfólio de TIC-JT;
II - elaborar propostas de projetos, termos de referência ou projetos básicos, relatórios e pareceres pertinentes aos seus escopos de 
atuação;
III -realizar a transferência de conhecimentos para as áreas operacionais;
IV - divulgar os resultados de suas atividades pelos meios ou mecanismos designados pela Coordenação Executiva.
§ 1° Quando necessário, em razão do seu objeto, os Grupos de Trabalho poderão ser integrados também por representantes dos 
usuários internos e externos da Justiça do Trabalho diretamente envolvidos ou impactados pelo escopo de suas atividades.
§ 2°  A instituição dos  Grupos  de  Trabalho e  a definição de  suas atribuições  específicas,  vigências  e  prazos  se  fará  por  atos 
administrativos da Presidência do Conselho Superior da Justiça do Trabalho.
§ 3° A atuação dos Grupos de Trabalho estará sujeita  à avaliação periódica pela ASTIC quanto à sua eficácia,  composição e 
adequação de suas atribuições, podendo ser objeto de revisão, sujeita à aprovação pelo Secretário Executivo do Conselho Superior 
da Justiça do Trabalho e regulamentação na forma do § 2º.
CAPÍTULO VIII
Dos Gerentes de Projeto
Art. 12. Os Gerentes de Projetos serão os responsáveis pela gestão dos projetos integrantes do Portfólio de TIC-JT, tendo como 
atribuições:
I - conduzir a gestão dos projetos, desde sua concepção até seu encerramento, de acordo com a Metodologia de Gestão de Projetos 
do Conselho Superior da Justiça do Trabalho (MGP-CSJT) compilada pela Coordenação Executiva na forma do Inciso VII do Art. 
6º;
II - coordenar as respectivas equipes de projeto no desenvolvimento de suas atividades e atribuições;
III - levantar informações, elaborar e submeter, em conformidade com a MGP-CSJT, os documentos gerenciais requeridos para o 
desenvolvimento dos projetos, incluindo proposta de projeto, estudo de viabilidade, plano integrado de projeto, atas de reunião, 
registros de ocorrência, relatórios de status do projeto, termos de homologação, entrega e aceitação final;
IV - promover interlocuções junto às partes interessadas nos projetos de forma a garantir sua viabilidade e alinhamento com as 
necessidades e diretrizes da Justiça do Trabalho.
Parágrafo único. Os Gerentes de Projetos serão selecionados a partir de cadastro denominado "Banco de Gerentes de Projetos da 
Justiça do Trabalho", considerando-se a adequação de seu perfil técnico e sua experiência ao escopo e à complexidade do projeto.
CAPÍTULO IX
Das Equipes de Projeto
Art. 13. As Equipes de Projetos serão constituídas a partir de cadastro denominado "Banco de Talentos da Justiça do Trabalho", 
sendo compostas de servidores com perfil técnico e experiência compatíveis com o escopo e a complexidade das atividades que 
serão desenvolvidas.
CAPÍTULO X
Dos PROJETOS NACIONAIS
Art. 14. A Coordenação Executiva receberá as propostas de projeto nacional submetendo-as, preliminarmente, à apreciação técnica 
conclusiva dos comitês e grupos de trabalho da Justiça do Trabalho pertinentes.
Art. 15. A proposta de projeto nacional, elaborada segundo a MGP-CSJT e aprovada tecnicamente, será encaminhada às instâncias 
de Planejamento Estratégico da Justiça do Trabalho para orientação quanto à prioridade e reserva de recursos orçamentários para o 
projeto.
Art. 16. Definida a prioridade e alocados os recursos para o projeto, este deverá ser submetido à Presidência do Conselho Superior 
da Justiça do Trabalho para deliberação.
CAPÍTULO XI
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art.  17. As informações dos  projetos  e das  atividades desenvolvidas serão divulgadas no Portal da Justiça do Trabalho,  pelos 
respectivos responsáveis, de acordo com as diretrizes definidas pela Coordenação Executiva.
Art. 18. No âmbito de suas atribuições, a ASTIC poderá levantar informações técnicas junto aos Tribunais Regionais do Trabalho, 
bem como solicitar  a  realização de  pareceres  técnicos  pelas  unidades administrativas  do Tribunal  Superior  do Trabalho e do 
Conselho Superior da Justiça do Trabalho, referentes à execução dos projetos e serviços componentes do Portfólio de TIC-JT.
Art. 19. Fica revogada a Resolução CSJT n° 48, de 05 de maio de 2008.
Art. 20. Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.
Min. MILTON DE MOURA FRANÇA

25) ATO Nº 137, DE 27 DE AGOSTO DE 2009 O PRESIDENTE DO CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO 
no uso de suas atribuições legais e regimentais, resolve:
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Constituir Comitê Gestor do Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho - DEJT, nos termos do presente Ato.
Art. 1º O Comitê Gestor do DEJT terá a atribuição de analisar as demandas e as necessidades de atualização e alteração do sistema.
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 CS J T.
Art. 2º O Comitê Gestor será integrado pelo Gestor Nacional do DEJT, Gestor do Tribunal Superior do Trabalho e de Gestores 
Regionais representantes de três Tribunais Regionais do Trabalho, a serem indicados por Ato do Secretário Executivo do Conselho 
Superior da Justiça do Trabalho.
Art. 3º Este Ato entra em vigor na data da sua publicação.
Min. MILTON DE MOURA FRANÇA
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