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P O R T A R I A S  

 
1)PORTARIA Nº 519, DE 27 DE ABRIL DE 2009(*) 
Constitui o Comitê Gestor Nacional do planejamento e gestão estratégica do Poder Judiciário. 
O PRESIDENTE DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, no uso de suas atribuições, com fundamento no artigo 103-B 
parágrafo 4º da Constituição Federal, e: 
CONSIDERANDO que compete ao Conselho Nacional de Justiça coordenar as atividades de planejamento e gestão estratégica do 
Poder Judiciário; 
CONSIDERANDO a instituição do Plano Estratégico Nacional, por meio da Resolução N.º 70, de 18 de Março de 2009; 
CONSIDERANDO a necessidade de regulamentar o disposto no Art. 7º, Parágrafo Único, da mesma Resolução; resolve: 
Art. 1º Constituir o Comitê Gestor Nacional para auxiliar as atividades de planejamento e gestão estratégica do Poder Judiciário, a 
ser coordenado pelo Presidente da Comissão de Estatística e Gestão Estratégica do Conselho Nacional de Justiça, e este assessorado 
pelo Departamento de Gestão Estratégica. 
Art. 2º o Comitê Gestor Nacional será composto pelos responsáveis pela área de planejamento e gestão estratégica, com a seguinte 
representação: 
I - o Secretário-Geral do Conselho Nacional de Justiça; 
II - um representante do Supremo Tribunal Federal; 
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III - um representante do Conselho Nacional de Justiça; 
IV - um representante do Superior Tribunal de Justiça; 
V - um representante do Tribunal Superior do Trabalho; 
VI - um representante do Superior Tribunal Militar; 
VII - um representante do Tribunal Superior Eleitoral; 
VIII - um representante do Conselho Superior da Justiça do Trabalho; 
IX - um representante do Conselho de Justiça Federal; 
X - cinco representantes dos Tribunais de Justiça dos Estados, observadas as regiões geográficas; 
XI - um representante dos Tribunais de Justiça Militar dos Estados. 
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Min. GILMAR MENDES 
(*) Republicada por ter saído, no DOU de 14-5-09, Seção 1, pág 114, com incorreção no original. 
 
2)PORTARIA Nº 494, DE 18 DE MARÇO DE 2009 
Institui Grupo de Trabalho para o desenvolvimento e implantação do Sistema e-Fiscal. 
O PRESIDENTE DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, no uso de suas atribuições constitucionais e regimentais, resolve: 
Art. 1º Fica instituído o Grupo de Trabalho para viabilizar o desenvolvimento e implantação do sistema de processo eletrônico para 
executivos fiscais (e-Fiscal), com a seguinte composição: 
I - 2 (dois) representantes do Conselho Nacional de Justiça; 
II - 2 (dois) representantes do Conselho Superior da Justiça do Trabalho; 
III - 2 (dois) representantes do Conselho da Justiça Federal; 
IV - 5 (cinco) representantes dos Tribunais de Justiça dos Estados, observadas as regiões geográficas; 
V - 5 (cinco) representantes das Procuradorias Gerais dos Estados, observadas as regiões geográficas. 
Parágrafo único. Os representantes de que tratam os incisos II a V serão indicados por ofício encaminhado à Presidência do 
Conselho Nacional de Justiça. 
Art. 2º O Grupo de Trabalho será coordenado por um Juiz Auxiliar da Presidência e terá o prazo de 15 (quinze) dias, a partir da 
publicação do ato de sua instituição, para apresentar o cronograma e o respectivo plano de trabalho de suas atividades. 
Art. 3º As deliberações do Grupo deverão estar em conformidade com as diretrizes da Comissão de Informatização, Modernização e 
Projetos Especiais do CNJ. 
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Min. GILMAR MENDES 
 
3)PORTARIA Nº 524, DE 28 DE ABRIL DE 2009 
Institui Grupo de Trabalho para monitoramento de obras e padronização de critérios e layout para construção de imóveis no Poder 
Judiciário. 
O PRESIDENTE DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, no uso de suas atribuições constitucionais e regimentais e 
considerando a deliberação do Plenário do CNJ na sua 83º Sessão Ordinária, de 28 de abril de 2009, resolve: 
Art. 1º Fica instituído, no âmbito do Conselho Nacional de Justiça, Grupo de Trabalho para elaborar estudos e propor medidas 
referentes a monitoramento de obras e padronização de critérios e layout para construção de imóveis no Poder Judiciário. 
Art. 2º O Grupo de Trabalho apresentará a seguinte composição: 
I - o Secretário-Geral do Conselho Nacional de Justiça; 
II - um representante do Supremo Tribunal Federal; 
III - um representante do Conselho Nacional de Justiça; 
IV - um representante do Superior Tribunal de Justiça; 
V - um representante do Tribunal Superior do Trabalho; 
VI - um representante do Superior Tribunal Militar; 
VII - um representante do Tribunal Superior Eleitoral; 
VIII - um representante do Conselho Superior da Justiça do Trabalho; 
IX - um representante do Conselho de Justiça Federal; 
X - cinco representantes de Tribunais de Justiça dos Estados, observadas as regiões geográficas. 
Parágrafo único. O Grupo de Trabalho poderá contar com o auxílio de servidores, autoridades e especialistas de entidades públicas e 
privadas com atuação nas áreas de engenharia, arquitetura e afins. 
Art. 3º O Grupo de Trabalho instituído por esta Portaria terá o prazo de 30 (trinta) dias, a partir da publicação do ato de sua 
instituição, para apresentar ao Presidente do Conselho Nacional de Justiça o cronograma e o respectivo plano de trabalho de suas 
atividades. 
Art. 4º O Grupo de Trabalho será Presidido por Conselheiro do Conselho Nacional de Justiça, indicado pela Presidência. 
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Min. GILMAR MENDES 
 
4)PORTARIA Nº - 526 , DE 4 DE MAIO DE 2009 
Altera dispositivo da Portaria n° 250, de 19 de maio de 2008. 
O PRESIDENTE DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o inciso IX do art. 
6° do Regimento Interno, e considerando o disposto no art. 2°,  §2°, do Decreto n° 4.004, de 08 de novembro de 2001, resolve: 
Art. 1° A Portaria n° 250, de 19 de maio de 2008, passa a vigorar com a seguinte alteração: 
"Art. 4° A ajuda de custo corresponderá a uma remuneração, caso o Juiz Auxiliar ou o servidor possua um dependente, a duas 
remunerações, caso possua dois dependentes e a três remunerações, caso possua três ou mais dependentes." 
Art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Ministro GILMAR MENDES - Presidente 
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5)PORTARIA Nº 2560, de 03 de junho de 2009. 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4a REGIÃO, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
considerando o contido na Resolução nº 70 do CNJ, de 18 de março de 2009, que instituiu as Metas Nacionais de Nivelamento para 
2009, e o contido no Ofício-Circular nº 330/2009 do CNJ, que solicita a designação formal de gestor regional das Metas Nacionais, 
resolve DESIGNAR a Desembargadora Maria Inês Cunha Dornelles como Gestora e responsável pela informação dos resultados 
obtidos e pela adoção das medidas suficientes e necessárias ao alcance das 10 Metas Nacionais de Nivelamento do Poder Judiciário. 
JOÃO GHISLENI FILHO 
Presidente 
 
6)PORTARIA Nº 2640, de 08 de junho de 2009. 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
CONSIDERANDO os termos do Ofício GCGJ nº 129, de 08 de maio de 2009, que recomenda a formação de grupo gestor 
responsável pela implantação do Sistema de Gerenciamento de Informações Administrativas e Judiciárias da Justiça do Trabalho - 
e-GESTÃO, instituído por meio do Provimento nº 2, de 19 de dezembro de 2008,  
RESOLVE DESIGNAR os Juízes MAURÍCIO SCHMIDT BASTOS e RAUL ZORATTO SANVICENTE, e os servidores 
ANDREA SIMÕES DA COSTA, representando a Presidência, CLÁUDIA MACHADO SEBEN, representando a Corregedoria, 
TATIANA PATRÍCIA KRAUSE, representando a Direção Geral de Coordenação Judiciária, FRANCISCO JOSÉ FETTER 
FURTADO, representando o Núcleo de Estatística, Gestão Estratégica e Apoio às Comissões Permanentes, LUIS GUSTAVO DE 
ASSIS VARGAS, representando a área fim de 1º grau, e NORA HELENA ROTHFUCHS ALBRECHT e ERIC GUATIMOZIN 
SILVA, representando a área de informática, para, sob a coordenação do primeiro, integrarem o Grupo Gestor Regional para a 
implantação do Sistema e-GESTÃO. 
JOÃO GHISLENI FILHO 
Presidente 
 
7)PORTARIA nº 2593, de 05 de junho de 2009. 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, no uso de suas atribuições, e considerando o 
que consta do Expediente TRT 4ª M.A. nº 08583-1989-000-04-00-7 e do Expediente TRT 4ª MA nº 02120-2003-000-04-00-0, 
resolve: 
1 - ALTERAR a lotação do Quadro Permanente de Pessoal deste Tribunal, constante na Portaria nº 4480/2008, publicada no Diário 
Ofi cial do Estado de 02.03.2007, tendo em vista a edição da Lei nº 11.436, de 28.12.2006, publicada no Diário Ofi cial da União de 
29.12.2006, para incluir 162 (cento e sessenta e dois) cargos da Carreira Judiciária de Analista Judiciário, Área Judiciária, 1 (um) 
cargo da Carreira Judiciária de Analista Judiciário, Área Administrativa, 2 (dois) cargos da Carreira Judiciária de Analista 
Judiciário, Área Apoio Especializado, Especialidade Economia, 6 (seis) cargos da Carreira Judiciária de Analista Judiciário, Área 
Administrativa, Especialidade Contabilidade, 1 (um) cargo da Carreira Judiciária de Analista Judiciária, Área Apoio Especializado, 
Especialidade Medicina (Psiquiatria), 1 (um) cargo da Carreira Judiciária de Analista Judiciário, Área Apoio Especializado, 
Especialidade Arquitetura, 1 (um) cargo da Carreira Judiciária de Analista Judiciário, Área Apoio Especializado, Especialidade 
Engenharia Mecânica, 2 (dois) cargos da Carreira Judiciária de Analista Judiciário, Área Apoio Especializado, Especialidade 
Biblioteconomia, 3 (três) cargos da Carreira Judiciária de Analista Judiciário, Área Apoio Especializado, Especialidade Analista de 
Sistemas, 1 (um) cargo da Carreira Judiciária de Analista Judiciário, Área Apoio Especializado, Especialidade Estatística, 1 (um) 
cargo da Carreira Judiciária de Analista Judiciário, Área Apoio Especializado, Especialidade Engenharia (Elétrica), 1 (um) cargo da 
Carreira Judiciária de Analista Judiciário, Área Apoio Especializado, Especialidade Psicologia, 1 (um) cargo da Carreira Judiciária 
de Analista Judiciário, Área Apoio Especializado, Especialidade Jornalismo, 48 (quarenta e oito) cargos da Carreira Judiciária de 
Técnico Judiciário, Área Administrativa, 1 (um) cargo da Carreira Judiciária de Técnico Judiciário, Área Serviços Gerais, 
Especialidade Marcenaria e Carpintaria, 2 (dois) cargos da Carreira Judiciária de Técnico Judiciário, Área Serviços Gerais, 
Especialidade Eletricidade e Comunicações, 2 (dois) cargos da Carreira Judiciária de Técnico Judiciário, Área Serviços Gerais, 
Especialidade Obras e Metalurgia, 4 (quatro) cargos da Carreira Judiciária de Técnico Judiciário, Área Serviços Gerais, 
Especialidade Portaria, 2 (dois) cargos da Carreira Judiciária de Técnico Judiciário, Área Serviços Gerais, Especialidade Artes Gráfi 
cas, 1 (um) cargo da Carreira Judiciária de Técnico Judiciário, Área Apoio Especializado, Especialidade Operação de 
Computadores, 6 (seis) cargos da Carreira Judiciária de Técnico Judiciário, Área Apoio Especializado, Especialidade Programação, 
20 (vinte) cargos da Carreira Judiciária de Técnico Judiciário, Área Administrativa, Especialidade Segurança e Transporte, 2 (dois) 
cargos da Carreira Judiciária de Técnico Judiciário, Área Serviços Gerais, Especialidade Sonorização, 2 (dois) cargos da Carreira 
Judiciária de Técnico Judiciário, Área Serviços Gerais, Especialidade Zeladoria. 
2 - TRANSFORMAR, com base na Resolução nº 47/2008, do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, os seguintes cargos 
incluídos acima: 2 (dois) cargos da Carreira Judiciária de Analista Judiciário, Área Apoio Especializado, Especialidade Economia 
em 2 (dois) cargos da Carreira Judiciária de Analista Judiciário, Área Administrativa; 1 (um) cargo da Carreira Judiciária de 
Analista Judiciário, Área Apoio Especializado, Especialidade Engenharia Mecânica em 1 (um) cargo da Carreira Judiciária de 
Analista Judiciário, Área Apoio Especializado, Especialidade Engenharia; 1 (um) cargo da Carreira Judiciária de Técnico Judiciário, 
Área Serviços Gerais, Especialidade Marcenaria e Carpintaria, 2 (dois) cargos da Carreira Judiciária de Técnico Judiciário, Área 
Serviços Gerais, Especialidade Eletricidade e Comunicações, 2 (dois) cargos da Carreira Judiciária de Técnico Judiciário, Área 
Serviços Gerais, Especialidade Obras e Metalurgia, 4 (quatro) cargos da Carreira Judiciária de Técnico Judiciário, Área Serviços 
Gerais, Especialidade Portaria, 2 (dois) cargos da Carreira Judiciária de Técnico Judiciário, Área Serviços Gerais, Especialidade 
Artes Gráfi cas, 2 (dois) cargos da Carreira Judiciária de Técnico Judiciário, Área Serviços Gerais, Especialidade Sonorização, 2 
(dois) cargos da Carreira Judiciária de Técnico Judiciário, Área Serviços Gerais, Especialidade Zeladoria em 15 (quinze) cargos da 
Carreira Judiciária de Técnico Judiciário, Área Administrativa. 
3 - TRANSFORMAR os seguintes cargos incluídos acima: 16 (dezesseis) cargos da Carreira Judiciária de Analista Judiciário, Área 
Judiciária em 16 (dezesseis) cargos da Carreira Judiciária de Analista Judiciário, Área Judiciária, Especialidade Execução de 
Mandados; 4 (quatro) cargos da Carreira Judiciária de Técnico Judiciário, Área Administrativa, Especialidade Segurança e 
Transporte em 4 (quatro) cargos da Carreira Judiciária de Técnico Judiciário, Área Administrativa. 
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4 - TRANSFORMAR, com base na Resolução nº 47/2008, do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, o cargo da Carreira 
Judiciária de Técnico Judiciário, Área Administrativa, Especialidade Edificações e Metalurgia, vago pela aposentadoria do servidor 
Humberto Denis Castaldi da Silva em Técnico Judiciário, Área Administrativa. 
5 - ALTERAR A NOMENCLATURA, com base na Resolução nº 47/2008, do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, dos 
seguintes cargos, incluídos acima: 3 (três) cargos da Carreira Judiciária de Analista Judiciário, Área Apoio Especializado, 
Especialidade Analista de Sistemas em 3 (três) cargos da Carreira Judiciária de Analista Judiciário, Área Apoio Especializado, 
Especialidade Tecnologia da Informação; 1 (um) cargo da Carreira Judiciária de Analista Judiciário, Área Apoio Especializado, 
Especialidade Jornalismo em 1 (um) cargo da Carreira Judiciário de Analista Judiciário, Área Apoio Especializado, Especialidade 
Comunicação Social; 6 (seis) cargos da Carreira Judiciária de Técnico Judiciário, Área Apoio Especializado, Especialidade 
Programação em 6 (seis) cargos da Carreira Judiciária de Técnico Judiciário, Área Apoio Especializado, Especialidade Tecnologia 
da Informação; 16 (dezesseis) cargos da Carreira Judiciária de Técnico Judiciário, Área Administrativa, Especialidade Segurança e 
Transporte em 16 (dezesseis) cargos da Carreira Judiciária de Técnico Judiciário, Área Administrativa, Especialidade Segurança. 
6- PUBLICAR, na forma do anexo a esta Portaria, o novo Quadro Permanente de Pessoal deste Tribunal. 
JOÃO GHISLENI FILHO 
Presidente 
Anexo vide legislação. 

 
8)PORTARIA nº 2627, de 08 de junho de 2009 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, no uso de suas atribuições, considerando o que 
consta no Expediente TRT 4ª PA nº 02120-2003-000-04-00-0, resolve: 
Art. 1º. Alterar, na forma do Anexo I, a Tabela de Cargos em Comissão e Funções Comissionadas deste Tribunal, de que trata a 
Portaria nº 775, de 02.03.2009, publicada no Diário Ofi cial do Estado de 04.03.2009, para implementar os cargos em comissão e 
funções comissionadas criados pela Lei nº 11.436/06, de 28.12.2006, publicada no Diário Oficial da União de 29.12.2006, relativas 
à quarta parcela a que se refere o inciso IV do artigo 4º da citada Lei, destinados na forma do artigo 2º desta Portaria; 
Art. 2º. Vincular ao Gabinete da Presidência os seguintes cargos em comissão e funções comissionadas: 06 cargos em comissão de 
DIRETOR DE SERVIÇO-CJ2, 03 funções comissionadas de ASSISTENTE ADMINISTRATIVO-FC05, 22 funções comissionadas 
de ASSISTENTE-CHEFE DE SEÇÃO-FC04, 10 funções comissionadas de SECRETÁRIO ESPECIALIZADO DE VARA-FC03, 
46 funções comissionadas de SECRETÁRIO ESPECIALIZADO DE JUIZ SUBSTITUTO-FC03, 17 funções comissionadas de 
ASSISTENTE-FC02, 41 funções comissionadas de AUXILIAR TÉCNICO-FC02, 30 funções comissionadas de AGENTE 
ADMINISTRATIVO-FC02 e 31 funções comissionadas de EXECUTANTE-FC01; 
Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
JOÃO GHISLENI FILHO 
Presidente 
Anexo vide legislação 

 
9)PORTARIA Nº 2629, de 08 de junho de 2009 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, no uso de suas atribuições, considerando o que 
consta dos Expedientes TRT 4ª PA nºs 01926-2009-000-04-00-7 e 02120-2003-000-04-00-0, resolve: 
Art. 1º. Transformar 31 funções comissionadas de EXECUTANTE-FC01, 17 funções comissionadas de ASSISTENTE-FC02, 41 
funções comissionadas de AUXILIAR TÉCNICO-FC02, 30 funções comissionadas de AGENTE ADMINISTRATIVO-FC02, 36 
funções comissionadas de SECRETÁRIO ESPECIALIZADO GAB-FC02, 125 funções comissionadas de SECRETÁRIO 
ESPECIALIZADO DE VARA-FC03, 161 funções comissionadas de SECRETÁRIO ESPECIALIZADO DE JUIZ 
SUBSTITUTOFC03, 16 funções comissionadas de SECRETÁRIO ESPECIALIZADO DE JUIZ CONVOCADO-FC03, 23 funções 
comissionadas de ASSISTENTE-CHEFE DE SEÇÃO-FC04, 02 funções comissionadas de ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 
TRIB-FC04, 07 funções comissionadas de ASSISTENTE-CHEFE DE POSTO DE VARA-FC04, 166 funções comissionadas de 
EXECUTANTE DE MANDADOS-FC05, 39 funções comissionadas de ASSISTENTE ADMINISTRATIVO GAB-FC05, 20 
funções comissionadas de SECRETÁRIO ESPECIALIZADO DE JUIZ CONVOCADO-FC05, em 130 funções comissionadas de 
nível FC01, 190 funções comissionadas de nível FC02, 277 funções comissionadas de nível FC04 e 118 funções comissionadas de 
nível FC05, conforme autorização do Órgão Especial de 29.05.2009. 
Art. 2º. A presente transformação não gera aumento de despesa, conforme Demonstrativo de Despesas, constante no Anexo I desta 
Portaria. 
Art. 3º. As funções comissionadas oriundas da transformação constante no art. 1º serão denominadas e vinculadas conforme Tabela 
constante no Anexo II desta Portaria. 
JOÃO GHISLENI FILHO 
Presidente 
Anexos vide legislação 
 
10)PORTARIA nº 2985, de 22 de junho de 2009. 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
tendo em vista o que consta do Expediente TRT 4ª MA nº 03362- 2008-000-04-00-6 resolve PROVER, a partir de 26.06.2009, a 
Dra. LUISA RUMI STEINBRUCH, no cargo de Juiz do Trabalho Substituto, deste Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região/RS, 
em vaga decorrente de permuta com a Dra. JOCELIA MARA MARTINS SAMAHA, para idêntico cargo no Tribunal 
Regional do Trabalho da 9ª Região/PR. 
JOÃO GHISLENI FILHO 
Juiz-Presidente 
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11)PORTARIA Nº 3042, DE 24 DE JUNHO DE 2009. 
Dispõe sobre o processamento dos pedidos de execução provisória no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª 
Região. 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
tendo em vista a edição do Provimento nº 02, de 18 de junho de 2009, e  
CONSIDERANDO a implantação das Tabelas Processuais Unificadas instituídas pela Resolução nº 46/2007, do Conselho Nacional 
de Justiça, que não contemplam a classe Carta de Sentença no segundo grau;  
RESOLVE: 
Art. 1º Os pedidos de execução provisória recebidos no Tribunal serão protocolizados e encaminhados ao Serviço de Acórdãos, 
Traslados e Certidões que, de ordem, procederá a sua juntada aos respectivos autos e consignará no sistema informatizado que o 
requerimento aguardará a análise de eventual recurso de revista. 
Art. 2º Interposto e admitido recurso de revista nos autos em que requerida execução provisória, a parte interessada será intimada, de 
ordem, para que, no prazo de dez dias, proceda à extração das cópias que entender necessárias para o seu processamento. 
§ 1º Incumbirá à parte dirigir a petição de execução provisória e as cópias para formação dos autos suplementares ao Juízo de 
origem para distribuição por dependência. 
§ 2º O Serviço de Acórdãos, Traslados e Certidões certificará o transcurso do prazo para extração das cópias e remeterá os autos, de 
ordem, ao Tribunal Superior do Trabalho. 
Art. 3º Não ocorrendo a interposição ou seguimento de recurso de revista, será certificada a perda de objeto da solicitação, e os 
autos, de ordem, serão remetidos à origem. 
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
JOÃO GHISLENI FILHO, 
Presidente. 
 
12)PORTARIA Nº 3032, DE 24 DEJUNHO DE 2009. 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, no uso de suas atribuições legais e nos termos 
do artigo 654, § 5º, alínea “a”, da Consolidação das Leis do Trabalho, 
Resolve REMOVER, a pedido, a partir de 29 de junho de 2009, a Juíza ROSANE MARLY SILVEIRA ASSMANN, Titular da 2ª 
Vara do Trabalho de Uruguaiana, para a 2ª Vara do Trabalho de Bagé, cuja titularidade encontra-se vaga, conforme edital de 01 de 
junho de 2009, disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico do dia 02 de junho de 2009. 
Ass. Desembargador JOÃO GHISLENI FILHO, Presidente. 
 
13)PORTARIA Nº 3116, DE 26 DE JUNHO DE 2009. 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
considerando o contido no Ofício nº 025/COMJE que define a realização da Semana Nacional da Conciliação no período de 07 a 11 
de dezembro, bem como a necessidade de estudo das providências que viabilizem o envolvimento amplo de magistrados, servidores, 
advogados e sociedade, além do exame das sugestões e críticas recebidas após a Semana Regional da Conciliação realizada no 
período de 22 a 26 de junho próximo passado, resolve manter o Grupo de Trabalho composto pelo Juiz Diretor do Foro de Porto 
Alegre, Carlos Alberto May, o Juiz Substituto Carlos Alberto Z. Lontra, o Diretor-Geral de Coordenação Judiciária, Onélio Luis S. 
Santos, a Assessora de Informática da Corregedoria Regional, Cláudia Machado Seben, a Diretora de Secretaria do Juízo Auxiliar 
de Conciliação, Márcia Jaqueline Leal Vargas e a Assessora de Comunicação Social, Ana Cristina Rosa, para, sob a coordenação do 
primeiro, planejar e orientar a Semana Nacional da Conciliação a ser desenvolvida entre os dias 07 a 11 de dezembro de 2009. 
JOÃO GHISLENI FILHO 
Desembargador-Presidente do TRT da 4ª Região 
 
14)PORTARIA Nº 3075, DE 25 DE JUNHO DE 2009. 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
resolve: 
Art. 1º. TRANSFORMAR o Núcleo de Estatística, Gestão Estratégica e Apoio às Comissões Permanentes, vinculado ao Gabinete 
da Presidência, em Assessoria de Planejamento Estratégico, Dados Estatísticos e Apoio às Comissões Permanentes, permanecendo 
vinculada ao Gabinete da Presidência. 
Art. 2º. VINCULAR à Assessoria de Planejamento Estratégico, Dados Estatísticos e Apoio às Comissões Permanentes, 01 (um) 
cargo em comissão de Assessor-CJ3, anteriormente vinculado ao Gabinete da Presidência, e 04 (quatro) funções comissionadas de 
Assistente Administrativo Gab-FC05, anteriormente vinculadas ao Núcleo de Estatística, Gestão Estratégica e Apoio às Comissões 
Permanentes. 
Art. 3º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação. 
JOÃO GHISLENI FILHO 
Presidente 

 

R E S O L U Ç Õ E S 

 
15) RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 1339/2009 
Referenda ato da Presidência que altera o artigo 16 da Resolução Administrativa nº 1.187/2006, relativo ao interstício para a 
progressão funcional e para a promoção. 
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 Ministros João Oreste 
Dalazen, Vice-Presidente, Antônio José Barros Levenhagen, Ives Gandra da Silva Martins Filho, João Batista Brito Pereira, Maria 
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Cristina Irigoyen Peduzzi, José Simpliciano Fontes de Faria Fernandes, Renato de Lacerda Paiva, Emmanoel Pereira, Lelio Bentes 
Corrêa, Aloysio Corrêa da Veiga e Horácio Raymundo de Senna Pires e a Exma. Subprocuradora-Geral do Trabalho, Dr.ª Maria 
Guiomar Sanches de Mendonça,  
R E S O L V E U 
Referendar o ATO.GDGSET.GP.n.º269, praticado pela Presidência ad referendum do Órgão Especial, nos termos a seguir 
transcritos: 
“ATO.GDGSET.GP.n.º269 - O PRESIDENTE DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, no uso de suas atribuições legais e 
regimentais estabelecidas no inciso XI do artigo 35 do Regimento Interno, ad referendum do Tribunal Pleno, e tendo em vista o 
constante do Processo Virtual n.º 501.756/2008-4, do Acórdão nº 1.528/2008 do Tribunal de Contas da União e da Portaria Conjunta 
nº 1, de 7 de março de 2007, do Supremo Tribunal Federal e Tribunais Superiores, RESOLVE - Art. 1º Alterar o artigo 16 da 
Resolução Administrativa nº 1.187/2006 para que passe a constar a seguinte redação:  
‘Art. 16. O interstício para a progressão funcional e a promoção será computado em períodos corridos de 365 dias, da data em que 
completou o último interstício aquisitivo, ficando suspenso durante as licenças e os afastamentos previstos nos artigos 83, 84, § 1º, 
85, 86, 91, 92, 94, 95 e 96 da Lei nº 8.112, de 1990, bem assim na hipótese de participação em curso de formação e faltas 
injustificadas ao serviço, sendo retomado a partir do término do impedimento. 
Parágrafo único. Ao final da licença ou do afastamento, a contagem de tempo para completar o interstício será reiniciada na data em 
que o servidor retornar ao efetivo exercício’. 
Art. 2º Este Ato entra em vigor na data de sua publicação”. 
Brasília, 1º de junho de 2009. 
MILTON DE MOURA FRANÇA 
Ministro Presidente do Tribunal Superior do Trabalho 
 
16)RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 1340/2009 
Referenda ato da Presidência que autoriza o Presidente do Tribunal a decidir, monocraticamente, os agravos de instrumento em 
recurso de revista e os recursos de revista pendentes de distribuição, nas hipóteses que especifica. 
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 Ministros João Oreste 
Dalazen, Vice-Presidente, Antônio José Barros Levenhagen, Ives Gandra da Silva Martins Filho, João Batista Brito Pereira, Maria 
Cristina Irigoyen Peduzzi, José Simpliciano Fontes de Faria Fernandes, Renato de Lacerda Paiva, Emmanoel Pereira, Lelio Bentes 
Corrêa, Aloysio Corrêa da Veiga e Horácio Raymundo de Senna Pires e a Exma Subprocuradora-Geral do Trabalho, Dr.ª Maria 
Guiomar Sanches de Mendonça,  
R E S O L V E U 
Referendar o ATO.SETPOEDC.GP.n.º 310/2009, praticado pela Presidência ad referendum do Órgão Especial, nos termos a seguir 
transcritos: “ATO.SETPOEDC.GP N.º 310/2009 - Autoriza o Presidente do Tribunal a decidir, monocraticamente, os agravos de 
instrumento em recurso de revista e os recursos de revista pendentes de distribuição, nas hipóteses que especifica. O PRESIDENTE 
DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, no uso de suas atribuições legais e regimentais, ad referendum do Órgão Especial, 
Considerando o disposto no art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição da República, que assegura às partes o direito a razoável 
duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação,  
RESOLVEU –  
Art. 1º Fica o Presidente do Tribunal autorizado a decidir, monocraticamente, os agravos de instrumento em recurso de revista e os 
recursos de revista pendentes de distribuição que não preencham os pressupostos extrínsecos de admissibilidade.  
Art. 2º Compete, ainda, ao Presidente, antes da distribuição: 
 I – negar provimento a agravo de instrumento manifestamente incabível;  
II – negar provimento ao agravo de instrumento na hipótese de o recurso de revista não atender os pressupostos extrínsecos de 
admissibilidade; 
III – negar provimento ao agravo de instrumento para manter o despacho que denegou seguimento ao recurso de revista, por estar a 
decisão do Tribunal Regional em conformidade com súmula ou orientação jurisprudencial de direito material, da Corte.  
Art. 3º Os embargos de declaração serão julgados pelo Presidente.   
Parágrafo único. Postulando o embargante efeito modificativo, os embargos de declaração serão convertidos em agravo, em face dos 
princípios da fungibilidade e celeridade processual, e distribuídos no âmbito das Turmas do Tribunal.  
Art. 4º Havendo interposição de agravo contra a decisão da Presidência, o processo será distribuído no âmbito das Turmas do 
Tribunal.  
Art. 5º Este Ato entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as Resoluções Administrativas n.ºs 1171/2006, 
1185/2006 e 1242/2007.” 
Brasília, 1º de junho de 2009. 
MILTON DE MOURA FRANÇA 
Ministro Presidente do Tribunal Superior do Trabalho 
 
17) RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 04/2009 
O ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, em sessão ordinária realizada nesta data, 
no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
CONSIDERANDO a necessidade de adaptação dos critérios para afastamento de magistrado, nos moldes previstos no inciso I do 
artigo 73 da Lei Complementar nº 35/79, ao disposto na Resolução nº 64 do Conselho Nacional de Justiça, visando, além da 
equidade na concessão daquela vantagem, a preservação da normalidade da prestação jurisdicional no âmbito desta 4ª Região, 
RESOLVEU, por maioria de votos, vencidos, parcialmente o Exmo. Desembargador Denis Marcelo de Lima Molarinho, e, 
integralmente os Exmos. Desembargadores João Ghisleni Filho, Beatriz Zoratto Sanvicente, Juraci Galvão Júnior, João Alfredo 
Borges Antunes de Miranda, Dionéia Amaral Silveira e Berenice Messias Corrêa: 
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Art. 1º O afastamento de magistrado para freqüência a cursos ou seminários de aperfeiçoamento e estudos jurídicos, sem prejuízo 
de seus vencimentos ou vantagens, dar-se-á a critério do Órgão Especial, por período não superior a 02 (dois) anos, contínua ou 
interpoladamente, para o mesmo curso, observado o disposto nesta Resolução Administrativa. 
Art. 2º O magistrado de primeiro grau que pretender freqüentar cursos ou seminários de aperfeiçoamento e estudos jurídicos dirigirá 
requerimento por escrito ao Corregedor que, após ouvida a Escola Judicial, encaminhará a matéria ao Órgão Especial para 
deliberação. 
Parágrafo único. Quando formulado por desembargador, o requerimento será dirigido ao Órgão Especial. 
Art. 3º O pedido de afastamento deverá ser encaminhado com antecedência mínima de seu início, sendo de 60 (sessenta) dias para 
eventos de longa duração e de 30 (trinta) dias para os de média e curta duração, dele fazendo constar: 
I – o nome e o local da instituição de ensino promotora do curso ou atividade de aperfeiçoamento profi ssional; 
II - o prazo de duração, as datas de início e término do curso ou evento, o calendário acadêmico, os horários das aulas, a carga 
horária total e eventual previsão de férias durante o curso; 
III – prova da inscrição, aprovação em processo seletivo ou aceitação do requerente, fornecida pela instituição promotora do curso 
ou evento de aperfeiçoamento profissional; 
IV – a natureza do curso ou evento e a sua pertinência e compatibilidade com a prestação jurisdicional; 
V – prova de domínio da língua em que será ministrado o curso, se no exterior; 
VI – o compromisso de: 
a) permanência na instituição a que está vinculado, pelo mesmo período de afastamento, após o retorno às atividades; 
b) apresentação de certificado de participação, se o evento for de curta duração, e de conclusão, com aproveitamento, na hipótese de 
eventos de média e longa duração; 
c) disponibilização do trabalho de conclusão do evento, permitida a publicação gratuita em revista do Tribunal, a inserção do 
respectivo texto no sítio da escola da magistratura ou do Tribunal na rede mundial de computadores e arquivamento na Biblioteca 
para consulta pelos interessados; 
d) disseminar, mediante aulas e palestras, os conhecimentos adquiridos durante o evento, quando solicitado pelo Tribunal; 
e) restituir ao Erário o valor correspondente aos subsídios e vantagens percebidos durante o afastamento, na hipótese de não 
conclusão do curso por fato atribuível ao magistrado, bem como indenizar pelo subsídio a que faria jus no período remanescente em 
caso de descumprimento da exigência de permanência mínima, após o retorno às atividades. 
§ 1º O prazo para encaminhamento da solicitação de afastamento, quando se tratar de evento de média ou curta duração, poderá ser 
inferior ao estipulado no caput, a critério da Presidência e ad referendum do Órgão Especial. 
§ 2º Quando se tratar de evento de curta duração poderá ser exigida do magistrado a apresentação de resumo dos estudos ou 
relatório sobre os temas discutidos. 
Art. 4º São considerados: 
I – de curta duração os eventos que não ultrapassem 30 (trinta) dias; 
II- de média duração os eventos que ultrapassem 30 (trinta) até 90 (noventa) dias; 
III- de longa duração os eventos que ultrapassem 90 (noventa) dias. 
Art. 5º O total de afastamentos para eventos de longa duração não poderá exceder a 5% (cinco por cento) do número de magistrados 
em atividade em primeira e segunda instâncias. 
Art. 6º Na apreciação do pedido de afastamento, o Órgão Especial do Tribunal decidirá de acordo com a conveniência do serviço 
judiciário e examinará a oportunidade de sua concessão, devendo observar: 
I – para a habilitação do candidato: 
a) a observância do limite de afastamentos estipulado no artigo anterior; 
b) a instrução do pedido com os documentos, declarações e informações indicados no artigo 3º; 
II – para o deferimento do pedido: 
a) a pertinência e a compatibilidade do curso ou atividade com a prestação jurisdicional e o seu refl exo no aprimoramento cultural 
do candidato; 
b) a conveniência e oportunidade para a Administração Pública; 
c) a ausência de prejuízo para os serviços judiciários; 
d) a inexistência de despachos ou sentenças pendentes além do prazo legal, injustifi cadamente; 
e) a inexistência, no momento da apreciação do pedido, de procedimento administrativo-disciplinar movido contra o requerente ou 
de qualquer punição dessa natureza nos últimos 2 (dois) anos. 
§ 1º A ausência de qualquer dos requisitos de habilitação implicará a rejeição do pedido de afastamento, sem prejuízo de sua 
renovação com o suprimento dos dados faltantes ou com a redução do número de magistrados afastados. 
§ 2º O deferimento do pedido poderá ser revisto se, em data posterior, se constatar a existência de feitos pendentes ou a abertura de 
procedimento administrativo-disciplinar contra o requerente. 
Art. 7º No caso de empate na votação para a escolha dos candidatos inscritos para um mesmo curso, ou havendo mais candidatos do 
que o limite estabelecido, será dada preferência, na ordem a seguir, ao candidato que: 
I – ainda não houver usufruído do benefício; 
II – contar com maior tempo de serviço na carreira, contado da data da posse; 
III- for mais idoso em relação aos concorrentes. 
Art. 8º Não será autorizado o afastamento do magistrado quando: 
I – não cumprido o período de vitaliciamento, ressalvadas as hipóteses de eventos de curta duração ou, a critério do Tribunal ou da 
Escola Judicial, de freqüência obrigatória; 
II – haja usufruído de idêntico benefício nos últimos 05 (cinco) anos. 
Art. 9º É facultada, ainda, a autorização para afastamento: 
I – de magistrado que não se tenha licenciado durante a participação no curso, para a elaboração do trabalho de conclusão, por 
período não excedente a 180 (cento e oitenta) dias; 
II - quando necessário, para apresentação ou defesa do trabalho de conclusão, pelo prazo de até 30 (trinta) dias. 
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Art. 10 O período de afastamento do magistrado para freqüência em cursos ou seminários de aperfeiçoamento e estudos será 
computado como de efetivo exercício da função, sem prejuízo da regra inserta na alínea “a” do inciso VI do artigo 3º desta 
Resolução. 
Art. 11 O afastamento do magistrado, nos casos regulados por esta Resolução, não poderá implicar acumulação de períodos de 
férias, as quais serão coincidentes com as férias regulares do curso por ele freqüentado. 
Parágrafo único. Se o período de férias escolares for inferior a 60 (sessenta) dias, o remanescente será usufruído posteriormente à 
conclusão do curso. 
Art. 12 O magistrado que se afastar para realização de curso de longa duração não fará jus a diárias, salvo quando a sua participação 
for obrigatória ou de iniciativa da Administração do Tribunal. 
Parágrafo único. Nos demais casos, o Tribunal poderá deferir o pagamento de diárias, na forma da lei. 
Art. 13 Os casos omissos serão resolvidos pelo Órgão Especial. 
Art. 14 Revogam-se a Resolução Administrativa nº 02/98 e quaisquer outras disposições em contrário. 
Art. 15 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Dou fé. Porto Alegre, 29 de maio de 2009. 
Lisiane Moura dos Reis,  
Secretária Substituta do Tribunal Pleno e do Órgão Especial. 
 
18)RESOLUÇÃO Nº 78, DE 26 DE MAIO DE 2009 
Institui o Prêmio Nacional de Estatísticas Judiciárias 
O PRESIDENTE DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o decidido na 
sessão do dia 26 de maio de 2009, e 
Considerando a necessidade de padronizar os critérios de apuração dos dados estatísticos no âmbito do Judiciário brasileiro; 
Considerando a necessidade de fornecer informações e indicadores para a tomada de decisão no processo de planejamento e 
gestão estratégicos; 
Considerando a necessidade de permitir o acesso público às informações estatísticas e aos indicadores do Judiciário brasileiro; 
Considerando a necessidade de informar a real contribuição do Judiciário à sociedade brasileira; 
Considerando a necessidade de contribuir para a mensuração e a avaliação de desempenho e a produtividade dos órgãos judiciários; 
resolve: 
Art.1º Instituir o Prêmio Nacional de Estatísticas Judiciárias e aprovar o seu Regulamento, anexo a esta Resolução. 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Min. GILMAR MENDES 

ANEXO 
REGULAMENTO DO PRÊMIO NACIONAL DE ESTATÍSTICAS JUDICIÁRIAS 
Art. 1º O Prêmio Nacional de Estatísticas Judiciárias é um concurso público de periodicidade anual para a divulgação das 
informações do Sistema de Estatísticas do Poder Judiciário - SIESPJ, coordenado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e 
integrado pelos tribunais indicados nos incisos II a VII do Art. 92 da Constituição Federal. 
Art. 2º O Prêmio Nacional de Estatísticas Judiciárias tem por objetivo: 
I - contribuir para a utilização das estatísticas e indicadores no aprimoramento da gestão e na transparência das instituições 
judiciárias; 
II - estimular, reconhecer e premiar instituições judiciárias que utilizaram dados e indicadores estatísticos como instrumento de 
apoio ao planejamento e a previsão de tendências, para a identificação de eventuais problemas a médio e longo prazo, de forma a 
facilitar a tomada de decisões em tempo hábil; 
III - estimular, reconhecer e premiar pesquisadores, jornalistas e outros profissionais de comunicação que, por meio da utilização de 
dados e indicadores estatísticos das instituições da Justiça, contribuíram para o entendimento do funcionamento do sistema 
judiciário. 
Art. 3º O Prêmio Nacional de Estatísticas Judiciárias é dividido em três categorias: 
I - Categoria Órgãos Judiciários - As instituições do Judiciário brasileiro poderão inscrever seus sistemas de informação, bases de 
dados, projetos, atos normativos, práticas inovadoras e outras iniciativas de caráter institucional, que incentivem a gestão da pauta 
processual, a diminuição da taxa de congestionamento ou o aumento da eficiência utilizando dados estatísticos e indicadores do 
Judiciário, especialmente aqueles divulgados no Justiça em Números; 
II - Categoria Pesquisadores - Esses profissionais poderão inscrever suas teses, dissertações, relatórios de pesquisas acadêmicas, 
artigos técnicos e científicos e papers que utilizem em suas análises e conclusões os dados estatísticos e indicadores do Judiciário, 
especialmente aqueles divulgados no Justiça em Números e que tenham sido publicados no período entre maio do ano de premiação 
e os dois anos anteriores a tal mês; 
III - Categoria Jornalistas e outros profissionais de Comunicação - Esses profissionais poderão inscrever seus artigos, reportagens 
jornalísticas, de autoria individual ou em co-autoria, veiculadas em formato de texto, áudio, audiovisual ou multimídia que utilize 
análises estatísticas judiciais e dados do Judiciário, especialmente aqueles divulgados no Justiça em Números e que tenham sido 
publicados no período de janeiro do ano anterior a maio do ano de premiação. 
Parágrafo Único. É vedada a inscrição de trabalhos de servidores e Conselheiros do CNJ e de servidores do DPJ, dos membros da 
Comissão Julgadora e dos seus parentes em até segundo grau. 
Art. 4º As inscrições serão feitas anualmente em data definida pela Comissão Julgadora. 
Parágrafo 1º Os projetos e trabalhos inscritos poderão ser complementados com anexos em formato de textos, vídeos, apresenta 
imagens ou quaisquer outros documentos e links, enviados através do site do Conselho Nacional de Justiça, observando-se a data 
referida no caput desse artigo. 
Parágrafo 2º As teses, dissertações, relatórios de pesquisas acadêmicas, artigos técnicos e científicos, papers, artigos e reportagens 
jornalísticas inscritos deverão indicar a referência bibliográfica e, se for o caso, indicar a publicação técnica-científica, jornalística 
ou o site, com indicação do link, onde tenham sido publicados, sendo os seus autores responsáveis pela veracidade das informações. 
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Parágrafo 3º Poderão ser desclassificados ou ter a devolução do prêmio recebido requerida, sem prejuízo das sanções legais 
cabíveis, os trabalhos não localizados na fonte de publicação indicada. 
Parágrafo 4º Um participante poderá inscrever mais de um projeto ou trabalho obedecendo, em cada um deles, individualmente, as 
disposições contidas neste Regulamento. 
Parágrafo 5º O participante que optar pela inscrição de mais de um projeto ou trabalho deverá apresentá-los em separado. 
Parágrafo 6º Os trabalhos só poderão ser inscritos pelos seus autores e os trabalhos inscritos com co-autoria serão registrados, para 
fins de premiação, no nome do autor responsável pela inscrição, cabendo a esse a responsabilidade pela divisão do prêmio. 
Art. 5º Com a finalidade de preservar o sigilo do autor na avaliação dos trabalhos, o sistema informatizado a ser utilizado na 
realização da inscrição irá identificar cada trabalho por um número,que corresponderá ao número de identificação do(s) autor(es), 
sendo vedado qualquer outro tipo de identificação direta ou indireta. 
Parágrafo Único. No caso de inscrição de mais de um trabalho por um mesmo autor, será gerado um número para cada um deles. 
Art. 7º O julgamento dos trabalhos será realizado por uma comissão especial, a ser identificada como Comissão Julgadora, 
designada pelo Presidente do Conselho Nacional de Justiça e composta por: 
I - Três membros da Comissão de Estatísticas do CNJ; 
II - Secretário Geral do CNJ; 
III - Um Especialista em Administração Judiciária indicado pela Presidência do CNJ; 
IV - O Coordenador do Conselho Consultivo Departamento de Pesquisas (DPJ); 
V - Um Jurista, indicado pelo Plenário do CNJ; 
VI - Um Estatístico, indicado pelo Plenário do CNJ. 
Parágrafo Único. A Comissão Julgadora será presidida por um dos membros da Comissão de Estatísticas do CNJ. 
Art. 8º A análise das propostas será realizada em duas etapas: 
I - Análise Preliminar: ao término do prazo de inscrição, a Comissão Julgadora analisará todos os projetos, decisões, pesquisas e 
matérias jornalísticas, no prazo de 30 dias. Caso entenda necessário, a Comissão Julgadora poderá determinar aos finalistas que 
apresentem informações suplementares. 
II - Julgamento Final: em até 60 dias da divulgação dos projetos, decisões, pesquisas e matérias jornalísticas finalistas, a Comissão 
Julgadora declarará os nomes dos vencedores, assim como a premiação de cada um e as menções honrosas. 
Parágrafo 1º A avaliação preliminar resultará em formulação de juízo sumário, devidamente justificado, de classificação ou 
desclassificação. 
Parágrafo 2º A avaliação preliminar levará em conta o enquadramento formal: observação dos requisitos estabelecidos no ponto V 
deste edital e a vinculação do trabalho ao tema. 
Parágrafo 3º A avaliação de mérito será realizada mediante atribuição de nota de 0 (zero) a 10 (dez), com uma casa decimal, por 
cada membro da Comissão Julgadora. 
Parágrafo 4º avaliação de mérito levará em conta os seguintes itens: 
I - Adequação dos dados estatísticos e indicadores utilizados no contexto do documento inscrito; 
II - Clareza, objetividade, criatividade, originalidade; 
III - Os ganhos em eficiência ou o incentivo à eficiência jurisdicional; 
IV - A colaboração para disseminação do uso de estatísticas no Poder Judiciário; 
V- A repercussão nacional ou local do trabalho ou projeto inscrito. 
Parágrafo 5º A nota final de cada trabalho será a média aritmética, com uma casa decimal, das notas atribuídas pelos membros da 
Comissão Julgadora. 
Parágrafo 6º Os trabalhos serão classificados, de acordo com a nota final obtida. 
Parágrafo 7º Em caso de empate será realizada votação pelos membros da Comissão Julgadora para decidir o melhor classificado. 
Parágrafo 8º A Comissão Julgadora é soberana, não cabendo recurso das decisões que proferir. 
Art. 9º Após o julgamento e classificação dos trabalhos, será efetuada a identificação dos autores, que deverá realizar-se em sessão 
pública, no Plenário do Conselho Nacional de Justiça. 
Parágrafo 1º. A Categoria Órgãos Judiciários poderá ter três vencedores, que ganharão o primeiro, o segundo e o terceiro lugar. As 
demais categorias terão apenas um vencedor declarado, que receberá a seguinte premiação: 
I - Órgãos Judiciários: placas de menção honrosa. 
II - Categoria Pesquisadores: R$ 15.000,00 
III - Categoria Jornalistas e outros profissionais da Comunicação: R$ 15.000,00 
Parágrafo 2º A Comissão Julgadora poderá determinar a divisão do prêmio, caso mais de uma proposta seja considerada vencedora. 
Parágrafo 3º Menções honrosas poderão ser concedidas pela Comissão Julgadora. 
Parágrafo 4º A solenidade de entrega dos prêmios aos autores dos trabalhos vencedores ocorrerá em data e hora a serem 
oportunamente divulgadas. 
Art. 10 O Conselho Nacional de Justiça poderá firmar termos de parceria, apoio ou patrocínio, a serem aprovados pela Comissão 
Julgadora. 
Art. 11 Os direitos autorais dos projetos, decisões, pesquisas e materiais jornalísticos apresentados pertencem aos autores, ficando 
expressamente cedidos ao CNJ os direitos de publicação em qualquer idioma, por qualquer forma ou processo, em conjunto ou 
separados, periodicamente ou não, sendo destinados, gratuitamente, ao autor 01 (um) exemplar da primeira edição. 
Art. 12 A participação no Prêmio Nacional de Estatísticas Judiciárias implica na aceitação por parte dos concorrentes de todas as 
exigências regulamentares pertinentes e o não cumprimento de qualquer uma delas acarretará a desclassificação. 
Art. 13 A realização do Prêmio Nacional de Estatísticas Judiciárias poderá ser cancelado em qualquer de suas fases, por motivo de 
oportunidade e conveniência administrativa, devidamente justificada, sem que caiba aos respectivos participantes direito a 
reclamação ou indenização. 
Art. 14 As dúvidas suscitadas na interpretação do presente Edital serão esclarecidas pelo Departamento de Pesquisas Judiciárias 
responsável pelo apoio operacional para divulgação e realização do Prêmio. 
Art. 15 Casos omissos serão definidos pela Comissão Julgadora.  
Disposições Transitórias 
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Art. 16. Para o Concurso de 2009, as inscrições de trabalhos serão aceitas até 15 de setembro de 2009 e a premiação ocorrerá no mês 
de fevereiro de 2010. 
Min. GILMAR MENDES 
 
19)RESOLUÇÃO Nº 82, DE 9 DE JUNHO DE 2009. 
Regulamenta as declarações de suspeição por foro íntimo. 
O PRESIDENTE DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, no uso de suas atribuições, 
Considerando que durante Inspeções realizadas pela Corregedoria Nacional de Justiça foi constatado um elevado número de 
declarações de suspeição por motivo de foro íntimo; 
Considerando que todas as decisões dos órgãos do Poder Judiciário devem ser fundamentadas (art. 93, IX, da CF); 
Considerando que é dever do magistrado cumprir com exatidão as disposições legais (art. 35, I, da LC 35/1979), obrigação cujo 
observância somente pode ser aferida se conhecidas as razões da decisão; 
Considerando que no julgamento do relatório da Inspeção realizada no Poder Judiciário Estadual do Amazonas foi aprovada a 
proposta de edição de Resolução, pelo Conselho Nacional de Justiça, para que a as razões da suspeição por motivo íntimo, declarada 
pelo magistrado de primeiro e de segundo grau, e que não serão mencionadas nos autos, sejam imediatamente remetidas pelo 
magistrado, em caráter sigiloso, para conhecimento pelo Tribunal ao qual está vinculado; 
Considerando que a sistemática de controle é adotada, com êxito, há vários anos, por alguns Tribunais do País, resolve: 
Art. 1º. No caso de suspeição por motivo íntimo, o magistrado de primeiro grau fará essa afirmação nos autos e, em ofício 
reservado, imediatamente exporá as razões desse ato à Corregedoria local ou a órgão diverso designado pelo seu Tribunal. 
Art. 2º. No caso de suspeição por motivo íntimo, o magistrado de segundo grau fará essa afirmação nos autos e, em ofício 
reservado, imediatamente exporá as razões desse ato à Corregedoria Nacional de Justiça. 
Art. 3º. O órgão destinatário das informações manterá as razões em pasta própria, de forma a que o sigilo seja preservado, sem 
prejuízo do acesso às afirmações para fins correcionais. 
Art. 4º. Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação. 
Ministro GILMAR MENDES 
 
20)RESOLUÇÃO Nº 79, DE 9 DE JUNHO DE 2009 
Dispõe sobre a transparência na divulgação das atividades do Poder Judiciário brasileiro e dá outras providências. 
O PRESIDENTE DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, no uso de suas atribuições constitucionais e regimentais, e 
CONSIDERANDO competir ao Conselho Nacional de Justiça o controle da atuação administrativa e financeira dos tribunais; 
CONSIDERANDO a unicidade do Poder Judiciário, a exigir a implementação de disciplina uniforme em temas concernentes à 
gestão da informação e das finanças; 
CONSIDERANDO ser a publicidade um dos princípios fundamentais regentes da Administração Pública nos Poderes da República; 
CONSIDERANDO que o princípio da publicidade compreende a transparência, a acessibilidade, a integralidade e a integridade das 
informações referentes à gestão administrativa e financeira da coisa pública; 
CONSIDERANDO o dispêndio habitual de recursos financeiros para impressão e distribuição de relatórios de atividades e outros 
materiais de divulgação no âmbito do Poder Judiciário; 
CONSIDERANDO a conveniência de substituição das mídias impressas pelas mídias eletrônicas como medida de promoção da 
preservação do meio-ambiente; 
CONSIDERANDO o disposto no art. 37, caput e § 1º, da Constituição Federal, e nos arts. 48 e 48-A da Lei Complementar nº 101, 
de 4 de maio de 2000, com as alterações promovidas pela Lei Complementar nº 131, de 27 de maio de 2009; 
CONSIDERANDO, finalmente, o deliberado pelo Plenário na 86ª Sessão Ordinária, de 09 de junho de 2009, resolve: 
Art. 1º. Esta Resolução dispõe sobre a transparência na divulgação das atividades dos órgãos do Poder Judiciário a que se referem os 
incisos I-A a VII do art. 92 da Constituição Federal. 
Art. 2º. A divulgação das atividades do Poder Judiciário brasileiro submeter-se-á aos seguintes princípios: 
I - caráter informativo, educativo ou de orientação social das publicações e demais comunicações realizadas por qualquer meio, 
sendo vedada a menção a nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridade ou servidor público; 
II - preferência pela utilização de meios eletrônicos em detrimento dos impressos, salvo quando estes, em tiragem estritamente 
limitada à respectiva necessidade, forem destinados: 
a) a informar a população sobre seus direitos e sobre o funcionamento da Justiça, em linguagem simples e acessível; 
b) ao cumprimento de dever legal; 
c) a publicações de teor científico ou didático-pedagógico; 
d) à guarda em acervo físico do órgão; 
III - livre acessibilidade a qualquer pessoa, integralidade, exatidão e integridade das informações alusivas à gestão administrativa, 
financeira e orçamentária dos tribunais e conselhos, devendo seus respectivos sítios eletrônicos na rede mundial de computadores 
dispor de campo de informações denominado "transparência" onde se alojem os dados concernentes à programação e execução 
orçamentária, integrados a sistema informatizado de administração financeira e controle, contendo, em tempo real, no mínimo: 
a) informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira, com discriminação dos valores desembolsados, mensal 
e anualmente, e classificação de todas as despesas por rubrica própria e específica, a título de pessoal, investimentos ou custeio, 
vedada a identificação genérica de pagamentos ("pessoal", "vantagens", "outros" ou "diversos", por exemplo); 
b) no pagamento a fornecedores, os dados referentes ao número do correspondente processo, ao bem fornecido ou ao serviço 
prestado, à pessoa natural ou jurídica beneficiária do pagamento e, quando for o caso, ao procedimento licitatório realizado; 
c) o lançamento e o recebimento de toda receita destinada às unidades gestoras, inclusive referentes a recursos extraordinários. 
§ 1º. Na hipótese de impressão de materiais de divulgação observará a Administração o uso de insumos de baixo custo financeiro e 
reduzido impacto ambiental. 
§ 2º. Os conteúdos mínimos estabelecidos no inciso III não excluem outras informações exigidas por lei, resolução do Conselho 
Nacional de Justiça, ato normativo dos tribunais e conselhos ou recomendações da Corregedoria Nacional de Justiça. 
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Art. 3º. Todo tribunal manterá serviço de atendimento aos usuários da Justiça para receber sugestões, críticas e reclamações acerca 
de suas atividades administrativas e jurisdicionais, preferencialmente por meio de ouvidorias. 
Art. 4º. A Ouvidoria do Conselho Nacional de Justiça e os  tribunais poderão expedir regulamentos para o fiel cumprimento desta 
resolução. 
Art. 5º. Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação, salvo quanto aos sistemas de informação descritos no art. 2º, 
inciso III, que poderão ser implantados até 1º de janeiro de 2.010. 
Min. GILMAR MENDES 
 

D I V E R S O S  

<!I018214-0> 
21)ATO.GDGSET.GP.N.º 366/2009 
Institui o Projeto “Judiciário Trabalhista e Criança Cidadã”. 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, no uso de suas atribuições legais e regimentais, tendo em vista o 
disposto no artigo 35, inciso X, do Regimento Interno do Tribunal Superior do Trabalho, e Considerando a necessidade de despertar 
a cidadania nas crianças e a consciência da importância do Judiciário Trabalhista e das leis que disciplinam direitos nas relações de 
trabalho; 
R E S O L V E 
Art. 1º É implantado o Projeto “Judiciário Trabalhista e Criança Cidadã” com o objetivo de propiciar às crianças noções sobre a 
Justiça do Trabalho e sua importância na sociedade brasileira como instrumento de conciliação de dissídios entre empregados e 
empregadores. 
Art. 2º O projeto tem como público alvo estudantes das escolas de ensino fundamental das redes pública e privada do Distrito 
Federal. 
Art. 3º Compete ao Cerimonial da Presidência coordenar a execução do Projeto “Judiciário Trabalhista e Criança Cidadã”. 
Art. 4º O Secretário-Geral da Presidência fixará os procedimentos complementares necessários à execução do projeto. 
Art. 5º Este Ato entra em vigor na data de sua publicação. 
Brasília, 04 de junho de 2009. 
MILTON DE MOURA FRANÇA 
Ministro Presidente do Tribunal Superior do Trabalho 
 
22)ATO N.° 107/2009 – CSJT.GP.SE  
Regulamenta a concessão de diárias e a aquisição de passagens aéreas no âmbito da Justiça do Trabalho de primeiro e segundo 
graus.  
O PRESIDENTE DO CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO, no uso de suas atribuições regimentais, 
Considerando a necessidade de uniformizar os procedimentos atinentes à concessão de diárias no âmbito da Justiça do Trabalho de 
primeiro e segundo graus;  
Considerando o contido no Processo Administrativo n.° 61708/2007- 2; e  
Considerando o disposto na Resolução n.° 73 do Conselho Nacional de Justiça, de 28 de abril de 2009,  
R E S O L V E Regulamentar a concessão de diárias e a aquisição de passagens aéreas no âmbito da Justiça do Trabalho de primeiro 
e segundo graus, nos seguintes termos:  
Art. 1º O magistrado ou o servidor da Justiça do Trabalho de primeiro e segundo graus que se deslocar, em razão de serviço, em 
caráter eventual ou transitório, da localidade de exercício para outro ponto do território nacional ou para o exterior fará jus à 
percepção de diárias para indenização das despesas extraordinárias de alimentação, hospedagem e locomoção urbana, além das 
respectivas passagens, na forma prevista neste Ato.  
Parágrafo único. A concessão e o pagamento das diárias pressupõem obrigatoriamente:  
I – compatibilidade dos motivos do deslocamento com o interesse público;  
II – correlação entre o motivo do deslocamento e as atribuições do cargo efetivo ou as atividades desempenhadas no exercício da 
função comissionada ou do cargo em comissão; 
III – publicação do ato na imprensa oficial de veiculação dos atos do Tribunal concedente, em veículo oficial de circulação interna e 
em seu sítio eletrônico, contendo o nome do magistrado ou servidor e o respectivo cargo ou função, o destino, a atividade a ser 
desenvolvida, o período de afastamento e quantidade de diárias;  
IV – comprovação do deslocamento e da atividade desempenhada.  
Parágrafo único. A publicação a que se refere o inciso III será a posteriori em caso de viagem para realização de diligência sigilosa. 
Art. 2º As diárias serão concedidas por dia de afastamento da localidade de exercício, incluindo-se o dia de partida e o de chegada, 
observando-se os seguintes critérios:  
I – valor integral quando o deslocamento importar pernoite fora da localidade de exercício;  
II – metade do valor:  

a) quando o deslocamento não exigir pernoite fora da localidade de exercício;  
b) quando fornecido alojamento ou outra forma de hospedagem por órgão ou entidade da Administração Pública; e c) no dia 

do retorno à localidade de exercício.  
Parágrafo único. Na hipótese prevista na alínea “b” do inciso II, no dia do retorno à localidade de exercício será concedido valor 
equivalente a 25% (vinte e cinco por cento) da diária integral.  
Art. 3º O magistrado ou servidor não fará jus a diárias quando:  
I - não havendo pernoite fora da localidade de exercício:  

a) o deslocamento se der entre municípios limítrofes;  
b) o deslocamento ocorrer dentro dos limites da jurisdição da Vara do Trabalho; 
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c) o deslocamento da localidade de exercício constituir exigência permanente do cargo. O documento pode ser acessado 
utilizando o Diário Eletônico da Justiça do Trabalho, opção Autenticação de Diários Eletrônicos, sob o número 1804 
247/2009 

 II - o retardamento da viagem for motivado pela empresa transportadora, responsável, segundo a legislação pertinente, pelo 
fornecimento de hospedagem, alimentação e transporte.  
Parágrafo único. Para custear os gastos efetuados pelo magistrado com alimentação, poderá a Administração efetuar o pagamento de 
um terço do valor da diária, quando o deslocamento ocorrer na forma do disposto no inciso I e II, desde que seja comprovada a 
permanência fora da sede de exercício por período superior a 4 (quatro) horas.  
Art. 4º O servidor que se deslocar em equipe de trabalho receberá diária equivalente ao maior valor pago entre os demais servidores 
membros da equipe.  
Art. 5º Os valores das diárias correspondentes aos percentuais constantes do Anexo I deste Ato representam o limite máximo a ser 
observado pela Justiça do Trabalho de primeiro e segundo graus, observados os seguintes critérios:  
I – as diárias concedidas aos magistrados serão escalonadas e terão como valor máximo o correspondente à diária paga a Ministro 
do Supremo Tribunal Federal;  
II – os servidores perceberão, no máximo, 60% (sessenta por cento) do valor da diária a que tem direito Ministro do Supremo 
Tribunal Federal.  
§ 1° Quando os valores das diárias praticados pelos Tribunais Regionais do Trabalho forem inferiores ao limite estabelecido no 
Anexo I, a sua majoração deverá ser precedida de comunicação à Presidência do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, que 
analisará a disponibilidade orçamentária capaz de absorver o impacto financeiro da medida.  
§ 2° Os Tribunais Regionais do Trabalho poderão, por ato interno, definir valores diferenciados de diárias, conforme a localidade de 
destino, observados os limites máximos estabelecidos no Anexo I do presente Ato.  
Art. 6º As diárias concedidas em dia útil serão calculadas com dedução da parcela correspondente aos valores percebidos a título de 
auxílio-alimentação e auxílio-transporte.  
Art. 7° As propostas de concessão de diárias, quando o afastamento tiver início na sexta-feira, bem como as que incluam sábados, 
domingos e feriados, serão expressamente justificadas, condicionada a autorização de pagamento à aceitação da justificativa.  
Art. 8º O magistrado, regularmente designado para substituir Juiz do Tribunal Regional do Trabalho, que se deslocar da sede do 
Tribunal em caráter eventual ou transitório perceberá as diárias correspondentes às que teria direito o titular.  
Parágrafo único. Aplica-se o disposto neste artigo ao servidor designado interinamente ou como substituto do titular.  
Art. 9º O ato concessivo de diárias será autorizado pelo Presidente do Tribunal Regional do Trabalho ou a quem este delegar 
competência, devendo a respectiva proposta de concessão obedecer ao modelo constante do Anexo II.  
Parágrafo único. No ato de apropriação das diárias no Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal - SIAFI, 
o campo “OBSERVAÇÃO” deverá ser preenchido com as informações suficientes para subsidiar a publicação de que trata o inciso 
III do parágrafo único do art. 1°.  
Art. 10. As diárias serão pagas antecipadamente, de uma só vez, mediante crédito em conta bancária, exceto nas seguintes situações, 
a critério da autoridade concedente:  
I - em casos de emergência, quando poderão ser processadas no decorrer do afastamento; e  
II - quando o afastamento compreender período superior a 15 (quinze) dias, caso em que poderão ser pagas parceladamente. 
§ 1º Quando o período de afastamento se estender até o exercício seguinte, a despesa recairá no exercício em que se iniciou, 
limitadas as concessões de diárias à disponibilidade orçamentária.  
§ 2º Nos casos em que o afastamento se estender por tempo superior ao previsto, desde que autorizada sua prorrogação, o 
magistrado ou o servidor fará jus, ainda, às diárias correspondentes ao período prorrogado.  
Art. 11. As diárias recebidas e não utilizadas serão devolvidas pelo magistrado ou servidor, em 5 (cinco) dias úteis, contados do seu 
retorno.  
§ 1º Quando a viagem for cancelada ou ocorrer adiamento superior a 15 (quinze) dias, ou sem previsão de nova data, o magistrado 
ou servidor devolverá as diárias em sua totalidade e os bilhetes de passagem, se for o caso, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar 
da data prevista para a viagem.  
§ 2º A autoridade proponente, o ordenador de despesas e o magistrado ou servidor favorecido responderão solidariamente pela 
devolução imediata da importância paga, bem como pelo custo das passagens, na hipótese de deslocamento em desacordo com as 
normas estabelecidas neste Ato.  
§ 3º A devolução de importância correspondente a diárias, nos casos previstos neste Ato, e dentro do mesmo exercício financeiro, 
ocasionará, após o recolhimento à conta bancária de origem, a reversão do respectivo crédito à dotação orçamentária própria.  
§ 4º A importância devolvida integrará os recursos do Tesouro Nacional, sendo considerada Receita da União, quando efetivada 
após o encerramento do exercício da concessão de diárias.  
Art. 12. Não havendo restituição das diárias recebidas indevidamente, no prazo de 5 (cinco) dias, o beneficiário estará sujeito ao 
desconto do respectivo valor em folha de pagamento do respectivo mês ou, não sendo possível, no mês imediatamente subsequente. 
Art. 13. Somente será permitida a concessão de diárias nos limites dos recursos orçamentários do exercício em que se der o 
deslocamento.  
Art. 14. As despesas com alimentação, hospedagem e locomoção urbana de colaborador eventual, previstas no art. 4º da Lei nº 
8.162, de 8 de janeiro de 1991, serão indenizadas mediante a concessão de diárias, nos termos deste Ato.  
Parágrafo único. O valor da diária a ser paga a colaborador eventual será fixado pelo Presidente do Tribunal Regional do Trabalho 
ou a quem este delegar competência, mediante a equivalência das atividades a serem exercidas e os cargos relacionados no Anexo I 
deste Ato.  
Art. 15. O magistrado ou o servidor que vier a receber diárias, nos termos deste Ato, deverá apresentar à unidade competente o 
cartão de embarque. Parágrafo único. Não sendo possível cumprir a exigência da devolução do comprovante do cartão de embarque, 
por motivo justificado, a comprovação da viagem poderá ser feita por quaisquer das seguintes formas:  
I – ata de reunião ou declaração emitida por unidade administrativa, no caso de reuniões de Conselhos, de Grupos de Trabalho ou de 
Estudos, de Comissões ou assemelhados, em que conste o nome do beneficiário como presente; 
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II – declaração emitida por unidade administrativa ou lista de presença em eventos, seminários, treinamentos ou assemelhados, em 
que conste o nome do beneficiário como presente;  
III - outra forma definida pelo Tribunal concedente.  
Art. 16. As diárias internacionais serão concedidas a partir da data do afastamento do território nacional e contadas integralmente do 
dia da partida até o dia do retorno, inclusive.  
§ 1º Exigindo o afastamento pernoite em território nacional, fora da sede do serviço, será devida diária integral, conforme valores 
constantes das respectivas tabelas de diárias nacionais.  
§ 2º Conceder-se-á diária nacional integral quando o retorno à sede acontecer no dia seguinte ao da chegada no território nacional.  
§ 3º O valor da diária será reduzido à metade, nas hipóteses dos §§ 1º e 2º, desde que fornecido ao beneficiário alojamento ou outra 
forma de hospedagem por órgão ou entidade da Administração Pública.  
Art. 17. Quando se tratar de viagem internacional, o favorecido poderá optar pelo recebimento das diárias em moeda brasileira, 
sendo o valor convertido pela taxa de câmbio do dia da emissão da Ordem Bancária, ou, no caso de opção pelo recebimento das 
diárias em moeda estrangeira, caberá ao Tribunal proceder à aquisição junto ao estabelecimento credenciado e autorizado a vender 
moeda estrangeira a órgãos da Administração Pública.  
Art. 18. Não ensejam o pagamento de diárias as viagens ao exterior com ônus limitado, que implicam direito apenas ao vencimento 
e demais vantagens do cargo, função ou emprego, assim como as sem ônus, que não acarretam qualquer despesa para a 
Administração.  
Art. 19. Aplicam-se à diária internacional os mesmos critérios fixados para a concessão, o pagamento e a restituição das diárias 
relativas a deslocamentos no território nacional.  
Art. 20. Na aquisição de passagens aéreas deverão ser observadas as normas gerais de despesa, inclusive o processo licitatório 
quando necessário, objetivando especificamente:  
I – acesso às mesmas vantagens oferecidas ao setor privado;  
II – aquisição das passagens pelo menor preço dentre os oferecidos, inclusive aqueles decorrentes da aplicação de tarifas 
promocionais ou reduzidas para horários compatíveis com a programação da viagem; e  
III – adoção das providências necessárias ao atendimento das condições preestabelecidas para aplicação das tarifas promocionais ou 
reduzidas.  
Art. 21. No interesse da Administração, poderão ser ressarcidas as despesas com outro meio de transporte utilizado pelo magistrado 
ou servidor, desde que apresentados os devidos comprovantes.  
§ 1º Quando o magistrado ou servidor utilizar meio próprio de locomoção, entendendo-se como tal o veículo automotor particular 
utilizado à sua conta e risco, poderá haver ressarcimento de despesas com combustível, no valor correspondente ao resultado da 
multiplicação do valor padronizado de ressarcimento de transporte pela distância rodoviária, em quilômetros, existente entre os 
municípios percorridos.  
§ 2º O valor padronizado de ressarcimento de transporte será definido em Ato do Presidente do Tribunal Regional do Trabalho, a 
partir do resultado da divisão do preço do litro do combustível pelo consumo de dez quilômetros rodados por litro.  
§ 3º O preço do litro do combustível será o preço médio da gasolina comum na Unidade da Federação em que for sediado o Tribunal 
Regional do Trabalho, com base nos valores informados pela Agência Nacional do Petróleo – ANP.  
§ 4º A distância entre os municípios será definida com base em informações prestadas por órgãos oficiais, tais como o Departamento 
Nacional de Infra-Estrutura de Transportes – DNIT e o Departamento de Estradas e Rodagem – DER.  
§ 5º No caso da existência de pedágios e outras tarifas no trajeto interurbano, esses também serão passíveis de ressarcimento, 
mediante requerimento ao Presidente do Tribunal, ou a quem este delegar competência, juntando-se os comprovantes de pagamento. 
§ 6° O valor relativo ao ressarcimento das despesas de que trata este artigo é limitado ao custo do meio de transporte normalmente 
oferecido pela Administração para o deslocamento.  
Art. 22. Compete à Assessoria de Controle e Auditoria do Conselho Superior da Justiça do Trabalho e às unidades de Controle 
Interno dos Tribunais Regionais do Trabalho a fiscalização do cumprimento das disposições contidas neste Ato.  
Art. 23. Os Tribunais Regionais do Trabalho deverão, no prazo de 60 (sessenta) dias, adequar seus regulamentos ao disposto neste 
Ato.  
Art. 24. Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.  
Brasília, 4 de junho de 2009.  
Ministro MILTON DE MOURA FRANÇA  
Presidente do Conselho Superior da Justiça do Trabalho  
 
ANEXO I 
 
PERCENTUAL CORRESPONDENTE AOS VALORES MÁXIMOS PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ÂMBITO DA 
JUSTIÇA DO TRABALHO DE 1º E 2º GRAUS  
REFERÊNCIA: VALOR DA DIÁRIA DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL  
 
CARGO OU FUNÇÃO 
DIÁRIA  
(percentual incidente sobre o valor da diária de Ministro do STF)  
JUIZ DE 2º GRAU 95%  
JUIZ TITULAR DE VARA DO TRABALHO 90%  
JUIZ SUBSTITUTO 85%  
OCUPANTE DE CARGO EM COMISSÃO 60%  
OCUPANTE DE FUNÇÃO COMISSIONADA  
40%  
ANALISTA JUDICIÁRIO * 35%  
TÉCNICO E AUXILIAR JUDICIÁRIO * 30%  
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*não ocupante de cargo em comissão ou função comissionada  
 
ANEXO II  
 
PCD N.º___________________  
PROPOSTA DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS  
INICIAL PRORROGAÇÃO  
 
PROPONENTE  
NOME:  
CARGO/FUNÇÃO:  
BENEFICIÁRIO  
NOME:  
CPF: MATRÍCULA:  
CARGO/FUNÇÃO: LOTAÇÃO:  
C/C N.º AGÊNCIA: BANCO:  
LOCAL DE ORIGEM: MEIO DE TRANSPORTE  
AVIÃO ONIBUS VEÍCULO OFICIAL VEÍCULO PRÓPRIO  
TRECHO PERÍODO  
JUSTIFICATIVA DO SERVIÇO A SER EXECUTADO:________________________________________________________ 
 
JUSTIFICATIVA A QUE SE REFERE O ART. 7° DO ATO n.° 107/2009 – CSJT.GP.SE:______________________________ 
 
EM ______/______/______  
______________________________ 
ASSINATURA DO PROPONENTE  
CONCESSÃO AUTORIDADE COMPETENTE  
DESPACHO:  
AUTORIZO, DEVENDO SER BAIXADA A PORTARIA  
NÃO AUTORIZO  
DATA CARIMBO E ASSINATURA  
 
JUSTIFICATIVA  
O instituto das diárias, relativamente aos servidores públicos civis estatutários da União, das autarquias e fundações públicas 
federais, encontra-se regido pelo art. 58 e 59 da Lei n.° 8.112, de 11 de dezembro de 1990, que estabelecem:  
Art. 58. O servidor que, a serviço, afastar-se da sede em caráter eventual ou transitório para outro ponto do território nacional ou 
para o exterior, fará jus a passagens e diárias destinadas a indenizar as parcelas de despesas extraordinária com pousada, 
alimentação e locomoção urbana, conforme dispuser em regulamento.  
§ 1° A diária será concedida por dia de afastamento, sendo devida pela metade quando o deslocamento não exigir pernoite fora da 
sede, ou quando a União custear, por meio diverso, as despesas extraordinárias cobertas por diárias.  
§  2° Nos casos em que o deslocamento da sede constituir exigência permanente do cargo, o servidor não fará jus a diárias.  
§ 3° Também não fará jus a diárias o servidor que se deslocar dentro da mesma região metropolitana, aglomeração urbana ou 
microrregião, constituídas por municípios limítrofes e regularmente instituídas, ou em áreas de controle integrado mantidas com 
países limítrofes, cuja jurisdição e competência dos órgãos, entidades e servidores brasileiros considera-se estendida, salvo se 
houver pernoite fora da sede, hipóteses em que as diárias pagas serão sempre as fixadas para os afastamentos dentro do território 
nacional.  
Art. 59. O servidor que receber diárias e não se afastar da sede, por qualquer motivo, fica obrigado a restituí-las integralmente, no 
prazo de 5 (cinco) dias.  
Parágrafo único. Na hipótese de o servidor retornar à sede em prazo menor do que o previsto para o seu afastamento, restituirá as 
diárias recebidas em excesso, no prazo previsto no caput.  
A Lei Complementar n.° 35, de 14 de março de 1979, embora outorgue aos magistrados o direito ao recebimento de diárias por 
ocasião dos deslocamentos realizados em razão de serviço (art. 65, inciso IV), não define os procedimentos a serem adotados 
quando da sua concessão e pagamento. Em razão dessa circunstância, firmou-se o entendimento no sentido da aplicação analógica 
das normas contidas na Lei n.° 8.112/90 às diárias concedidas a magistrados.  
O Conselho Nacional de Justiça, por intermédio da Resolução n.° 73, de 28 de abril de 2009, definiu as diretrizes básicas a serem 
observadas no âmbito do Poder Judiciário na concessão de diárias a magistrados e servidores em virtude de deslocamentos em razão 
de suas atividades.  
O art. 1° da citada Resolução dispõe:  
Art. 1° Os tribunais regulamentarão a concessão e o pagamento de diárias aos seus magistrados e servidores, observando os critérios 
definidos na presente Resolução. Dessa forma, em cumprimento ao disposto no dispositivo acima transcrito e considerando a 
competência constitucionalmente assegurada ao Conselho Superior da Justiça do Trabalho de proceder à uniformização de 
procedimentos administrativos no âmbito da Justiça do Trabalho de primeiro e segundo graus, esta Presidência determinou à 
Secretaria Executiva a realização de estudos visando à regulamentação acerca da concessão e pagamento de diárias a servidores e 
magistrados, cujas conclusões encontram-se consubstanciadas no presente Ato. Na regulamentação, estão definidos critérios a serem 
observados quanto aos seguintes aspectos:  

a) definição dos pressupostos autorizadores da concessão e do pagamento das diárias;  
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b) fixação dos percentuais correspondentes aos valores máximos a serem praticados, com escalonamento em relação ao 
cargo ocupado pelo beneficiário;  

c) necessidade de justificativa expressa quando da necessidade de afastamento com início na sexta-feira ou quando incluam 
sábados, domingos e feriados;  

d) fixação do procedimento a ser adotado no pagamento das diárias, bem como na devolução do respectivo valor, quando 
não utilizadas;  

e) definição de regras para a concessão de diárias a colaborador eventual (art. 4° da Lei n.° 8.162/91);  
f) forma de comprovação do deslocamento autorizador da concessão das diárias;  
g) fixação de regras para a concessão de diárias internacionais;  
Em virtude da estreita vinculação entre as matérias, resolveu-se incluir no instrumento normatização a respeito do 
ressarcimento dos gastos realizados com combustível pelo magistrado ou servidor quando da opção pelo uso de meio próprio 
de locomoção, entendendo-se como tal o veículo automotor particular utilizado à sua conta e risco.  
Importante ressaltar que, por se tratar de norma de alcance nacional, os critérios contidos no presente Ato para a concessão de 
diárias foram definidos levando-se em consideração apenas os aspectos fáticos comuns a todos os Tribunais Regionais do 
Trabalho, ficando a cargo de cada Órgão a regulamentação a respeito das peculiaridades existentes nas diversas Unidades da 
Federação.  

 
23)ATO nº 113/2009 - CSJT.GP.SE 
Altera a composição da Comissão de Avaliação dos Projetos de Informatização da Justiça do Trabalho, instituída pelo Ato CSJT.GP 
nº 21/2007. 
O PRESIDENTE DO CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO, no uso de suas atribuições regimentais, 
Considerando o disposto no Ato n.° 112/2009 – CSJT.GP.SE, que redefiniu a composição e as atribuições da Comissão de 
Avaliação dos Projetos de Informatização da Justiça do Trabalho - CAPI-JT, 
R E S O L V E 
Art. 1º A Comissão de Avaliação dos Projetos de Informatização da Justiça do Trabalho - CAPI/JT, instituída pelo Ato CSJT.GP.nº 
21/2007, passa a ter a seguinte composição: 
RAFAEL ÉDSON PUGLIESE RIBEIRO – Juiz integrante do TRT da 2ª Região; 
CRISTIANE SOUZA DE CASTRO TOLEDO Juíza do Trabalho Substituta do TRT da 3ª Região; e 
CARLOS AUGUSTO DE LIMA NOBRE – Juiz do Trabalho Substituto do TRT da 10ª Região. 
Art. 2º Este Ato entra em vigor na data de sua publicação. 
Brasília, 15 de junho de 2009. 
 
24)ATO Nº 112/2009 – CSJT.GP.SE 
Redefine a composição e atribuições da Comissão de Avaliação dos Projetos de Informatização da Justiça do Trabalho - CAPI-JT. 
O PRESIDENTE DO CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO, no uso de suas atribuições regimentais, 
Considerando a necessidade de adequação do Portfólio de Tecnologia da Informação e Comunicações da Justiça do Trabalho 
(Portfólio de TIC–JT) aos requisitos técnico-jurídicos da Justiça do Trabalho; 
Considerando que as áreas de Tecnologia da Informação dos Tribunais e a Assessoria de Tecnologia da Informação e das 
Comunicações do Conselho Superior da Justiça do Trabalho – ASTIC, detêm a competência técnica para prover o melhor 
gerenciamento e a execução dos Projetos de Informatização da Justiça do Trabalho, 
R E S O L V E: 
Art. 1º A Comissão de Avaliação dos Projetos de Informatização da Justiça do Trabalho – CAPI-JT, instituída pelo Ato CSJT.GP 
n.° 21/2007, terá como atribuição emitir parecer no que tange à adequação de projetos e serviços do Portfólio de TIC-JT aos 
requisitos técnico-jurídicos da Justiça do Trabalho. 
Parágrafo único. À Assessoria de Tecnologia da Informação e das Comunicações do CSJT caberá planejar e gerenciar os projetos e 
serviços do Portfólio de TIC-JT. 
Art. 2º A CAPI-JT será integrada pelos seguintes membros: 
I – um juiz de Tribunal Regional do Trabalho, indicado pela Presidência do Conselho Superior da Justiça do Trabalho; 
II – dois juízes de 1º grau da Justiça do Trabalho, indicados pela Presidência do Conselho Superior da Justiça do Trabalho. 
Art. 3° A implementação de qualquer ação decorrente das avaliações e pareceres da CAPI-JT depende de autorização formal da 
Presidência do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, depois de ouvida a manifestação da ASTIC. 
Parágrafo único. As informações produzidas pela CAPI-JT serão submetidas ao Presidente do Conselho Superior da Justiça do 
Trabalho pela Secretaria Executiva do Conselho em procedimento formal e por escrito, criado para esta finalidade. 
Art. 4º A CAPI-JT reunir-se-á mensalmente na sede do Conselho Superior da Justiça do Trabalho. 
Art. 5º Os membros da CAPI-JT exercerão suas atividades em período concomitante ao mandato do Presidente do Conselho 
Superior da Justiça do Trabalho, podendo ser substituídos a qualquer tempo. 
Art. 6º Ficam revogados os Atos n.os 24/2008, 63/2008 e 197/2008 da Presidência do Conselho Superior da Justiça do Trabalho. 
Art. 7º Este Ato entra em vigor na data de sua publicação. 
Brasília, 15 de junho de 2009. 
Ministro MILTON DE MOURA FRANÇA 
Presidente do Conselho Superior da Justiça do Trabalho 
 
25)PROVIMENTO Nº 02, de 18 de junho de 2009. 
Estabelece a utilização das Tabelas Processuais Unificadas do Poder Judiciário, institui o Grupo Gestor Regional das Tabelas 
Processuais Unificadas e o Sistema de Pré-cadastramento de Petições Iniciais, e dá outras providências. 
O DESEMBARGADOR-PRESIDENTE E A DESEMBARGADORA-CORREGEDORA REGIONAL DO TRIBUNAL 
REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, observados os termos e os limites de suas respectivas atribuições legais e 
regimentais, 
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CONSIDERANDO o disposto no art. 5o, inciso LXXVIII da Constituição Federal, que assegura a todos, no âmbito judicial e 
administrativo, a razoável duração do processo, bem como os meios que garantam a celeridade de sua tramitação; 
CONSIDERANDO o disposto na Lei 11.419-2006, que estabelece normas pertinentes ao processamento de informações 
processuais, conferindo aos Órgãos do Poder Judiciário a competência para regulamentá-la; 
CONSIDERANDO o disposto nos arts. 1o, §1º, e 15 da Lei 11.419-2006, que determinam o cadastramento das partes de processos 
judiciais com base nos cadastros de pessoas físicas e jurídicas da Receita Federal do Brasil, inclusive nos processos da competência 
da Justiça do Trabalho, bem como o disposto na Consolidação dos Provimentos da Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho, 
publicada em 30-10-2008 e nos arts. 33, III, e 34, III, do Decreto 3.000-1999; 
CONSIDERANDO o disposto na Resolução nº 46, de 18-12-2007, do Conselho Nacional de Justiça, que instituiu as Tabelas 
Processuais Unificadas do Poder Judiciário e dispôs sobre a obrigatoriedade da sua aplicação à Justiça do Trabalho; 
CONSIDERANDO as disposições da Instrução Normativa nº 30, de 13-9-2007, do Tribunal Superior do Trabalho, que dispõe sobre 
a informatização do processo judicial no âmbito da Justiça do Trabalho; 
CONSIDERANDO a implantação das Tabelas Processuais Unificadas do Poder Judiciário no âmbito deste Tribunal, e a necessidade 
de padronização dos dados cadastrais relacionados às classes processuais, assuntos e movimentação de processos, a fim de obter 
informações processuais e estatísticas mais precisas; e 
CONSIDERANDO, ainda, a iminência da implantação de sistemas de processamento eletrônico das ações submetidas à Justiça do 
Trabalho e a necessidade de proporcionar meios que reduzam as dificuldades de acesso dos usuários da Justiça do Trabalho a esses 
sistemas, 
RESOLVEM: 

CAPÍTULO I 
GRUPO GESTOR REGIONAL DAS TABELAS PROCESSUAIS UNIFICADAS 

Art. 1º. Fica instituído, no âmbito da Justiça do Trabalho na 4a Região, em caráter permanente, o Grupo Gestor Regional das 
Tabelas Processuais Unificadas, com o objetivo de prestar assessoria aos 
Desembargadores Presidente e Corregedor-Regional na implantação e aperfeiçoamento das Tabelas Processuais Unificadas do 
Poder Judiciário. 
Art. 2º. O Grupo Gestor Regional será composto por: 
I. um magistrado indicado pela Comissão Permanente de Informática; 
II. pelo juiz Diretor do Foro Trabalhista de Porto Alegre; 
III. um representante da Direção-Geral de Coordenação Judiciária; 
IV. um representante da Direção-Geral de Coordenação Administrativa; 
V. um servidor indicado pela Corregedoria-Regional; 
VI. um servidor indicado pela Presidência; 
VII. um Diretor de Secretaria de Vara do Trabalho; 
VIII. um Diretor de Serviço de Distribuição de Feitos; e 
IX. pelo Diretor do Serviço de Desenvolvimento de Sistemas de Informática de 1o e 2o Graus. 
Parágrafo único. As designações serão formalizadas em ato da Presidência que designará também um dos magistrados integrantes 
do Grupo Gestor Regional para coordenação das suas atividades. 
Art. 3º. Ao Grupo Gestor Regional compete: 
I – emitir parecer sobre as alterações e os pedidos de modificação das tabelas processuais unificadas encaminhados pelas unidades 
judiciárias e administrativas no âmbito da Justiça do Trabalho na 4a Região, submetendo-o à Corregedoria-Regional ou à 
Presidência, conforme digam respeito a procedimentos relacionados à tramitação de processos das Varas do Trabalho ou do 
Tribunal; 
II – apresentar propostas a serem encaminhadas ao Grupo Gestor Nacional, instituído pelo ato ATO.GCGJT N.º 001/2008, do  
Ministro Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, relacionadas aos aperfeiçoamentos necessários às Tabelas Unificadas; 
III – propor e coordenar as providências destinadas a implementar as Tabelas Processuais Unificadas, inclusive em relação aos 
processos em tramitação no Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, ouvidas, conforme o caso, a Corregedoria-Regional ou a 
Presidência. 
Art. 4º. A tabela unificada de assuntos processuais poderá ser complementada pelo Grupo Gestor Regional a partir do último nível 
de detalhamento existente, submetendo-se ao Grupo Gestor Nacional os assuntos incluídos. 
§1º. O Juiz da causa decidirá de plano a forma de registro dos assuntos ainda não incluídos na tabela unificada, dando ciência ao 
Grupo Gestor Regional, em 48 horas, mediante o envio de cópia da petição correspondente, em meio eletrônico, quando julgar 
necessário criar novo assunto. 
§2º. As propostas de criação de novos assuntos deverão indicar o ramo do direito em que devem ser inseridos e seus subitens, 
quando existentes, devendo ser encaminhadas ao endereço eletrônico <TABELAS_UNIFICADAS@trt4.jus.br>, de uso 
exclusivamente interno. 
Art. 5º. As alterações da tabela unificada de movimentos e as propostas de criação de novas classes processuais serão feitas de 
acordo com as diretrizes traçadas pela Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho. 
Art. 6º. O Grupo Gestor Regional divulgará, pela Intranet, as alterações realizadas nas Tabelas Processuais Unificadas, em fórum 
eletrônico acessível a magistrados e servidores da 4a Região. 

CAPÍTULO II 
CLASSES PROCESSUAIS 

Art. 7o. Serão autuados as classes de ações trabalhistas, processos administrativos e recursos previstos na Tabela Unificada de 
Classes Processuais aplicável à Justiça do Trabalho, observado o disposto na Resolução 46-2007, do Conselho Nacional de Justiça, 
bem como as Tabelas de Conversão de Naturezas em Classes Processuais, contidas no Anexo Único deste Provimento. 
Parágrafo único. Ressalvada a matéria administrativa que deva tramitar em expediente próprio, as classes processuais facultativas 
para a Justiça do Trabalho, assim definidas pelo Conselho Nacional de Justiça, serão processadas nos próprios autos e não serão 
objeto de autuação, mas devem constar, obrigatoriamente, como movimentação processual nos sistemas de acompanhamento e 
consulta de processos. 



                        PODER JUDICIÁRIO FEDERAL 

                        TRIBUNAL REGIONAL DO TRABAL HO DA 4ª REGIÃO 
 
 
 
 

18 

Art. 8º. Nos processos em tramitação na data da entrada em vigor deste provimento, a classe processual será definida, procedendo-se 
à reautuação: 
I. após a distribuição e antes da remessa dos autos para a secretaria do órgão julgador para a inclusão em pauta, nos processos que 
tramitam no Tribunal; 
II. quando da primeira conclusão dos autos ao juiz da causa ou da remessa dos autos para apreciação de recursos. 
III. na primeira movimentação subsequente, na própria secretaria do órgão em que tramitarem os procedimentos administrativos. 
Parágrafo único. A alteração da classe dos processos, mesmo em grau de recurso, será objeto de registro como movimentação 
processual, preservando-se a informação pertinente à classe ou natureza original. 
Art. 9º. Os agravos de instrumento interpostos nos processos da competência originária das Varas do Trabalho ou do Tribunal 
Regional do Trabalho da 4ª Região serão classificados como “Petição”, registrando-se a interposição no sistema de 
acompanhamento processual. 
Parágrafo único. Os agravos de instrumento cuja competência para julgamento seja do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região 
serão reautuados e cadastrados na classe própria pelo Serviço de Cadastramento Processual. 
Art. 10. Requerida a execução provisória, caberá ao interessado proceder à extração das cópias necessárias, bem como sua 
distribuição por dependência à unidade judiciária competente para a execução, utilizando a classe Execução Provisória em Autos 
Suplementares. 
Parágrafo único. Para extração de cópias, os autos ficarão à disposição da parte interessada por 10 (dez) dias, após os quais serão 
remetidos ao tribunal competente para apreciação do recurso interposto. 

CAPÍTULO III 
ASSUNTOS DO PROCESSO 

Art. 11. É obrigatório o cadastramento dos assuntos dos processos distribuídos à Justiça do Trabalho da 4a Região a partir da data da 
vigência deste Provimento, observadas as seguintes regras de cadastramento e as disposições da Resolução 46-2007 do Conselho 
Nacional de Justiça: 
a) assunto principal é o mais relevante para as postulações da parte autora, exceto quando uma das postulações definir a 
competência do órgão jurisdicional a que se destina a petição inicial, caso em que o assunto referente a essa postulação será 
considerado o principal. 
b) assuntos complementares são os demais, segundo a ordem em que figurarem no pedido; 
c) os assuntos, principal ou complementares, devem ser identificados pelo maior nível de detalhamento disponível no sistema de 
seleção de assuntos, observados os ramos do direito em que se inserem; 
d) assuntos de direito processual apenas serão cadastrados para as ações cuja classe, pela própria natureza, tratem de matéria 
processual e nos recursos externos, quando a matéria processual for objeto de recurso; 
e) meros requerimentos não devem ser cadastrados, exceto se constituírem objeto específico na classe processual; 
f) pedidos de liminares ou de tutelas de urgência devem ser cadastrados. 
Art. 12. Nos processos em tramitação na data da entrada em vigor deste Provimento, o cadastramento dos assuntos da petição inicial 
e da defesa será realizado quando da remessa dos autos para processamento de recursos externos, assim considerados os que 
implicam a remessa dos autos à instância superior. 
§1º. Os assuntos recursais dos processos de competência das Turmas julgadoras serão cadastrados após a distribuição e antes da 
remessa dos autos para a respectiva Secretaria para inclusão em pauta. 
§2º. O cadastro dos assuntos do processo será complementado pela Assessoria Judiciária da Presidência quando da interposição de 
recursos de revista e agravos de instrumento em recurso de revista com os assuntos que lhes deram causa. 
§3º. Os assuntos dos recursos interpostos em ações originárias do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região serão cadastrados 
pelas Secretarias das respectivas Seções Especializadas. 
Art. 13. Nas ações ajuizadas após a entrada em vigor deste Provimento, antes da expedição da primeira notificação às partes, a 
unidade judiciária ou administrativa conferirá o cadastro de assuntos, procedendo às retificações necessárias. 
§1º. As alterações do pedido inicial implicam alteração do cadastro de assuntos do processo. 
§2º. No Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, a complementação do cadastro de assuntos da petição inicial será feita após a 
distribuição e antes da remessa dos autos para a respectiva Secretaria para a inclusão em pauta. 
Art. 14. Os incidentes, ações incidentais ou que guardem relação de afinidade ou dependência com outro processo, quando autuados, 
serão cadastrados com o assunto do processo principal, acrescidos dos que lhes deram causa. 
Art. 15. Não identificando o assunto a que se refere o processo na tabela de assuntos processuais disponível no sistema de 
cadastramento, o cadastrador deverá consultar seu superior hierárquico e, persistindo dúvida, a submeterá à apreciação do Grupo 
Gestor Regional das Tabelas Processuais Unificadas, na forma prevista neste Provimento. 

CAPÍTULO IV 
INFORMAÇÕES PARA O CADASTRAMENTO DE PARTES E ADVOGA DOS 

Art. 16. Ressalvada impossibilidade que impeça o acesso à Justiça, as petições iniciais das ações submetidas à Justiça do Trabalho 
da 4a Região devem conter as informações abaixo: 
I. Autor ou réu pessoa física: 
a. nome completo e sem abreviaturas; 
b. endereço completo, incluído o CEP – Código de Endereçamento Postal; 
c. número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) da Receita Federal do Brasil; 
d. Registro Geral de identidade (RG) e órgão expedidor; 
e. Cadastro Específico do INSS (CEI), quando empregador ou pessoa física equiparada à pessoa jurídica; 
f. Número de Inscrição do Trabalhador (NIT) ou Número de Inscrição no PIS/PASEP, quando não empregador; 
g. nome de mãe; 
h. data de nascimento; e 
i. número e série da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), quando não empregador; 
II. Autor ou réu pessoa jurídica; 
a. nome completo e sem abreviaturas; 
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b. endereço completo, incluído o CEP – Código de Endereçamento Postal; 
c. número de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) da Receita Federal do Brasil; 
d. Cadastro Específico do INSS (CEI); 
e. Código da Atividade Econômica, nos termos da Consolidação de Provimentos da Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho; e 
III. Advogado: 
a. nome completo e sem abraviaturas; 
b. endereço completo, incluído o CEP – Código de Endereçamento Postal; 
c. número de registro na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e Unidade da Federação (UF); e 
d. número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ), quando se tratar 
de sociedade de advogados. 
§1º. As pessoas jurídicas fornecerão uma cópia de seus atos constitutivos e/ou última alteração contratual, devendo conter o nome 
completo dos sócios e/ou administradores, com o respectivo número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF). 
§2º. Quando houver, os dados de representantes ou assistentes devem conter as mesmas informações requeridas de pessoas físicas e 
jurídicas. 
§3º. Na hipótese de inexistência ou na impossibilidade de obtenção de inscrições ou documentos previstos neste artigo, caberá ao 
interessado declarar tal circunstância, respondendo pela veracidade da afirmação sob as penas da lei. 
§4º. Quando desejarem receber informações sobre o andamento processual por correio eletrônico, os interessados devem consignar 
o respectivo endereço. 
Art. 17. O nome dos litigantes constará das autuações de acordo com o registro existente no cadastro da Secretaria da Receita 
Federal do Brasil, sem abreviaturas, exceto quando esse registro inviabilizar ou dificultar sua identificação, hipótese na qual a 
autuação registrará nome que a viabilize. 

CAPÍTULO V 
PRÉ-CADASTRAMENTO DE PETIÇÕES INICIAIS 

Art. 18. Fica instituído o Sistema de Pré-cadastramento de Petições Iniciais, destinado à coleta de informações necessárias ao 
processamento das ações a serem distribuídas às unidades judiciárias da 4a Região. 
§1º. Consideram-se necessárias ao processamento das ações as informações cadastrais a que se refere o art. 16 deste Provimento. 
§2º. Serão disponibilizados aos interessados equipamentos de informática necessários ao pré-cadastramento da petição inicial, em 
áreas de atendimento ao público, destinadas a esse fim. 
Art. 19. A distribuição dos feitos e o recebimento da petição inicial serão precedidos de cadastramento eletrônico das informações 
necessárias ao processamento de cada ação, pela parte ou procurador, por meio do Sistema de Pré-cadastramento de Petições Iniciais 
disponível no sítio do Tribunal Regional do Trabalho da 4a Região na Internet, acessível a partir do endereço 
<http://www.trt4.jus.br >. 
Parágrafo único. Nos casos de relevância e urgência, a fim de evitar perecimento de direito, a petição inicial poderá ser recebida 
independentemente do pré-cadastramento, a critério do magistrado competente para seu processamento e, onde houver, do Juiz 
Diretor do Foro Trabalhista. 
Art. 20. O pré-cadastramento da petição inicial deverá indicar a classe da ação a ser proposta, indicando também todos os assuntos a 
que se refere, observado o disposto neste Provimento quanto ao cadastramento de assuntos e classes, bem como as tabelas de 
conversão de Naturezas em Classes, constantes do Anexo Único. 
Art. 21. O pré-cadastramento da petição inicial será facultativo até 31 de julho de 2009 e, após, obrigatório para as classes indicadas 
nas tabelas processuais unificadas aplicáveis à Justiça do Trabalho, ressalvados os casos previstos no parágrafo único do art. 19 e 
aqueles em que a parte não esteja assistida por advogado. 
Art. 22. As classes processuais facultativas para a Justiça do Trabalho, nos termos da Resolução 46-2007 do Conselho Nacional de 
Justiça, dispensam o pré-cadastramento, assim como os recursos interpostos das decisões dos órgãos judiciais e administrativos da 
4ª Região. 
Art. 23. Confirmado o envio eletrônico das informações, o usuário receberá um identificador denominado “Chave de Pré-
cadastramento”. 
§1º. Para recebimento e distribuição, a petição inicial, acompanhada de procuração, documentos e tantas cópias quantos réus houver, 
deverá ser entregue com a informação da "Chave de Précadastramento" no Serviço de Cadastramento Processual do Tribunal 
Regional do Trabalho da 4ª Região, nos Serviços de Distribuição dos Feitos ou nas Secretarias das Varas isoladas, conforme sejam 
destinadas, respectivamente, aos órgãos do Tribunal Regional do Trabalho ou às Varas do Trabalho, no prazo de 15 dias 
consecutivos, contados do dia da conclusão do précadastro. 
§2º. Facultativamente, o interessado fornecerá, ao distribuir a ação, cópia do relatório gerado pelo Sistema de Pré-cadastramento de 
Petições Iniciais. 
§3º. Decorrido o prazo previsto no §1º sem apresentação da petição às unidades nele indicadas, as informações fornecidas serão 
excluídas do banco de dados, sendo necessário novo précadastramento para a distribuição da ação. 
§4º. Somente a entrega da petição nos locais indicados no §1º deste artigo, observada a competência do órgão destinatário, produzirá 
os efeitos jurídicos próprios da distribuição dos feitos précadastrados. 
§5º. A “Chave de Pré-cadastramento” será gerada aleatoriamente pelo sistema e somente poderá ser utilizada para o cadastramento 
de uma única ação, vedado o reaproveitamento. 
§6º. A responsabilidade pela fidelidade das informações do pré-cadastro com os dados existentes na petição inicial é do usuário que 
realizou o pré-cadastramento, devendo o sistema manter registro das chaves emitidas, do computador utilizado para realização do 
pré-cadastro, pelo endereço IP, da data da sua realização, eventuais alterações e data da utilização nos sistemas de registro de novos 
processos. 
Art. 24. A utilização do Sistema de Pré-cadastramento de Petições Iniciais não implica processamento eletrônico da ação pré-
cadastrada. 
Art. 25. As divergências entre os dados coletados por intermédio do Sistema de Pré-cadastramento de Petições Iniciais e a petição 
inicial serão corrigidas, ex officio, pelo servidor responsável pela recepção e/ou conferência dos dados pré-cadastrados com os 
contidos na petição inicial. 
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CAPÍTULO VI 
DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

Art. 26. Durante o período de uso facultativo do Sistema de Pré-cadastramento de Petições Iniciais, observado o disposto no 
Capítulo III deste Provimento: 
I. os Serviços de Distribuição dos Feitos, onde houver, cadastrarão o assunto principal da petição inicial e dos pedidos relacionados 
às tutelas de urgência, competindo às Varas do Trabalho o cadastramento dos demais assuntos. 
II. nas ações originárias de competência do Tribunal, competirá ao Serviço de Cadastramento Processual o cadastro do assunto 
principal e dos pedidos relacionados às tutelas de urgência, devendo ser complementado o cadastro quanto aos demais assuntos após 
a distribuição e antes da remessa dos autos para a respectiva Secretaria para inclusão em pauta. 
Art. 27. Este Provimento entra em vigor na data da sua publicação no Diário Oficial Eletrônico da Justiça do Trabalho, revogadas as 
disposições em contrário. 
João Ghisleni Filho                                                                                                         Beatriz Zoratto Sanvicente 
Desembargador-Presidente                                                                                               Desembargadora-Corregedora 
(Anexo vide legislação) 
 
 
26)RECOMENDAÇÃO Nº 23, DE 12 DE JUNHO DE 2009 
Recomenda aos Tribunais de Justiça Estaduais e Militares, Tribunais Regionais Federais e Tribunais Regionais do Trabalho a 
destinarem os recursos recebidos em transações penais à Defesa Civil do Amazonas, Ceará, Maranhão, Pará e Piauí para as vítimas 
das enchentes. 
O PRESIDENTE DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, no uso de suas atribuições, e 
CONSIDERANDO a situação delineada nos noticiários nacionais e regionais, bem como a proposição do Conselheiro Relator Jorge 
Antonio Maurique, a qual foi acolhida por unanimidade pelo Plenário na Sessão de 09.06.2009; 
CONSIDERANDO a situação de calamidade pública enfrentada nos Estados de Amazonas, Ceará, Maranhão, Pará e Piauí; 
CONSIDERANDO a anormalidade dos trabalhos forenses e as dificuldades materiais dos servidores do Poder Judiciário local, bem 
como as dificuldades dos respectivos jurisdicionados; e 
CONSIDERANDO a possibilidade de serem destinados recursos materiais e humanos por meio de transação penal e outras sanções 
de naturezas diversas às vítimas das enchentes naquela localidade; 
resolve RECOMENDAR: 
Aos Tribunais de Justiça, aos Tribunais de Justiça Militar, aos Tribunais Regionais Federais e aos Tribunais Regionais do Trabalho, 
que seja encorajada, aos seus respectivos membros, a destinação dos recursos, provenientes de aplicação de penas restritivas da 
liberdade em penas alternativas, para auxílio humanitário às vítimas das enchentes no Amazonas, Ceará, Maranhão, Pará e Piauí, 
por meio de depósitos, destinados à Defesa Civil de cada um deles, bem como, na medida das possibilidades legais, de outras 
sanções pecuniárias em matéria civil, penal e militar e trabalhista. 
MIN. GILMAR MENDES 
 


