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L E I S

1)LEI Nº 11.944, DE 28 DE MAIO DE 2009
Dispõe sobre o salário mínimo a partir de 1º de fevereiro de 2009.
Faço saber que o  PRESIDENTE DA REPÚBLICA  adotou a Medida Provisória nº 456, de 2009, que o Congresso Nacional 
aprovou, e eu, José Sarney, Presidente da Mesa do Congresso Nacional,  para os efeitos do disposto no art. 62 da Constituição 
Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 32, combinado com o art.12 da Resolução nº 1, de 2002-CN, promulgo 
a seguinte Lei:
Art. 1º A partir de 1º de fevereiro de 2009, o salário mínimo será de R$ 465,00 (quatrocentos e sessenta e cinco reais).
Parágrafo único. Em virtude do disposto no  caput, o valor diário do salário mínimo corresponderá a R$ 15,50 (quinze reais e 
cinquenta centavos) e o valor horário, a R$ 2,11 (dois reais e onze centavos).
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Fica revogada, a partir de 1o de fevereiro de 2009, a Lei nº 11.709, de 19 de junho de 2008.
Congresso Nacional, em 28 de maio de 2009; 188º da Independência e 121º da República
Senador JOSÉ SARNEY
Presidente da Mesa do Congresso Nacional

D E C R E T O S 

2)DECRETO No- 6.856, DE 25 DE MAIO DE 2009
Regulamenta o art. 206-A da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990 - Regime Jurídico Único, dispondo sobre os exames médicos 
periódicos de servidores.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, alínea "a", da Constituição, 
e tendo em vista o disposto no art. 206-A da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990,
D E C R E T A :
Art.  1o  A  realização  dos  exames  médicos  periódicos  dos  servidores  da  administração  pública  federal  direta,  autárquica  e 
fundacional,
de que trata o art. 206-A da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, observará o disposto neste Decreto.
Art. 2o A realização de exames médicos periódicos tem como objetivo, prioritariamente, a preservação da saúde dos servidores, em 
função dos riscos existentes no ambiente de trabalho e de doenças ocupacionais ou profissionais.
Art. 3o Os servidores regidos pela Lei no 8.112, de 1990, serão submetidos a exames médicos periódicos, conforme programação 
adotada pela administração pública federal.
Parágrafo único. Na hipótese de acumulação permitida de cargos públicos federais, o exame deverá ser realizado com base no cargo 
de maior exposição a riscos nos ambientes de trabalho.
Art. 4o Os exames médicos periódicos serão realizados conforme os seguintes intervalos de tempo:
I - bienal, para os servidores com idade entre dezoito e quarenta e cinco anos;
II - anual, para os servidores com idade acima de quarenta e cinco anos; e
III - anual ou em intervalos menores, para os servidores expostos a riscos que possam implicar o desencadeamento ou agravamento 
de doença ocupacional ou profissional e para os portadores de doenças crônicas.
Art. 5o Os servidores que operam com Raios X ou substâncias radioativas serão submetidos a exames médicos complementares a 
cada seis meses.
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Art. 6o A administração pública federal poderá programar a submissão dos servidores à avaliação clínica e aos exames laboratoriais,
a seguir especificados, bem como a outros considerados necessários, a seu critério:
I - avaliação clínica;
II - exames laboratoriais:
a) hemograma completo;
b) glicemia;
c) urina tipo I (Elementos Anormais e Sedimentoscopia - EAS);
d) creatinina;
e) colesterol total e triglicérides;
f) AST (Transaminase Glutâmica Oxalacética - TGO);
g) ALT (Transaminase Glutâmica Pirúvica - TGP); e
h) citologia oncótica (Papanicolau), para mulheres;
III - servidores com mais de quarenta e cinco anos de idade:
oftalmológico; e
IV - servidores com mais de cinquenta anos:
a) pesquisa de sangue oculto nas fezes (método imunocromatográfico);
b) mamografia, para mulheres; e
c) PSA, para homens.
Parágrafo único. O exame de citologia oncótica é anual para mulheres que possuem indicação médica e, caso haja dois exames 
seguidos com resultados normais num intervalo de um ano, o exame poderá ser feito a cada três anos.
Art.  7o  Os servidores  expostos  a  agentes  químicos  serão  submetidos  aos  exames  específicos  de  acordo  com as dosagens  de 
indicadores biológicos previstos em normas expedidas pelo Ministério do Trabalho e Emprego ou pelo Ministério da Saúde.
Art. 8o Os servidores expostos a outros riscos à saúde serão submetidos a exames complementares previstos em normas de saúde, a 
critério da administração.
Art. 9o Compete à Secretaria de Recursos Humanos do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão:
I - definir os protocolos dos exames médicos periódicos, tendo por base a idade, o sexo, as características raciais, a função pública e 
o grau de exposição do servidor a riscos nos ambientes de trabalho;
II - supervisionar a realização desses exames pelos órgãos e entidades da administração pública federal;
III - expedir normas complementares à aplicação deste Decreto; e
IV - estabelecer procedimentos para preservação do sigilo das informações sobre a saúde do servidor,  restringindo-se o acesso 
apenas ao próprio servidor, ou a quem este autorizar, e ao profissional de saúde responsável.
Parágrafo único. Os dados dos exames periódicos comporão prontuário eletrônico, para fins coletivos de vigilância epidemiológica e 
de melhoria dos processos e ambientes de trabalho, sendo garantido o sigilo e a segurança das informações individuais, de acordo 
com o previsto em normas de segurança expedidas pelo Conselho Federal de Medicina.
Art.  10.  A  despesas  decorrentes  desde  Decreto  serão  custeadas  pela  União,  com recursos  destinados  à  assistência  médica  e 
odontológica aos servidores, empregados e seus dependentes, nos limites das dotações orçamentárias consignadas a cada unidade 
orçamentária.
Art. 11. Os exames médicos periódicos, a cargo dos órgãos e entidades do Sistema de Pessoal Civil da Administração Federal - 
SIPEC, serão prestados:
I - diretamente pelo órgão ou entidade;
II - mediante convênio ou instrumento de cooperação ou parceria com os órgãos e entidades da administração direta, autárquica e 
fundacional; ou
III - mediante contrato administrativo, observado o disposto na Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, e demais disposições legais.
Art. 12. É lícito ao servidor se recusar a realizar os exames, mas a recusa deverá ser por ele consignada formalmente ou reduzido a 
termo pelo órgão ou entidade.
Art. 13. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 25 de maio de 2009; 188o da Independência e 121o da República.
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Paulo Bernardo Silva

P O R T A R I A S

3)PORTARIA No- 607, DE 6 DE MAIO DE 2009.
O ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO SUBSTITUTO, no uso da competência que lhe foi atribuída pelo Decreto no 6.120, de 29 
de maio de 2007, considerando o disposto na Lei no 11.419, de 19 de dezembro de 2006, e tendo em vista as conclusões da "Oficina 
sobre o Processo Eletrônico" ocorrida durante o II Seminário Brasileiro sobre Advocacia Pública Federal, resolve:
Art. 1o  Esta Portaria dispõe sobre a condução das ações de integração entre os sistemas informacionais da Advocacia-Geral da 
União e os sistemas de processo eletrônico do Poder Judiciário.
Art. 2o Compete à Gerência de Tecnologia da Informação - GTI, diretamente vinculada ao Gabinete do Advogado-Geral da União 
Substituto, a condução das ações de integração de que trata esta Portaria, atendido o seguinte:
I - a comunicação eletrônica deve operar-se entre os sistemas de cada ente envolvido, por meio da tecnologia denominada "Web-
Service", e não entre o sistema do Poder Judiciário e cada um dos advogados públicos, cadastrados individualmente;
II - a integração preservará integralmente, no meio eletrônico, as prerrogativas conferidas aos advogados públicos para o exercício 
de suas atribuições institucionais e as garantias constitucionais e legais das partes; e
III - é requisito essencial para que se admita a integração a garantia de segurança, integridade e inviolabilidade dos dados relativos a 
processos eletrônicos, para todos os entes envolvidos.
Art. 3o É vedado às unidades da AGU e da PGF:
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I  -  assumir  compromissos  de  utilização  dos  sistemas  de  processo  eletrônico  junto  aos  diversos  Juízos  e  Tribunais  do  Poder 
Judiciário, sem análise e parecer prévios da GTI; e
II - estabelecer mecanismos de envio e recebimento de comunicações processuais exclusivamente por meio de mensagens de correio
eletrônico (e-mail), tendo em vista o caráter informativo atribuído a esse instrumento pelo § 4o do art. 5o da Lei no 11.419, de 2006.
Art. 4o A GTI identificará, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, as situações em desconformidade com esta Portaria e adotará as 
medidas necessárias para saná-las, em parceria com os órgãos do Poder Judiciário.
Art. 5o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
EVANDRO COSTA GAMA

4)PORTARIA Nº 518, DE 27 DE ABRIL DE 2009
Constitui Grupo de Trabalho para auxiliar na gestão do desempenho das 10 Metas Nacionais de Nivelamento do Poder Judiciário 
para 2009.
O PRESIDENTE DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, no uso de suas atribuições regimentais:
CONSIDERANDO que no II Encontro Nacional do Judiciário foram aprovadas 10 Metas Nacionais de Nivelamento para o ano de 
2009, institucionalizadas na Resolução N. 70, de 18 de Março de 1009;
CONSIDERANDO a necessidade de monitorar e fomentar o cumprimento das Metas de Nivelamento, resolve:
Art. 1º Constituir Grupo de Trabalho para auxiliar na gestão do desempenho das 10 Metas Nacionais de Nivelamento do Poder 
Judiciário para 2009.
Art. 2º O Grupo de Trabalho será composto pelos Juízes Auxiliares da Presidência e da Corregedoria do Conselho Nacional de 
Justiça  e pelos  responsáveis  pelas  áreas  de  gestão  estratégica  dos  Tribunais  Superiores,  do Conselho  Nacional  de  Justiça,  do 
Conselho da Justiça Federal, do Conselho Superior da Justiça do Trabalho e de 3 (três) Tribunais de Justiça dos Estados.
Parágrafo único. No exercício das suas atribuições o Grupo de Trabalho manterá contato com os representantes das áreas de gestão 
estratégica dos tribunais ou outra unidade responsável pelo cumprimento das metas no âmbito de cada órgão.
Art. 3º O Grupo de Trabalho será coordenado pelo Secretário-Geral do Conselho Nacional de Justiça e,  na sua ausência,  pelo 
representante por ele indicado.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Min. GILMAR MENDES

5)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 regimentais,
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 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, assessorado pelo 
Departamento de Gestão Estratégica.
Art. 2º O Comitê Gestor Nacional terá 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 dos Tribunais de Justiça dos Estados,
observadas as regiões geográficas;
XI - um representante dos Tribunais Militares Estaduais.
Parágrafo  único.  A  indicação  dos  representantes  acima  mencionados  será  feita  por  meio  de  ofício  dirigido  ao  Presidente  do 
Conselho Nacional de Justiça, devendo recair, prioritariamente, nos responsáveis pelas áreas de planejamento e gestão estratégica.
Art. 3º O Comitê Gestor Nacional será coordenado pelo Secretário-Geral do Conselho Nacional de Justiça e, na sua ausência, pelo 
representante por ele indicado.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Min. GILMAR MENDES

6)PORTARIA Nº 549, DE 21 DE MAIO DE 2009
Constitui Comitê Executivo para o Fórum para Monitoramento e Resolução de Conflitos Fundiários Agrários e Urbanos
O PRESIDENTE DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, no uso de suas atribuições, e na forma da Portaria 491, de 11 de 
março de 2009, desta Presidência.
CONSIDERANDO a instalação do Fórum para Monitoramento e Resolução de Conflitos  Fundiários  Agrários  e Urbanos,  que 
aconteceu durante o Seminário realizado no dia 11 de maio de 2009;
CONSIDERANDO  a  necessidade  de  instituir  comitê  executivo,  para  a  continuidade  das  ações  do  Fórum,  que  tem  caráter 
permanente, a fim de que sejam elaborados o programa e a agenda dos trabalhos; resolve:
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Art. 1º Instituir, no âmbito do Conselho Nacional de Justiça, o Comitê Executivo do Fórum para Monitoramento e Resolução de 
Conflitos Fundiários Agrários e Urbanos, com a seguinte composição:
I - o Secretário-Geral do Conselho Nacional de Justiça;
II - um Juiz Auxiliar da Presidência do Conselho Nacional de Justiça, indicado pelo Secretário-Geral do Conselho Nacional de 
Justiça;
III - cinco magistrados sendo três estaduais, um federal e um do trabalho;
§1º - Os integrantes referidos no inciso III serão indicados pela Presidência do Conselho Nacional de Justiça.
§2º - Na indicação dos magistrados referidos no inciso III será ainda observado critério que observe uma representatividade nacional
e  deverá  recair,  preferencialmente,  sobre  magistrados  com  experiência  em  áreas  relacionadas  com  os  objetivos  do  Fórum, 
estabelecidos na
Portaria 491/2009 desta Presidência.
Art. 2º Compete ao Comitê Executivo a elaboração do programa do Fórum e de sua agenda de trabalhos, assim como deliberar sobre
todas as demais questões relacionadas com o seu funcionamento.
Art. 3º O Comitê Executivo será coordenado pelo Secretário-Geral do Conselho Nacional de Justiça e, na sua ausência, pelo Juiz 
Auxiliar indicado para integrar o Comitê.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Min. GILMAR MENDES

7)PORTARIA nº 2442, DE 27 DE MAIO DE 2009 
O DESEMBARGADOR VICE-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 01 de junho de 2009, o Juiz CLEINER LUIZ CARDOSO PALEZI, Titular da 2ª Vara do Trabalho de Bagé, para 
a Vara do Trabalho de Rosário do Sul, cuja titularidade encontra-se vaga, conforme edital de 04 de maio de 2009, disponibilizado 
no  Diário  da  Justiça  Eletrônico  do  dia  05  de  maio  de  2009.  Ass.  Desembargador  CARLOS ALBERTO ROBINSON,  Vice-
Presidente, no exercício da Presidência.

8)PORTARIA CONJUNTA Nº 2, DE 28 DE MAIO DE 2009
O PRESIDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, OS PRESIDENTES 
DOS TRIBUNAIS SUPERIORES, DO CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL, DO CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO 
TRABALHO E DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS, no uso de suas atribuições e tendo 
em vista o disposto no artigo 9º da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, e no artigo 71, caput e seus § 1º e § 3º da Lei nº  
11.768, de 14 de agosto de 2008 e na Mensagem nº 338, de 20 de maio de 2009, resolvem:
Art. 1º Ficam indisponíveis para empenho e movimentação financeira os valores constantes do Anexo a esta Portaria, consignados 
aos Órgãos do Poder Judiciário da União na Lei n° 11.897, de 30 de dezembro de 2008.
Art. 2º Fica revogada a Portaria Conjunta nº 1, de 27 de março de 2009.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Min. GILMAR MENDES
Presidente do Supremo Tribunal Federal
e do Conselho Nacional de Justiça
Min. CARLOS AYRES BRITTO
Presidente do Tribunal Superior Eleitoral
Min. CÉSAR ASFOR ROCHA
Presidente do Superior Tribunal de Justiça
e do Conselho da Justiça Federal
Min. MILTON DE MOURA FRANÇA
Presidente do Tribunal Superior do Trabalho e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho
Min. CARLOS ALBERTO MARQUES SOARES
Presidente do Superior Tribunal Militar
Des. NÍVIO GERALDO GONÇALVES
Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios

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

Órgão Valor
10.000           Supremo Tribunal Federal 16.036.175
11.000           Superior Tribunal de Justiça  4.048.220
12.000           Justiça Federal 25.908.997
13.000           Justiça Militar      777.993
14.000           Justiça Eleitoral 29.411.585
15.000           Justiça do Trabalho 33.783.210
16.000           Justiça do DF e Territórios   9.659.833

Total 119.626.013

R E S O L U Ç Õ E S

9)RESOLUÇÃO No- 73, DE 28 DE ABRIL DE 2009. 
Dispõe sobre a concessão e pagamento de diárias no âmbito do Poder Judiciário.
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O  PRESIDENTE  DO  CONSELHO  NACIONAL  DE  JUSTIÇA,  no  uso  de  suas  atribuições  conferidas  pela  Constituição  da 
República, especialmente o disposto nos incisos I e II, do § 4º, do art. 103-B;
CONSIDERANDO que a Administração Pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União deve observância aos princípios 
da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência;
CONSIDERANDO que deve haver compatibilidade entre o motivo do deslocamento e o interesse público;
CONSIDERANDO as informações prestadas por 26 Tribunais de Justiça; 08 Tribunais Regionais Eleitorais; 13 Tribunais Regionais
do Trabalho e 04 Tribunais Regionais Federais;
CONSIDERANDO que o controle  efetuado pelo Tribunal de Contas  se restringe apenas ao aspecto financeiro da concessão e 
pagamento das diárias;
CONSIDERANDO a  disparidade  entre  os  valores  de  diárias  habitualmente  pagos  aos  magistrados  e  aos  servidores  do Poder 
Judiciário;
CONSIDERANDO a necessidade de uniformização das regras gerais para a concessão e pagamento de diárias no âmbito do Poder 
Judiciário;
CONSIDERANDO o caráter indenizatório do pagamento de diárias que se destina a custear alimentação, hospedagem e locomoção 
urbana, em missão fora da sede:
CONSIDERANDO a decisão proferida nos autos do Pedido de Providências n.º 200810000011052; resolve:
Art. 1º Os tribunais regulamentarão a concessão e o pagamento de diárias aos seus magistrados e servidores, observando os critérios 
definidos na presente Resolução.
Art. 2º  O magistrado ou o servidor  que se deslocar, a serviço,  em caráter eventual ou transitório,  da localidade em que tenha 
exercício para outro ponto do território nacional ou para o exterior, terá direito à percepção de diárias, sem prejuízo do fornecimento 
de passagens ou do pagamento de indenização de transporte.
Art. 3º A concessão e o pagamento de 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,  contendo:  o nome do servidor  ou 
magistrado; o cargo/função ocupado; o destino; a atividade a ser desenvolvida; o período de afastamento;
IV - comprovação do deslocamento e da atividade desempenhada;
V - fixação dos valores das diárias de maneira proporcional aos subsídios ou aos vencimentos.
Parágrafo único. A publicação a que se refere o inciso III  será "a posteriori"  em caso de viagem para realização de diligência 
sigilosa.
Art. 4º As diárias, incluindo-se a data de partida e a de chegada, destinam-se a indenizar o magistrado ou o servidor das despesas 
extraordinárias com alimentação, hospedagem e locomoção urbana.
Parágrafo único. As propostas de concessão de diárias, quando o afastamento iniciar-se às sextas-feiras, bem como as que incluam 
sábados, domingos e feriados, serão expressamente justificadas.
Art. 5º O magistrado ou servidor que perceber diária está obrigado a devolver,  no prazo de 5 (cinco) dias do retorno à sede, o 
comprovante do cartão de embarque, de maneira que seja possível verificar a data e o horário do deslocamento.
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;
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. 6º As diárias concedidas aos magistrados serão escalonadas e terão como valor máximo o correspondente à diária paga a 
Ministro do Supremo Tribunal Federal.
§ 1º Os servidores perceberão, no máximo, 60% (sessenta por cento) do valor da diária a que tem direito Ministro do Supremo 
Tribunal Federal.
§ 2º O servidor que se deslocar em equipe de trabalho receberá diária equivalente ao maior valor pago entre os demais servidores 
membros da equipe.
§ 3º As diárias sofrerão desconto correspondente ao auxílioalimentação e ao auxílio-transporte a que tiver direito o beneficiário, 
exceto em relação às que são pagas excepcionalmente em fins de semana e feriados.
Art. 7º Em viagem ao território nacional, o valor da diária será reduzido à metade nos seguintes casos:
I - quando o afastamento não exigir pernoite fora da sede;
II - na data do retorno à sede;
III - quando fornecido alojamento ou outra forma de hospedagem por órgão ou entidade da Administração Pública.
Art. 8º As diárias, concedidas por dia de afastamento da sede do serviço, 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, em que poderão ser processadas no decorrer do afastamento;
II - quando o afastamento compreender período superior a 15 (quinze) dias, hipótese em que poderão ser pagas parceladamente.
Parágrafo único. Quando o período de afastamento se estender até o exercício seguinte, a despesa recairá no exercício em que se 
iniciou.
Art. 9º As diárias serão restituídas ao erário nas seguintes hipóteses:
I - não realização do deslocamento, com devolução integral do valor percebido;
II - retorno antecipado do magistrado ou servidor, com devolução proporcional do valor percebido;
III - outras hipóteses que não justifiquem o pagamento da
verba indenizatória.
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Art. 10 O magistrado ou servidor que receber diárias e não se afastar da sede, por qualquer motivo, fica obrigado a restituir os 
respectivos valores, integralmente, no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da data prevista para o início do afastamento.
Art. 11 Serão igualmente restituídas, em 5 (cinco) dias contados da data do retorno à sede originária de serviço, as diárias recebidas 
em excesso.
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 subseqüente.
Art. 13 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, na hipóteses dos §§ 1º e 2º, desde que fornecido ao beneficiário alojamento ou outra 
forma de hospedagem por órgão ou entidade da Administração Pública.
Art. 14 Poderá estipular-se valor diferenciado para a diária internacional, inclusive em moeda estrangeira.
Parágrafo único. Aplicam-se à diária internacional os mesmos critérios fixados para a concessão, pagamento e restituição das diárias 
pagas no território nacional.
Art. 15 Os tribunais deverão, no prazo de 90 (noventa) dias, informar as medidas adotadas para cumprimento da presente Resolução.
Art. 16 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Min. GILMAR MENDES

10)RESOLUÇÃO Nº 75, DE 12 DE MAIO DE 2009
Dispõe sobre os concursos públicos para ingresso na carreira da magistratura em todos os ramos do Poder Judiciário nacional.
O  PRESIDENTE  DO  CONSELHO  NACIONAL  DE  JUSTIÇA,  no  uso  de  suas  atribuições  constitucionais  e  regimentais,  e 
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 103-B, § 4º, inciso I, da Constituição da República, compete ao Conselho Nacional de 
Justiça  zelar  pela  autonomia  do  Poder  Judiciário  e  pelo  cumprimento  do  Estatuto  da  Magistratura,  podendo  expedir  atos 
regulamentares, no âmbito de sua competência, ou recomendar providências;
CONSIDERANDO que o ingresso na magistratura brasileira ocorre mediante concurso público de provas e títulos,  conforme o 
disposto no art. 93, inciso I, da Constituição da República, observados os princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, 
moralidade, publicidade e eficiência;
CONSIDERANDO a multiplicidade de normas e procedimentos distintos por que se pautam os Tribunais brasileiros na realização 
de concursos para ingresso na magistratura, com frequentes impugnações na esfera administrativa e/ou jurisdicional que retardam ou 
comprometem o certame;
CONSIDERANDO a imperativa necessidade de editar  normas destinadas a regulamentar e a uniformizar o procedimento e os 
critérios relacionados ao concurso de ingresso na carreira da magistratura do Poder Judiciário nacional; resolve:
CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Seção I
Da abertura do concurso
Art. 1º O concurso público para ingresso na carreira da magistratura é regulamentado por esta Resolução.
Art. 2º O ingresso na carreira, cujo cargo inicial será o de juiz substituto, far-se-á mediante concurso público de provas e títulos, de 
acordo com os arts. 93, I, e 96, I, "c", da Constituição Federal.
Parágrafo único. O provimento dos cargos será feito de acordo com a disponibilidade orçamentária e a necessidade do serviço.
Art. 3º A realização do concurso público, observadas a dotação orçamentária e a existência de vagas, inicia-se com a constituição da 
respectiva Comissão de Concurso, mediante resolução aprovada pelo órgão especial ou Tribunal Pleno.
Parágrafo  único.  A Comissão  de  Concurso  incumbir-se-á  de  todas  as  providências  necessárias  à  organização  e  realização do 
certame, sem prejuízo das atribuições cometidas por esta Resolução, se for o caso, às Comissões Examinadoras e à instituição 
especializada contratada ou conveniada para realização da prova objetiva seletiva.
Art.  4º  Às vagas existentes e indicadas no edital poderão ser acrescidas outras,  que surgirem durante o prazo de validade do 
concurso.
Seção II
Das etapas e do programa do concurso
Art. 5º O concurso desenvolver-se-á sucessivamente de acordo com as seguintes etapas:
I - primeira etapa - uma prova objetiva seletiva, de caráter eliminatório e classificatório;
II - segunda etapa - duas provas escritas, de caráter eliminatório e classificatório;
III - terceira etapa - de caráter eliminatório, com as seguintes fases:
a) sindicância da vida pregressa e investigação social;
b) exame de sanidade física e mental;
c) exame psicotécnico;
IV - quarta etapa - uma prova oral, de caráter eliminatório e classificatório;
V - quinta etapa - avaliação de títulos, de caráter classificatório.
§ 1º A participação do candidato em cada etapa ocorrerá necessariamente após habilitação na etapa anterior.
§ 2º Os tribunais poderão realizar, como etapa do certame, curso de formação inicial, de caráter eliminatório ou não.
Art. 6º As provas da primeira, segunda e quarta etapas versarão, no mínimo, sobre as disciplinas constantes dos Anexos I, II, III, IV 
e V, conforme o segmento do Poder Judiciário nacional. As provas da segunda e quarta etapas também versarão sobre o programa 
discriminado no Anexo VI.
Seção III
Da classificação e da média final
Art. 7º A classificação dos candidatos habilitados obedecerá à ordem decrescente da média final, observada a seguinte ponderação:
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I - da prova objetiva seletiva: peso 1;
II - da primeira e da segunda prova escrita: peso 3 para cada prova;
III - da prova oral: peso 2;
IV - da prova de títulos: peso 1.
Parágrafo único. Em nenhuma hipótese, haverá arredondamento de nota, desprezadas as frações além do centésimo nas avaliações 
de cada etapa do certame.
Art. 8º A média final, calculada por média aritmética ponderada que leve em conta o peso atribuído a cada prova, será expressa com 
3 (três) casas decimais.
Art. 9º Para efeito de desempate, prevalecerá a seguinte ordem de notas:
I - a das duas provas escritas somadas;
II - a da prova oral;
III - a da prova objetiva seletiva;
IV - a da prova de títulos.
Parágrafo único. Persistindo o empate, prevalecerá o candidato de maior idade.
Art. 10. Considerar-se-á aprovado para provimento do cargo o candidato que for habilitado em todas as etapas do concurso.
Parágrafo único. Ocorrerá eliminação do candidato que:
I - não obtiver classificação, observado o redutor previsto no art. 44, ficando assegurada a classificação dos candidatos empatados 
na última posição de classificação;
II - for contraindicado na terceira etapa;
III - não comparecer à realização de qualquer das provas escritas ou oral no dia, hora e local determinados pela Comissão de 
Concurso, munido de documento oficial de identificação;
IV - for excluído da realização da prova por comportamento inconveniente, a critério da Comissão de Concurso.
Art. 11. Aprovado pela Comissão de Concurso o quadro classificatório, será o resultado final do concurso submetido à homologação 
do tribunal.
Parágrafo único. A ordem de classificação prevalecerá para a nomeação dos candidatos.
Seção IV
Da publicidade
Art. 12. O concurso será precedido de edital expedido pelo presidente da Comissão de Concurso, cuja divulgação dar-se-á mediante:
I - publicação integral, uma vez, no Diário Oficial, se for o caso também em todos os Estados em que o tribunal exerce a jurisdição;
II - publicação integral no endereço eletrônico do tribunal e do Conselho Nacional de Justiça;
III - afixação no quadro de avisos, sem prejuízo da utilização de qualquer outro tipo de anúncio subsidiário, a critério da Comissão 
de Concurso.
Art. 13. Constarão do edital, obrigatoriamente:
I - o prazo de inscrição, que será de, no mínimo, 30 (trinta) dias, contados da última ou única publicação no Diário Oficial;
II - local e horário de inscrições;
III - o conteúdo das disciplinas objeto de avaliação no certame, observada a respectiva relação mínima de disciplinas constantes dos 
anexos da presente Resolução e os conteúdos do Anexo VI;
IV - o número de vagas existentes e o cronograma estimado de realização das provas;
V - os requisitos para ingresso na carreira;
VI - a composição da Comissão de Concurso, das Comissões Examinadoras,  com a participação da Ordem dos Advogados do 
Brasil, e da Comissão da instituição especializada, com os respectivos suplentes;
VII - a relação dos documentos necessários à inscrição;
VIII - o valor da taxa de inscrição;
IX - a fixação objetiva da pontuação de cada título, observado o art. 67.
§ 1º Todas as comunicações individuais e coletivas aos candidatos inscritos no concurso serão consideradas efetuadas, para todos os 
efeitos, por sua publicação em edital no órgão da imprensa oficial do tribunal promotor e no sítio eletrônico deste na rede mundial 
de computadores.
§ 2º Qualquer candidato inscrito ao concurso poderá impugnar o respectivo edital, em petição escrita e fundamentada endereçada ao 
Presidente da Comissão de Concurso, no prazo de 5 (cinco) dias após o término do prazo para a inscrição preliminar ao concurso,  
sob pena de preclusão.
§ 3º A Comissão de Concurso não realizará a primeira prova enquanto não responder às eventuais impugnações apresentadas na 
forma do parágrafo anterior.
§ 4º Salvo nas hipóteses de indispensável adequação à legislação superveniente, não se alterarão as regras do edital de concurso 
após o início do prazo das inscrições preliminares no tocante aos requisitos do cargo, aos conteúdos programáticos, aos critérios de 
aferição das provas e de aprovação para as etapas subsequentes.
§ 5º O edital do concurso não poderá estabelecer limite máximo de idade inferior a 65 (sessenta e cinco) anos.
Art. 14. As alterações nas datas e locais de realização de cada etapa previstos no edital serão comunicadas aos candidatos.
Seção V
Da duração e do prazo de validade do concurso Art. 15. O concurso deverá ser concluído no período de até 18 (dezoito) meses, 
contado da inscrição preliminar até a homologação do resultado final.
Art. 16. O prazo de validade do concurso é de até 2 (dois) anos, prorrogável, a critério do tribunal, uma vez, por igual período, 
contado da data da publicação da homologação do resultado final do concurso.
Seção VI
Do custeio do concurso
Art. 17. O valor máximo da taxa de inscrição corresponderá a 1% (um por cento) do subsídio bruto atribuído em lei para o cargo 
disputado, cabendo ao candidato efetuar o recolhimento na forma do que dispuser normatização específica de cada tribunal.
Art. 18. Não haverá dispensa da taxa de inscrição, exceto:
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I - em favor do candidato que, mediante requerimento específico, comprovar não dispor de condições financeiras para suportar tal 
encargo;
II - nos casos previstos em lei.
Parágrafo único. Cabe ao interessado produzir prova da situação que o favorece até o término do prazo para inscrição preliminar.
CAPÍTULO II
DAS COMISSÕES
Seção I
Da composição, quórum e impedimentos
Art. 19. O concurso desenrolar-se-á exclusivamente perante Comissão de Concurso, ou perante Comissão de Concurso e Comissões 
Examinadoras.
§ 1º As atribuições previstas nesta Resolução para as Comissões Examinadoras, quando houver apenas a Comissão de Concurso, 
serão por esta exercidas.
§ 2º Os magistrados componentes das Comissões Examinadoras de cada etapa, salvo prova oral, poderão afastar-se dos encargos
jurisdicionais por até 15 (quinze) dias, prorrogáveis, para a elaboração das questões e correção das provas. O afastamento, no caso 
de membro de tribunal, não alcança as atribuições privativas do Tribunal Pleno ou do Órgão Especial.
§  3º  Os  membros  das  Comissões  Examinadoras,  nos  seus  afastamentos,  serão  substituídos  pelos  suplentes,  designados  pela 
Comissão de Concurso.
§ 4º A Comissão de Concurso contará com uma secretaria para apoio administrativo, na forma do regulamento de cada tribunal.
A secretaria será responsável pela lavratura das atas das reuniões da Comissão.
Art. 20. Aplicam-se aos membros das comissões os motivos de suspeição e de impedimento previstos nos arts. 134 e 135 do Código 
de Processo Civil.
§ 1º Constituem também motivo de impedimento:
I - o exercício de magistério em cursos formais ou informais de preparação a concurso público para ingresso na magistratura até 3 
(três) anos após cessar a referida atividade;
II - a existência de servidores funcionalmente vinculados ao examinador ou de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, 
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, cuja inscrição haja sido deferida;
III  -  a  participação  societária,  como  administrador,  ou  não,  em cursos  formais  ou  informais  de  preparação  para  ingresso  na 
magistratura até 3 (três) anos após cessar a referida atividade, ou contar com parentes nestas condições, até terceiro grau, em linha 
reta ou colateral.
§ 2º Os motivos de suspeição e de impedimento deverão ser comunicados ao Presidente da Comissão de Concurso, por escrito, até 5 
(cinco) dias úteis após a publicação da relação dos candidatos inscritos no Diário Oficial.
Seção II
Das atribuições
Art. 21. Compete à Comissão de Concurso:
I - elaborar o edital de abertura do certame;
II - fixar o cronograma com as datas de cada etapa;
III - receber e examinar os requerimentos de inscrição preliminar e definitiva, deliberando sobre eles;
IV - designar as Comissões Examinadoras para as provas da segunda (duas provas escritas) e quarta etapas;
V - emitir documentos;
VI - prestar informações acerca do concurso;
VII - cadastrar os requerimentos de inscrição;
VIII - acompanhar a realização da primeira etapa;
IX - homologar o resultado do curso de formação inicial;
X - aferir os títulos dos candidatos e atribuir-lhes nota;
XI - julgar os  recursos interpostos  nos casos de indeferimento de inscrição preliminar e dos candidatos  não aprovados ou não 
classificados na prova objetiva seletiva;
XII - ordenar a convocação do candidato a fim de comparecer em dia, hora e local indicados para a realização da prova;
XIII - homologar ou modificar, em virtude de recurso, o resultado da prova objetiva seletiva, determinando a publicação no Diário 
Oficial da lista dos candidatos classificados;
XIV - apreciar outras questões inerentes ao concurso.
Art. 22. Compete à Comissão Examinadora de cada etapa:
I - preparar, aplicar e corrigir as provas escritas;
II - arguir os candidatos submetidos à prova oral, de acordo com o ponto sorteado do programa, atribuindo-lhes notas;
III - julgar os recursos interpostos pelos candidatos;
IV - velar pela preservação do sigilo das provas escritas até a identificação da autoria, quando da realização da sessão pública;
V - apresentar a lista de aprovados à Comissão de Concurso.
Parágrafo único. Das decisões proferidas pelas Comissões Examinadoras não caberá novo recurso à Comissão de Concurso.
CAPÍTULO III
DA INSCRIÇÃO PRELIMINAR
Art. 23. A inscrição preliminar será requerida ao presidente da Comissão de Concurso pelo interessado ou, ainda, por procurador 
habilitado com poderes especiais, mediante o preenchimento de formulário próprio, acompanhado de:
I - prova de pagamento da taxa de inscrição, observado o art. 18;
II - cópia autenticada de documento que comprove a nacionalidade brasileira;
III - duas fotos coloridas tamanho 3x4 (três por quatro) e datadas recentemente;
IV - instrumento de mandato com poderes especiais e firma reconhecida para requerimento de inscrição, no caso de inscrição por 
procurador.
§ 1º O candidato, ao preencher o formulário a que se refere o "caput", firmará declaração, sob as penas da lei:
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a) de que é bacharel em Direito e de que deverá atender, até a data da inscrição definitiva, a exigência de 3 (três) anos de atividade 
jurídica exercida após a obtenção do grau de bacharel em Direito;
b) de estar ciente de que a não apresentação do respectivo diploma, devidamente registrado pelo Ministério da Educação, e da 
comprovação da atividade jurídica, no ato da inscrição definitiva, acarretará a sua exclusão do processo seletivo;
c) de que aceita as demais regras pertinentes ao concurso consignadas no edital;
d) de que é pessoa com deficiência e, se for o caso, que carece de atendimento especial nas provas, de conformidade com o Capítulo 
X.
§ 2º Para fins deste artigo, o documento oficial de identificação deverá conter fotografia do portador e sua assinatura.
§ 3º Ao candidato ou ao procurador será fornecido comprovante de inscrição.
§ 4º Somente será recebida a inscrição preliminar do candidato que apresentar, no ato de inscrição, toda a documentação necessária 
a que se refere este artigo.
Art. 24. Não serão aceitas inscrições condicionais.
Art. 25. Os pedidos de inscrição preliminar serão apreciados e decididos pelo presidente da Comissão de Concurso.
Parágrafo único. Caberá recurso à Comissão de Concurso, no prazo de 2 (dois) dias úteis, nos casos de indeferimento de inscrição 
preliminar.
Art. 26. A inscrição preliminar deferida habilita o candidato à prestação da prova objetiva seletiva.
Art. 27. Deferido o requerimento de inscrição preliminar, incumbe ao presidente da Comissão de Concurso fazer publicar, uma 
única vez, no respectivo Diário Oficial, se for o caso também dos Estados compreendidos na jurisdição do tribunal, a lista dos 
candidatos inscritos e encaminhá-la à respectiva comissão ou instituição.
Parágrafo único. No prazo de 5 (cinco) dias, contados da publicação, qualquer cidadão poderá representar contra os candidatos 
inscritos, desde logo oferecendo ou indicando provas.
Art. 28. A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a tácita aceitação das normas e condições estabelecidas, das quais não 
poderá alegar desconhecimento.
CAPÍTULO IV
DA PRIMEIRA ETAPA DO CONCURSO
Seção I
Da instituição especializada executora 
Art.  29.  Os  tribunais,  nos  termos  da  lei,  poderão  celebrar  convênio  ou  contratar  os  serviços  de  instituição  especializada 
exclusivamente para a execução da primeira etapa do concurso.
Art. 30. Caberá à Comissão Examinadora ou à instituição especializada:
I - formular as questões e aplicar a prova objetiva seletiva;
II - corrigir a prova;
III - assegurar vista da prova, do gabarito e do cartão de resposta ao candidato que pretender recorrer;
IV - encaminhar parecer sobre os recursos apresentados para julgamento da Comissão de Concurso;
V - divulgar a classificação dos candidatos.
Parágrafo  único.  Serão  de  responsabilidade  da  instituição  especializada  quaisquer  danos  causados  ao Poder  Judiciário  ou  aos 
candidatos, antes, durante e após a realização da prova objetiva seletiva, no que se referir às atribuições constantes no "caput".
Art. 31. A instituição especializada prestará contas da execução do contrato ou convênio ao tribunal e submeter-se-á à supervisão da 
Comissão de Concurso, que homologará ou modificará os resultados e julgará os recursos.
Seção II
Da prova objetiva seletiva
Art. 32. A prova objetiva seletiva será composta de três blocos de questões (I, II e III), discriminados nos Anexos I, II, III, IV
e V, conforme o segmento do Poder Judiciário nacional.
Art. 33. As questões da prova  objetiva seletiva  serão formuladas de modo a que, necessariamente,  a resposta reflita a posição 
doutrinária dominante ou a jurisprudência pacificada dos Tribunais Superiores.
Art. 34. Durante o período de realização da prova objetiva seletiva, não serão permitidos:
I - qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos ou entre estes e pessoas estranhas, oralmente ou por escrito;
II - o uso de livros, códigos, manuais, impressos ou anotações;
III - o porte de arma.
Parágrafo único. O candidato poderá ser submetido a detector de metais durante a realização da prova.
Art. 35. Iniciada a prova e no curso desta, o candidato somente poderá ausentar-se acompanhado de um fiscal.
§ 1º É obrigatória a permanência do candidato no local por, no mínimo, 1 (uma) hora.
§ 2º Após o término da prova, o candidato não poderá retornar ao recinto em nenhuma hipótese.
Art. 36. As questões objetivas serão agrupadas por disciplina e nos respectivos blocos, devidamente explicitados.
Parágrafo único. Se a questão for elaborada sob a forma de exame prévio de proposições corretas ou incorretas, constará de cada 
uma das alternativas de resposta expressa referência, em algarismos romanos, à assertiva ou às assertivas corretas, vedada qualquer 
resposta que não indique com precisão a resposta considerada exata.
Art. 37. O candidato somente poderá apor seu número de inscrição, nome ou assinatura em lugar especificamente indicado para tal 
finalidade, sob pena de anulação da prova e consequente eliminação do concurso.
Art.  38.  É  de  inteira  responsabilidade  do  candidato  o  preenchimento  da  folha  de  respostas,  conforme  as  especificações  nela 
constantes, não sendo permitida a sua substituição em caso de marcação incorreta.
Art. 39. Reputar-se-ão erradas as questões que contenham mais de uma resposta e as rasuradas, ainda que inteligíveis.
Art. 40. Finda a prova, o candidato deverá entregar ao fiscal da sala a Folha de Respostas devidamente preenchida.
Art. 41. Será automaticamente eliminado do concurso o candidato que:
I - não comparecer à prova;
II - for encontrado, durante a realização da prova, portando qualquer um dos objetos especificados no art. 85, mesmo que desligados
ou sem uso;
III - for colhido em flagrante comunicação com outro candidato ou com pessoas estranhas;
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IV - não observar o disposto no art. 34.
Art. 42. O gabarito oficial da prova objetiva será publicado, no máximo, 3 (três) dias após a realização da prova, no Diário Oficial, 
no endereço eletrônico do tribunal e, se for o caso, no da instituição especializada executora.
Parágrafo único. Nos 2 (dois) dias seguintes à publicação do resultado do gabarito da prova objetiva seletiva no Diário Oficial, o 
candidato poderá requerer vista da prova e, em igual prazo, a contar do término da vista, apresentar recurso dirigido à Comissão de 
Concurso.
Art. 43. Será considerado habilitado, na prova objetiva seletiva, o candidato que obtiver o mínimo de 30% (trinta por cento) de 
acerto das questões em cada bloco e média final de 60% (sessenta por cento) de acertos do total referente à soma algébrica das notas 
dos três blocos.
Art. 44. Classificar-se-ão para a segunda etapa:
I - nos concursos de até 1.500 (mil e quinhentos) inscritos, os 200 (duzentos) candidatos que obtiverem as maiores notas após o 
julgamento dos recursos;
II - nos concursos que contarem com mais de 1.500 (mil e quinhentos) inscritos, os 300 (trezentos) candidatos que obtiverem as 
maiores notas após o julgamento dos recursos.
§ 1º Todos os candidatos empatados na última posição de classificação serão admitidos às provas escritas, mesmo que ultrapassem o 
limite previsto no "caput".
§ 2º O redutor previsto nos incisos I e II não se aplica aos candidatos que concorram às vagas destinadas às pessoas com deficiência,
as quais serão convocadas para a segunda etapa do certame em lista específica, desde que hajam obtido a nota mínima exigida para 
todos os outros candidatos, sem prejuízo dos demais 200 (duzentos) ou 300 (trezentos) primeiros classificados, conforme o caso.
Art. 45. Apurados os resultados da prova objetiva seletiva e identificados os candidatos que lograram classificar-se, o presidente da 
Comissão de Concurso fará publicar edital com a relação dos habilitados a submeterem-se à segunda etapa do certame.
CAPÍTULO V
DA SEGUNDA ETAPA DO CONCURSO
Seção I
Das provas
Art.  46.  A  segunda  etapa  do  concurso  será  composta  de  2  (duas)  provas  escritas,  podendo  haver  consulta  à  legislação 
desacompanhada de anotação ou comentário, vedada a consulta a obras doutrinárias, súmulas e orientação jurisprudencial.
Parágrafo único. Durante a realização das provas escritas, a Comissão Examinadora permanecerá reunida em local previamente 
divulgado para dirimir dúvidas porventura suscitadas.
Art. 47. A primeira prova escrita será discursiva e consistirá:
I - de questões relativas a noções gerais de Direito e formação humanística previstas no Anexo VI;
II - de questões sobre quaisquer pontos do programa específico do respectivo ramo do Poder Judiciário nacional.
Art. 48. Cabe a cada tribunal definir os critérios de aplicação e de aferição da prova discursiva, explicitando-os no edital.
Parágrafo único. A Comissão Examinadora deverá considerar, em cada questão, o conhecimento sobre o tema, a utilização correta 
do idioma oficial e a capacidade de exposição.
Art. 49. A segunda prova escrita será prática de sentença, envolvendo temas jurídicos constantes do programa, e consistirá:
I - na Justiça Federal e na Justiça estadual, na elaboração, em dias sucessivos, de 2 (duas) sentenças, de natureza civil e criminal;
II - na Justiça do Trabalho, na elaboração de 1 (uma) sentença trabalhista;
III - na Justiça Militar da União e na Justiça Militar estadual, de lavratura de sentença criminal.
Parágrafo único. Em qualquer prova considerar-se-á também o conhecimento do vernáculo.
Seção II
Dos procedimentos
Art. 50. Com antecedência mínima de 15 (quinze) dias, o presidente da Comissão de Concurso convocará, por edital, os candidatos 
aprovados para realizar as provas escritas em dia, hora e local determinados, nos termos do edital.
Art. 51. O tempo mínimo de duração de cada prova será de 4 (quatro) horas.
Art. 52. As provas escritas da segunda etapa do concurso realizar-se-ão em dias distintos, preferencialmente nos finais de semana.
Art. 53. As provas escritas serão manuscritas, com utilização de caneta de tinta azul ou preta indelével, de qualquer espécie, vedado 
o uso de líquido corretor de texto ou caneta hidrográfica fluorescente.
§ 1º As questões serão entregues aos candidatos já impressas, não se permitindo esclarecimentos sobre o seu enunciado ou sobre o 
modo de resolvê-las.
§ 2º A correção das provas dar-se-á sem identificação do nome do candidato.
§ 3º A correção da prova prática de sentença dependerá da aprovação do candidato na prova discursiva.
Art. 54. A nota final de cada prova será atribuída entre 0 (zero) e 10 (dez).
Parágrafo único. Na prova de sentença, se mais de uma for exigida, exigir-se-á, para a aprovação, nota mínima de 6 (seis) em cada 
uma delas.
Art. 55. A identificação das provas e a divulgação das notas serão feitas em sessão pública no tribunal, pela Comissão de Concurso, 
para a qual se convocarão os candidatos,  com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas, mediante edital veiculado no 
Diário Oficial e na página do tribunal na rede mundial de computadores.
Art. 56. Apurados os resultados de cada prova escrita, o presidente da Comissão de Concurso mandará publicar edital no Diário 
Oficial contendo a relação dos aprovados.
Parágrafo único. Nos 2 (dois) dias seguintes à publicação, o candidato poderá requerer vista da prova e, em igual prazo, a contar do 
término da vista, apresentar recurso dirigido à respectiva Comissão Examinadora.
Art. 57. Julgados os  eventuais recursos,  o presidente da Comissão de Concurso publicará edital de convocação dos candidatos 
habilitados a requerer a inscrição definitiva, que deverá ser feita no prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos locais indicados.
CAPÍTULO VI
DA TERCEIRA ETAPA
Seção I
Da inscrição definitiva
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Art.  58.  Requerer-se-á  a  inscrição definitiva  ao presidente  da  Comissão  de  Concurso,  mediante  preenchimento  de  formulário 
próprio, entregue na secretaria do concurso.
§ 1º O pedido de inscrição, assinado pelo candidato, será instruído com:
a) cópia autenticada de diploma de bacharel em Direito, devidamente registrado pelo Ministério da Educação;
b) certidão ou declaração idônea que comprove haver completado, à data da inscrição definitiva, 3 (três) anos de atividade jurídica, 
efetivo exercício da advocacia ou de cargo, emprego ou função, exercida após a obtenção do grau de bacharel em Direito;
c) cópia autenticada de documento que comprove a quitação de obrigações concernentes ao serviço militar, se do sexo masculino;
d) cópia autenticada de título de eleitor e de documento que comprove estar o candidato em dia com as obrigações eleitorais ou 
certidão negativa da Justiça Eleitoral;
e) certidão dos distribuidores criminais das Justiças Federal, Estadual ou do Distrito Federal e Militar dos lugares em que haja 
residido nos últimos 5 (cinco) anos;
f) folha de antecedentes da Polícia Federal e da Polícia Civil Estadual ou do Distrito Federal, onde haja residido nos últimos 5 
(cinco) anos;
g) os títulos definidos no art. 67;
h) declaração firmada pelo candidato, com firma reconhecida, da qual conste nunca haver sido indiciado em inquérito policial ou 
processado criminalmente ou, em caso contrário, notícia específica da ocorrência, acompanhada dos esclarecimentos pertinentes;
i) formulário fornecido pela Comissão de Concurso, em que o candidato especificará as atividades jurídicas desempenhadas, com 
exata indicação dos períodos e locais de sua prestação bem como as principais autoridades com quem haja atuado em cada um dos 
períodos de prática profissional, discriminados em ordem cronológica;
j) certidão da Ordem dos Advogados do Brasil com informação sobre a situação do candidato advogado perante a instituição.
§ 2º Os postos designados para o recebimento dos pedidos de inscrição definitiva encaminharão ao presidente da Comissão de 
Concurso os pedidos, com a respectiva documentação.
Art. 59. Considera-se atividade jurídica, para os efeitos do art. 58, § 1º, alínea "i":
I - aquela exercida com exclusividade por bacharel em Direito;
II - o efetivo exercício de advocacia, inclusive voluntária, mediante a participação anual mínima em 5 (cinco) atos privativos de 
advogado (Lei nº 8.906, 4 de julho de 1994, art. 1º) em causas ou questões distintas;
III  -  o  exercício  de  cargos,  empregos  ou  funções,  inclusive  de  magistério  superior,  que  exija  a  utilização  preponderante  de 
conhecimento jurídico;
IV - o exercício da função de conciliador junto a tribunais judiciais, juizados especiais, varas especiais, anexos de juizados especiais
ou de varas judiciais, no mínimo por 16 (dezesseis) horas mensais e durante 1 (um) ano;
V - o exercício da atividade de mediação ou de arbitragem na composição de litígios.
§ 1º É vedada, para efeito de comprovação de atividade jurídica, a contagem do estágio acadêmico ou qualquer outra atividade 
anterior à obtenção do grau de bacharel em Direito.
§ 2º A comprovação do tempo de atividade jurídica relativamente a cargos, empregos ou funções não privativos de bacharel em 
Direito será realizada mediante certidão circunstanciada, expedida pelo órgão competente, indicando as respectivas atribuições e a 
prática reiterada de atos que exijam a utilização preponderante de conhecimento jurídico, cabendo à Comissão de Concurso, em 
decisão fundamentada, analisar a validade do documento.
Seção II
Dos exames de sanidade física e mental e psicotécnico
Art. 60. O candidato, no ato de apresentação da inscrição definitiva, receberá, da secretaria do concurso, instruções para submeter-se 
aos exames de saúde e psicotécnico, por ele próprio custeados.
§ 1º Os exames de saúde destinam-se a apurar as condições de higidez física e mental do candidato. O exame psicotécnico avaliará 
as condições psicológicas do candidato, devendo ser realizado por médico psiquiatra ou por psicólogo.
§ 2º O candidato fará os exames de saúde e psicotécnico com profissional do próprio tribunal ou por ele indicado, que encaminhará 
laudo à Comissão de Concurso.
§ 3º Os exames de que trata o "caput" não poderão ser realizados por profissionais que tenham parente até o terceiro grau dentre os 
candidatos.
Seção III
Da sindicância da vida pregressa e investigação social
Art. 61. O presidente da Comissão de Concurso encaminhará ao órgão competente do tribunal os documentos mencionados no § 1º 
do art. 58, com exceção dos títulos, a fim de que se proceda à sindicância da vida pregressa e investigação social dos candidatos.
Art. 62. O presidente da Comissão de Concurso poderá ordenar ou repetir diligências sobre a vida pregressa, investigação social, 
exames de saúde e psicotécnico, bem como convocar o candidato para submeter-se a exames complementares.
Seção IV
Do deferimento da inscrição definitiva e convocação para prova oral
Art. 63. O presidente da Comissão de Concurso fará publicar edital com a relação dos candidatos cuja inscrição definitiva haja sido 
deferida, ao tempo em que os  convocará para realização do sorteio dos pontos para prova  oral bem como para realização das 
arguições.
CAPÍTULO VII
DA QUARTA ETAPA
Art. 64. A prova oral será prestada em sessão pública, na presença de todos os membros da Comissão Examinadora, vedado o 
exame simultâneo de mais de um candidato.
Parágrafo único. Haverá registro em gravação de áudio ou por qualquer outro meio que possibilite a sua posterior reprodução.
Art. 65. Os temas e disciplinas objeto da prova oral são os concernentes à segunda etapa do concurso (art. 47), cabendo à Comissão 
Examinadora agrupá-los, a seu critério, para efeito de sorteio, em programa específico.
§ 1º O programa específico será divulgado no sítio eletrônico do Tribunal até 5 (cinco) dias antes da realização da prova oral.
§ 2º Far-se-á sorteio público de ponto para cada candidato com a antecedência de 24 (vinte e quatro) horas.
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§ 3º A arguição do candidato versará sobre conhecimento técnico acerca dos temas relacionados ao ponto sorteado, cumprindo à 
Comissão avaliar-lhe o domínio do conhecimento jurídico, a adequação da linguagem, a articulação do raciocínio, a capacidade de 
argumentação e o uso correto do vernáculo.
§ 4º A ordem de arguição dos candidatos definir-se-á por sorteio, no dia e hora marcados para início da prova oral.
§ 5º Cada examinador disporá de até 15 (quinze) minutos para a arguição do candidato, atribuindo-lhe nota na escala de 0
(zero) a 10 (dez). Durante a arguição, o candidato poderá consultar códigos ou legislação esparsa não comentados ou anotados, a 
critério da Comissão Examinadora.
§ 6º A nota final da prova oral será o resultado da média aritmética simples das notas atribuídas pelos examinadores.
§ 7º Recolher-se-ão as notas em envelope,  que será lacrado e rubricado pelos  examinadores  imediatamente após o término da 
provaoral.
§ 8º Os resultados das provas orais serão divulgados e publicados pelo presidente da Comissão de Concurso no prazo fixado pelo 
edital.
§ 9º Considerar-se-ão aprovados e habilitados para a próxima etapa os candidatos que obtiverem nota não inferior a 6 (seis).
CAPÍTULO VIII
DA QUINTA ETAPA
Art. 66. Após a publicação do resultado da prova oral, a Comissão de Concurso avaliará os títulos dos candidatos aprovados.
§ 1º A comprovação dos títulos far-se-á no momento da inscrição definitiva, considerados para efeito de pontuação os obtidos até 
então.
§ 2º É ônus do candidato produzir prova documental idônea de cada título, não se admitindo a concessão de dilação de prazo para 
esse fim.
Art. 67. Constituem títulos:
I - exercício de cargo, emprego ou função pública privativa de bacharel em Direito pelo período mínimo de 1 (um) ano:
a) Judicatura (Juiz): até 3 (três) anos - 2,0; acima de 3 (três) anos - 2,5;
b) Pretor,  Ministério Público,  Defensoria  Pública,  Advocacia-Geral da União,  Procuradoria  (Procurador) de qualquer órgão ou 
entidade da Administração Pública direta ou indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios:
até 3 (três) anos - 1,5; acima de 3 (três) anos - 2,0;
II - exercício do Magistério Superior na área jurídica pelo período mínimo de 5 (cinco) anos:
a) mediante admissão no corpo docente por concurso ou processo seletivo público de provas e/ou títulos (1,5);
b) mediante admissão no corpo docente sem concurso ou processo seletivo público de provas e/ou títulos (0,5);
III - exercício de outro cargo, emprego ou função pública privativa de bacharel em Direito não previsto no inciso I, pelo período 
mínimo de 1 (um) ano:
a) mediante admissão por concurso: até 3 (três) anos - 0,5;
acima de 3 (três) anos - 1,0;
b) mediante admissão sem concurso: até 3 (três) anos - 0,25;
acima de 3 (três) anos - 0,5;
IV - exercício efetivo da advocacia pelo período mínimo de 3 (três) anos: até 5 (cinco) anos - 0,5; entre 5 (cinco) e 8 (oito) anos - 
1,0; acima de 8 (oito) anos - 1,5;
V - aprovação em concurso público, desde que não tenha sido utilizado para pontuar no inciso I:
a)  Judicatura  (Juiz/Pretor),  Ministério  Público,  Defensoria  Pública,  Advocacia-Geral  da  União,  Procuradoria  (Procurador)  de 
qualquer órgão ou entidade da Administração Pública direta ou indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios: 0,5;
b) outro concurso público para cargo, emprego ou função privativa de bacharel em Direito não constante do subitem V, "a": 0,25;
VI - diplomas em Cursos de Pós-Graduação:
a) Doutorado reconhecido ou revalidado: em Direito ou em Ciências Sociais ou Humanas - 2,0;
b) Mestrado reconhecido ou revalidado: em Direito ou em Ciências Sociais ou Humanas - 1,5;
c) Especialização em Direito, na forma da legislação educacional em vigor, com carga horária mínima de trezentos e sessenta (360) 
horas-aula, cuja avaliação haja considerado monografia de final de curso: 0,5;
VII - graduação em qualquer curso superior reconhecido ou curso regular de preparação à Magistratura ou ao Ministério Público, 
com duração mínima de 1 (um) ano, carga horária mínima de 720 (setecentas e vinte) horas-aula, frequência mínima de setenta e 
cinco por cento (75%) e nota de aproveitamento: 0,5;
VIII  - curso de extensão sobre matéria jurídica de mais  de cem (100) horas-aula, com nota  de aproveitamento ou trabalho de 
conclusão de curso e frequência mínima de setenta e cinco por cento (75%): 0,25;
IX - publicação de obras jurídicas:
a) livro jurídico de autoria exclusiva do candidato com apreciável conteúdo jurídico: 0,75;
b) artigo ou trabalho publicado em obra jurídica coletiva ou revista jurídica especializada, com conselho editorial, de apreciável 
conteúdo jurídico: 0,25;
X - láurea universitária no curso de Bacharelado em Direito: 0,5;
XI - participação em banca examinadora de concurso público para o provimento de cargo da magistratura, Ministério Público, 
Advocacia Pública, Defensoria Pública ou de cargo de docente em instituição pública de ensino superior: 0,75;
XII - exercício, no mínimo durante 1 (um) ano, das atribuições de conciliador nos juizados especiais, ou na prestação de assistência 
jurídica voluntária: 0,5;
§ 1º A pontuação atribuída a cada título considera-se máxima, devendo o edital do concurso fixá-la objetivamente.
§ 2º De acordo com o gabarito previsto para cada título, os membros da Comissão de Concurso atribuirão ao candidato nota de 0 
(zero) a 10 (dez) pontos, sendo esta a nota máxima, ainda que a pontuação seja superior.
Art. 68. Não constituirão títulos:
I - a simples prova de desempenho de cargo público ou função eletiva;
II - trabalhos que não sejam de autoria exclusiva do candidato;
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III - atestados de capacidade técnico-jurídica ou de boa conduta profissional;
IV - certificado de conclusão de cursos de qualquer natureza, quando a aprovação do candidato resultar de mera frequência;
V - trabalhos forenses (sentenças, pareceres, razões de recursos, etc.).
Art. 69. Nos 2 (dois) dias seguintes à publicação do resultado da avaliação dos títulos no Diário Oficial, o candidato poderá requerer 
vista e apresentar recurso.
CAPÍTULO IX
DOS RECURSOS
Art. 70. O candidato poderá interpor recurso, sem efeito suspensivo, no prazo de 2 (dois) dias úteis, contado do dia imediatamente 
seguinte ao da publicação do ato impugnado.
§ 1º É irretratável em sede recursal a nota atribuída na prova oral.
§ 2º O recurso será dirigido ao presidente da Comissão de Concurso, nos locais determinados no edital, incumbindo-lhe, em 48 
(quarenta e oito) horas, submetê-lo à Comissão de Concurso ou à Comissão Examinadora.
§ 3º O candidato identificará somente a petição de interposição, vedada qualquer identificação nas razões do recurso, sob pena de 
não conhecimento do recurso.
Art. 71. Os recursos interpostos serão protocolados após numeração aposta pela Secretaria, distribuindo-se à Comissão respectiva 
somente as razões do recurso, retida pelo Secretário a petição de interposição.
Parágrafo único. A fundamentação é pressuposto para o conhecimento do recurso, cabendo ao candidato, em caso de impugnar mais 
de uma questão da prova, expor seu pedido e respectivas razões de forma destacada, para cada questão recorrida.
Art. 72. A Comissão,  convocada especialmente para julgar os  recursos,  reunir-se-á em sessão pública e, por maioria de votos, 
decidirá pela manutenção ou pela reforma da decisão recorrida.
Parágrafo único. Cada recurso será distribuído por sorteio e, alternadamente, a um dos membros da Comissão, que funcionará como 
relator, vedado o julgamento monocrático.
CAPÍTULO X
DA RESERVA DE VAGAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
Art. 73. As pessoas com deficiência que declararem tal condição, no momento da inscrição preliminar, terão reservados, no mínimo,
5% (cinco por cento) do total das vagas, vedado o arredondamento superior.
§ 1º A deficiência não poderá ser incompatível com as atribuições do cargo de magistrado.
§ 2º Sem prejuízo do disposto no parágrafo anterior, para efeitos de reserva de vaga, consideram-se pessoas com deficiência aquelas 
que se amoldam nas categorias discriminadas no art. 4º do Decreto 3.298, de 20 de dezembro de 1999.
Art. 74. Além das exigências comuns a todos os candidatos para a inscrição no concurso, o candidato com deficiência deverá, no ato 
de inscrição preliminar:
I - em campo próprio da ficha de inscrição, declarar a opção por concorrer às vagas destinadas a pessoas com deficiência, conforme 
edital,  bem como  juntar  atestado  médico  que  comprove  a  deficiência  alegada  e  que  contenha  a  espécie,  o  grau  ou  nível  da 
deficiência de que é portador, a CID (Classificação Internacional de Doenças) e a provável causa dessa deficiência.
II - preencher outras exigências ou condições constantes do edital de abertura do concurso.
§ 1º A data de emissão do atestado médico referido no inciso I deste artigo deverá ser de, no máximo, 30 (trinta) dias antes da data  
de publicação do edital de abertura do concurso.
§  2º  A  não  apresentação,  no  ato  de  inscrição,  de  qualquer  um dos  documentos  especificados  no  inciso  I,  bem como  o  não 
atendimento das exigências ou condições referidas no inciso II, ambos do caput, implicará o indeferimento do pedido de inscrição 
no sistema de reserva de vaga de que trata o presente Capítulo, passando o candidato automaticamente a concorrer às vagas com os 
demais inscritos não portadores de deficiência, desde que preenchidos os outros requisitos previstos no edital.
Art. 75. O candidato com deficiência submeter-se-á, em dia e hora designados pela Comissão de Concurso, sempre antes da prova 
objetiva seletiva, à avaliação de Comissão Multiprofissional quanto à existência e compatibilidade da deficiência com as atribuições 
inerentes à função judicante.
§  1º  A  Comissão  Multiprofissional,  designada  pela  Comissão  de  Concurso,  será  composta  por  2  (dois)  médicos,  1  (um) 
representante da Ordem dos Advogados do Brasil e 2 (dois) membros do tribunal, cabendo ao mais antigo destes presidi-la.
§ 2º A Comissão Multiprofissional,  necessariamente até 3 (três)  dias antes da data fixada para a realização da prova  objetiva 
seletiva, proferirá decisão terminativa sobre a qualificação do candidato como deficiente e sobre a sua aptidão para o desempenho 
do cargo.
§ 3º A seu juízo, a Comissão Multiprofissional  poderá solicitar  parecer de profissionais capacitados na área da deficiência que 
estiver sendo avaliada, os quais não terão direito a voto.
§ 4º Concluindo a Comissão Multiprofissional  pela inexistência da deficiência ou por  sua insuficiência,  passará o candidato a 
concorrer às vagas não reservadas.
Art. 76. Os candidatos com deficiência participarão do concurso em igualdade de condições com os demais candidatos no que tange 
ao conteúdo, avaliação, horário e local de aplicação das provas,
podendo haver ampliação do tempo de duração das provas em até 60 (sessenta) minutos.
§ 1º Os candidatos com deficiência que necessitarem de alguma condição ou atendimento especial para a realização das provas 
deverão  formalizar  pedido,  por  escrito,  até  a  data  de  encerramento  da  inscrição  preliminar,  a  fim  de  que  sejam tomadas  as 
providências cabíveis, descartada, em qualquer hipótese, a realização das provas em local distinto daquele indicado no edital.
§ 2º Adotar-se-ão todas as providências que se façam necessárias a permitir o fácil acesso de candidatos com deficiência aos locais 
de realização das provas, sendo de responsabilidade daqueles, entretanto, trazer os equipamentos e instrumentos imprescindíveis à 
feitura das provas, previamente autorizados pelo tribunal.
Art. 77. A cada etapa a Comissão de Concurso fará publicar, além da lista geral de aprovados, listagem composta exclusivamente 
dos candidatos com deficiência que alcançarem a nota mínima exigida.
Parágrafo único. As vagas não preenchidas reservadas aos candidatos com deficiência serão aproveitadas pelos demais candidatos 
habilitados, em estrita observância da ordem de classificação no concurso.
Art. 78. A classificação de candidatos com deficiência obedecerá aos mesmos critérios adotados para os demais candidatos.
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Art. 79. A publicação do resultado final do concurso será feita em 2 (duas) listas, contendo, a primeira, a pontuação de todos os  
candidatos, inclusive a dos com deficiência, e, a segunda, somente a pontuação destes últimos, os quais serão chamados na ordem 
das vagas reservadas às pessoas com deficiência.
Art. 80. O grau de deficiência de que for portador o candidato ao ingressar na magistratura não poderá ser invocado como causa de 
aposentadoria por invalidez.
CAPÍTULO XI
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 81. As sessões públicas para identificação e divulgação dos resultados das provas serão realizadas na sede do tribunal que 
realiza o concurso.
Art. 82. Não haverá, sob nenhum pretexto:
I - devolução de taxa de inscrição em caso de desistência voluntária;
II - publicação das razões de indeferimento de inscrição e de eliminação de candidato.
Art.  83.  Correrão  por  conta  exclusiva  do  candidato  quaisquer  despesas  decorrentes  da  participação  em  todas  as  etapas  e 
procedimentos  do  concurso  de  que  trata  esta  Resolução,  tais  como  gastos  com  documentação,  material,  exames,  viagem, 
alimentação, alojamento, transporte ou ressarcimento de outras despesas.
Art. 84. Os tribunais suportarão as despesas da realização do concurso.
Art. 85. Durante a realização das provas, o candidato, sob pena de eliminação, não poderá utilizar-se de telefone celular, "pager" ou 
qualquer outro meio eletrônico de comunicação,  bem como de computador  portátil,  inclusive  "palms"  ou similares,  e máquina 
datilográfica dotada de memória.
Art. 86. As embalagens contendo os cadernos de provas preparadas para aplicação serão lacradas e rubricadas pelo Secretário do 
Concurso,  cabendo  igual  responsabilidade,  se  for  o  caso,  ao  representante  legal  da  instituição  especializada  contratada  ou 
conveniada para a prova objetiva seletiva.
Art. 87. A inviolabilidade do sigilo das provas será comprovada no momento de romper-se o lacre dos malotes, mediante termo 
formal e na presença de, no mínimo, 2 (dois) candidatos nos locais de realização da prova.
Art. 88. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Concurso.
Art. 89. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, não alcançando os concursos em andamento.
Art. 90. Fica revogada a Resolução nº 11/CNJ, de 31 de janeiro de 2006, assegurado o cômputo de atividade jurídica decorrente da 
conclusão, com frequência e aproveitamento, de curso de pós-graduação comprovadamente iniciado antes da entrada em vigor da 
presente Resolução.
Min. GILMAR MENDES

ANEXO I
RELAÇÃO  MÍNIMA  DE  DISCIPLINAS  DO  CONCURSO  PARA  PROVIMENTO  DO  CARGO  DE  JUIZ  FEDERAL 
SUBSTITUTO DA JUSTIÇA FEDERAL
Direito Constitucional;
Direito Previdenciário;
Direito Penal;
Direito Processual Penal;
Direito Econômico e de Proteção ao Consumidor.
Direito Civil;
Direito Processual Civil;
Direito Empresarial;
Direito Financeiro e Tributário.
BLOCOS DE DISCIPLINAS PARA AS QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA SELETIVA DA JUSTIÇA FEDERAL
BLOCO UM
Direito Constitucional;
Direito Previdenciário;
Direito Penal;
Direito Processual Penal;
Direito Econômico e de Proteção ao Consumidor.
BLOCO DOIS
Direito Civil;
Direito Processual Civil;
Direito Empresarial;
Direito Financeiro e Tributário.
BLOCO TRÊS
Direito Administrativo;
Direito Ambiental;
Direito Internacional Publico e Privado.
ANEXO II
RELAÇÃO MÍNIMA DE DISCIPLINAS DO CONCURSO PARA PROVIMENTO DO CARGO DE JUIZ DO TRABALHO 
SUBSTITUTO DA JUSTIÇA DO TRABALHO
Direito Individual e Coletivo do Trabalho;
Direito Administrativo;
Direito Penal;
Direito Processual do Trabalho;
Direito Constitucional;
Direito Civil;
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Direito Processual Civil;
Direito Internacional e Comunitário;
Direito Previdenciário;
Direito Empresarial.
Direito da Criança e do Adolescente
BLOCOS DE DISCIPLINAS PARA AS QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA SELETIVA DA JUSTIÇA DO TRABALHO
BLOCO UM
Direito Individual e Coletivo do Trabalho;
Direito Administrativo;
Direito Penal;
BLOCO DOIS
Direito Processual do Trabalho;
Direito Constitucional;
Direito Civil;
Direito da Criança e do Adolescente
BLOCO TRÊS
Direito Processual Civil;
Direito Internacional e Comunitário;
Direito Previdenciário;
Direito Empresarial.
ANEXO III
RELAÇÃO MÍNIMA DE DISCIPLINAS DO CONCURSO PARA PROVIMENTO DO CARGO DE JUIZ AUDITOR MILITAR
SUBSTITUTO DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO
Direito Penal Militar e Direito Internacional Humanitário;
Direito Constitucional e Direitos Humanos;
Processo Penal Militar e Organização Judiciária Militar;
Forças Armadas, Legislação Básica: Organização,
Disciplina e Administração;
Direito Administrativo.
BLOCO UM
Direito Penal Militar e Direito Internacional Humanitário;
BLOCO DOIS
Direito Constitucional e Direitos Humanos;
Processo Penal Militar e Organização Judiciária Militar;
BLOCO TRÊS
Forças Armadas, Legislação Básica: Organização,
Disciplina e Administração;
Direito Administrativo.
ANEXO IV
RELAÇÃO  MÍNIMA  DE  DISCIPLINAS  DO  CONCURSO  PARA  PROVIMENTO  DO  CARGO  DE  JUIZ  DE  DIREITO 
SUBSTITUTO DA JUSTIÇA ESTADUAL, DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
Direito Civil;
Direito Processual Civil;
Direito Eleitoral;
Direito Ambiental;
Direito do Consumidor;
Direito da Criança e do Adolescente;
Direito Penal;
Direito Processual Penal;
Direito Constitucional;
Direito Empresarial;
Direito Tributário;
Direito Administrativo.
BLOCOS DE DISCIPLINAS PARA AS QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA SELETIVA DA JUSTIÇA ESTADUAL E DO
DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
BLOCO UM
Direito Civil;
Direito Processual Civil;
Direito do Consumidor
Direito da Criança e do Adolescente
BLOCO DOIS
Direito Penal;
Direito Processual Penal;
Direito Constitucional;
Direito Eleitoral;
BLOCO TRÊS
Direito Empresarial;
Direito Tributário;
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Direito Ambiental;
Direito Administrativo.
ANEXO V
RELAÇÃO  MÍNIMA  DE  DISCIPLINAS  DO  CONCURSO  PARA  PROVIMENTO  DO  CARGO  DE  JUIZ-AUDITOR 
SUBSTITUTO DA JUSTIÇA MILITAR ESTADUAL
Direito Penal Militar
Direito Constitucional
Direito Processual Penal Militar
Direito Administrativo
Organização Judiciária Militar
Legislação Federal e Estadual relativa às organizações militares do Estado
BLOCOS DE DISCIPLINAS PARA AS QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA SELETIVA DA JUSTIÇA MILITAR ESTADUAL
BLOCO UM
Direito Penal Militar
Direito Constitucional
BLOCO DOIS
Direito Processual Penal Militar
Direito Administrativo
BLOCO TRÊS
Organização Judiciária Militar
Legislação Federal e Estadual relativa às organizações militares do Estado
ANEXO VI
NOÇÕES GERAIS DE DIREITO E FORMAÇÃO HUMANÍSTICA
A) SOCIOLOGIA DO DIREITO
1. Introdução à sociologia da administração judiciária. Aspectos gerenciais da atividade judiciária (administração e economia).
Gestão. Gestão de pessoas.
2. Relações sociais e relações jurídicas. Controle social e o Direito. Transformações sociais e Direito.
3. Direito, Comunicação Social e opinião pública.
4. Conflitos sociais e mecanismos de resolução. Sistemas não-judiciais de composição de litígios.
B) PSICOLOGIA JUDICIÁRIA
1. Psicologia e Comunicação: relacionamento interpessoal, relacionamento do magistrado com a sociedade e a mídia.
2. Problemas atuais da psicologia com reflexos no direito: assédio moral e assédio sexual.
3. Teoria do conflito e os mecanismos autocompositivos. Técnicas de negociação e mediação. Procedimentos, posturas, condutas
e mecanismos aptos a obter a solução conciliada dos conflitos.
4. O processo psicológico e a obtenção da verdade judicial. O comportamento de partes e testemunhas.
C) ÉTICA E ESTATUTO JURÍDICO DA MAGISTRATURA NACIONAL
1. Regime jurídico da magistratura nacional: carreiras, ingresso, promoções, remoções.
2. Direitos e deveres funcionais da magistratura.
3. Código de Ética da Magistratura Nacional.
4. Sistemas de controle interno do Poder Judiciário: Corregedorias, Ouvidorias, Conselhos Superiores e Conselho Nacional de
Justiça
5. Responsabilidade administrativa, civil e criminal dos magistrados.
6. Administração judicial. Planejamento estratégico. Modernização da gestão.
D) FILOSOFIA DO DIREITO
1. O conceito de Justiça. Sentido lato de Justiça, como valor universal. Sentido estrito de Justiça, como valor jurídico-político.
Divergências sobre o conteúdo do conceito.
2. O conceito de Direito. Equidade. Direito e Moral.
3. A interpretação do Direito. A superação dos métodos de interpretação mediante puro raciocínio lógico-dedutivo. O método de
interpretação pela lógica do razoável.
E) TEORIA GERAL DO DIREITO E DA POLÍTICA
1. Direito objetivo e direito subjetivo.
2. Fontes do Direito objetivo. Princípios gerais de Direito. Jurisprudência. Súmula vinculante.
3. Eficácia da lei no tempo. Conflito de normas jurídicas no tempo e o Direito brasileiro: Direito Penal, Direito Civil, Direito
Constitucional e Direito do Trabalho.
4. O conceito de Política. Política e Direito.
5. Ideologias.
6. A Declaração Universal dos Direitos do Homem (ONU).

11)RESOLUÇÃO Nº 76, DE 12 DE MAIO DE 2009
Dispõe sobre  os  princípios  do Sistema  de  Estatística  do  Poder  Judiciário,  estabelece  seus  indicadores,  fixa  prazos,  determina 
penalidades e dá outras providências.
O PRESIDENTE DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, no uso de suas atribuições,
Considerando  competir  ao Conselho Nacional de Justiça o controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário 
conforme o artigo 103-B, § 4º, VI, da Constituição Federal;
Considerando que, nos termos do disposto no artigo 103-B, § 4º, VII, da Constituição Federal, compete ao Conselho Nacional de 
Justiça elaborar relatório anual, propondo as providências que julgar necessárias, sobre a situação do Poder Judiciário no país e as 
atividades do Conselho;
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Considerando reger-se a Administração Pública pelos princípios estabelecidos no artigo 37 da Constituição Federal e constituirem 
as estatísticas do Poder Judiciário meio para a formulação do planejamento estratégico do Poder Judiciário;
Considerando  que a Resolução CNJ n° 4, de 16 de agosto de 2005, do Conselho Nacional  de Justiça, instituiu o Sistema de 
Estatísticas  do  Poder  Judiciário,  com  o  objetivo  de  concentrar,  analisar  e  consolidar  os  dados  a  serem  obrigatoriamente 
encaminhados por todos os órgãos do Poder Judiciário do país;
Considerando a necessidade de regulamentar os critérios, os conceitos, os prazos e aperfeiçoar o Sistema de Estatísticas do Poder 
Judiciário - SIESPJ regulamentado pela Resolução CNJ nº 15, de 20 de abril de 2006;
Considerando  determinar  a  Resolução CNJ nº  49, de 18 de  dezembro de  2007, a  criação de  Núcleo de Estatística e Gestão 
Estratégica, unidade administrativa competente para geração, consolidação e análise crítica dos dados estatísticos de cada órgão do 
Poder Judiciário;
Considerando  a importância das  estatísticas  para fundamentar  decisões em matéria de políticas  públicas  do Poder  Judiciário, 
resolve:
CAPÍTULO I
DO SISTEMA DE ESTATÍSTICAS DO PODER JUDICIÁRIO NACIONAL
Seção I
Das Disposições Gerais
Art. 1o. O Sistema de Estatísticas do Poder Judiciário - SIESPJ, coordenado pelo Conselho Nacional de Justiça, é integrado pelos 
tribunais indicados nos incisos II a VII do Art. 92 da Constituição Federal.
Parágrafo único. Os dados do SIESPJ devem ser obrigatoriamente informados pela Presidência dos Tribunais.
Art. 2º.  O SIESPJ é regido pelos  princípios  da publicidade, eficiência, transparência, obrigatoriedade de informação dos dados 
estatísticos  e  presunção  de  veracidade  dos  dados  estatísticos  informados  pelos  Tribunais  e  pela  atualização  permanente  dos 
indicadores conforme aprimoramento da gestão dos Tribunais.
Seção II
Das Comunicações e dos Prazos
Art. 3º. Os dados estatísticos dos Tribunais serão informados ao Conselho Nacional de Justiça, por meio de transmissão eletrônica, 
observado o seguinte calendário:
I - os dados estatísticos anuais serão transmitidos no período de 10 de janeiro a 28 de fevereiro do ano seguinte;
II - os dados estatísticos semestrais serão transmitidos respectivamente no período de 10 de julho a 31 de agosto (primeiro semestre)
e no período de 10 de janeiro a 28 de fevereiro do ano seguinte (segundo semestre).
III - as retificações porventura existentes poderão ser transmitidas no período de 15 de março a 15 de abril e no período de 15 de 
setembro a 15 de outubro;
IV - as falhas de fornecimento de dados deverão ser corrigidas pelos tribunais no prazo de dez dias, a contar da notificação.
Parágrafo Único. Os dados referentes à litigiosidade serão informados semestralmente e os demais informados anualmente.
Art. 4º. Os dados estatísticos serão transmitidos eletronicamente pelos Tribunais pelo sistema on-line, por meio do sítio na internet 
https:// estatistica. cnj. jus. br.
§ 1º O Conselho Nacional de Justiça exime-se da verificação do conteúdo dos dados estatísticos enviados pelos Tribunais.
§ 2º A Presidência dos Tribunais é responsável pela fidedignidade da informação apresentada ao Conselho Nacional de Justiça.
Art. 5º.  A Presidência de cada Tribunal poderá delegar a magistrado ou a serventuário especializado integrante do Núcleo de 
Estatística definido pela Resolução CNJ nº 49, de 18 de dezembro de 2007, a função de gerar,  conferir  e transmitir  os  dados 
estatísticos, credenciando-os junto ao Conselho Nacional de Justiça.
§ 1º. O credenciamento de magistrado ou serventuário far-se-á por meio de ofício dirigido à Presidência do CNJ.
§ 2º. Os Tribunais poderão encaminhar mais de um credenciamento.
Art.  6º.  As comunicações entre  o  Conselho  Nacional  de  Justiça,  seus órgãos  competentes  e  os  Tribunais  far-se-ão por  meio 
eletrônico de acordo com a Lei nº 11. 419, de 19 de dezembro de 2006.
§ 1º  A Presidência dos Tribunais indicará endereço eletrônico institucional para o fim estabelecido no caput deste artigo e nesta 
Resolução.
§ 2º  Presumir-se-ão recebidas as comunicações oficiais mediante simples  confirmação automática  quando a mensagem estiver 
disponível na caixa de correio eletrônico respectiva.
Art. 7º.  O Departamento de Pesquisas Judiciárias receberá os dados estatísticos enviados pelos Tribunais,  sob a supervisão da 
Comissão de Estatística e Gestão Estratégica.
Parágrafo único.  O Departamento de Pesquisas Judiciárias, de ordem do Plenário, da Presidência, da Corregedoria Nacional de 
Justiça, dos Conselheiros, das Comissões e da Secretaria-Geral do CNJ Poderá solicitar dados estatísticos aos Tribunais além dos 
contidos nesta Resolução.
Art. 8º. Os dados estatísticos serão apresentados pelo Conselho Nacional de Justiça, por meio da Comissão de Estatística e Gestão 
Estratégica, em forma de relatório, abrangendo:
I -  os dados estatísticos sobre processos e sentenças prolatadas, por unidade da Federação ou Tribunal, nos diferentes órgãos do 
Poder Judiciário, a cada semestre, conforme o disposto no art. 103-B, § 4º, VI;
II - a consolidação anual, abrangendo os dados estatísticos coletados no ano imediatamente anterior;
III - a série histórica consolidada, abrangendo, no máximo, os dez anos anteriores, se disponíveis.
§  1º.  A análise  crítica  e  as  tendências  dos  dados  estatísticos  serão apresentadas  em relatório  consolidado,  pela  Comissão  de 
Estatística e Gestão Estratégica, em seminário a realizar-se no segundo semestre de cada ano civil.
§ 2º.  Conforme o disposto no artigo 103-B, § 4º, inciso VII da Constituição Federal, os dados estatísticos do Poder Judiciário 
constarão do relatório anual do CNJ a ser enviado ao Congresso Nacional.
§ 3º. Os tribunais manterão espaço permanente e de fácil acesso, em seus sítios eletrônicos na rede mundial de computadores, para 
divulgação dos dados estatísticos alusivos à sua atuação administrativa e jurisdicional.
Art. 9º. Na consolidação dos dados estatísticos, o Conselho Nacional de Justiça observará, sempre que possível, as especificidades 
próprias da Justiça Eleitoral, da Justiça Federal, da Justiça do Trabalho, da Justiça Militar e da Justiça dos Estados e do Distrito 
Federal.
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CAPÍTULO II
DA COMISSÃO DE ESTATÍSTICA E GESTÃO ESTRATÉGICA
Art.  10.  A Comissão de  Estatística  e Gestão Estratégica  será composta  por  três Conselheiros  eleitos  pelo Plenário do CNJ e 
auxiliada pelo Departamento de Pesquisas Judiciárias.
Parágrafo único. A Comissão poderá sugerir ao Conselho Nacional de Justiça a requisição de magistrados, conforme o art. 103-B, 
§ 5º inciso III, para prestarem auxílio temporário à Comissão, sem prejuízo de suas funções regulares nos órgãos de origem.
Art. 11. Compete à Comissão de Estatística e Gestão Estratégica, dentre outras atribuições, o exercício das funções de orientação e 
monitoramento do SIESPJ.
§ 1º A Comissão de Estatística e Gestão Estratégica poderá criar, alterar e extinguir indicadores a que se refere esta resolução, de 
ofício  ou  mediante  sugestão  de  qualquer  Conselheiro,  da  Corregedoria  Nacional  de  Justiça,  do  Departamento  de  Pesquisas 
Judiciárias ou do Comitê Gestor Nacional do Sistema de Estatísticas do Poder Judiciário.
§ 2º  A Comissão poderá recomendar inspeções técnicas com o propósito  de verificar, in loco,  a consistência metodológica da 
geração dos dados estatísticos pelos Tribunais.
Art. 12. A Comissão Estatística e Gestão Estratégica instituirá e regulamentará o Comitê Gestor Nacional do Sistema de Estatística 
do Poder Judiciário a ser coordenado pelo Departamento de Pesquisas Judiciárias - DPJ, observada a composição por representantes 
do Poder Judiciário e da sociedade civil organizada.
Art. 13. A Comissão de Estatística e Gestão Estratégica promoverá a integração técnica do Comitê Gestor Nacional do Sistema de 
Estatística do Poder Judiciário com os demais Comitês e Grupos de Trabalho instituídos pelo CNJ.
Parágrafo Único. O Departamento de Pesquisas Judiciárias - DPJ é o órgão de assessoramento e coordenação responsável para esse
fim.
CAPÍTULO III
DOS INDICADORES ESTATÍSTICOS GERAIS
Art. 14. O SIESPJ abrange os indicadores estatísticos fundamentais dispostos nas seguintes categorias:
I - Insumos, dotações e graus de utilização:
a) Receitas e despesas;
b) Estrutura.
II - Litigiosidade:
a) Carga de trabalho;
b) Taxa de congestionamento;
c) Recorribilidade e reforma de decisões.
III - Acesso à Justiça;
IV - Perfil das Demandas.
§  1º.  Novos  indicadores  suplementares  poderão  agregar-se  aos  normatizados  nesta  Resolução  de  acordo  com  a  evolução 
administrativa e o planejamento estratégico do sistema judiciário.
§ 2º. Os indicadores do Planejamento Estratégico Nacional estabelecido pela Resolução CNJ nº 70 de 18 de março de 2009 serão 
elaborados em conjunto com o Comitê Gestor do Planejamento Estratégico.
Art. 15. Os indicadores fundamentais aludidos no art. 14 têm seus conceitos, fórmulas e descrições definidos e regulamentados em 
Anexos que integram esta Resolução, observado o disposto no artigo 9º.
CAPÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 16. O Conselho Nacional de Justiça poderá solicitar aos tribunais relatórios estatísticos da tramitação processual provenientes 
dos  descritivos  e  códigos  de  assuntos,  classes  e  eventos  das  Tabelas  Processuais  Unificadas  de  Classes,  Assuntos  e  de 
Movimentação Processuais aprovadas pela Resolução CNJ nº 46, de 18 de dezembro de 2007.
§ 1º. A Corregedoria Nacional de Justiça, por ocasião da realização de inspeções nas instituições judiciárias, fiscalizará a efetividade 
da utilização das tabelas processuais aprovadas pelo CNJ, com a finalidade de garantir a padronização de estatísticas processuais e a 
gestão de pauta.
§ 2º.  O Departamento de  Pesquisas  Judiciárias  -  DPJ poderá  prestar  auxílio  técnico aos  tribunais  na  implantação das tabelas 
processuais aprovadas pela Resolução CNJ nº 46, de 18 de dezembro de 2007.
Art. 17. Os erros materiais porventura existentes nos dados estatísticos enviados pelos Tribunais poderão ser corrigidos nos quatro 
períodos subseqüentes por meio do sistema on-line seguindo o calendário de transmissão de dados disposto no artigo 3º.
Art. 18. O descumprimento dos prazos estabelecidos nesta Resolução, bem como a omissão ou manipulação intencional dos dados 
estatísticos serão comunicados ao Plenário do CNJ, por qualquer membro da Comissão de Estatística e Gestão Estratégica, que 
instaurará o procedimento administrativo disciplinar correspondente, sem prejuízo das demais sanções aplicáveis.
Art. 19. A Comissão de Estatística e Gestão Estratégica poderá auditar as informações prestadas procedendo ao exame e a validação 
do sistema estatístico dos Tribunais.
§ 1º A Presidência dos Tribunais comunicará à Presidência do CNJ, as dificuldades técnicas ou materiais de informar quaisquer dos 
indicadores estatísticos constantes da resolução.
§ 2º  O Tribunal deverá fornecer o planejamento detalhado das ações estratégicas e providências técnicas adotadas para suprir as 
respectivas deficiências no prazo de 90 dias.
Art.  20.  Aprovado  pelo  Conselho  Nacional  de  Justiça,  o  cronograma  de  trabalho  de  que  trata  o  artigo  anterior  vinculará  a 
Presidência do Tribunal proponente, aplicando-se o disposto no artigo 18 quando verificada a inobservância injustificada dos prazos 
ali estabelecidos.
Art. 21. Revoga-se a Resolução CNJ nº 15, de 20 de abril de 2005.
Art. 22. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Ministro Gilmar Mendes
Presidente
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E D I T A I S
 
12)O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, no uso de suas atribuições legais, FAZ 
SABER, aos Excelentíssimos Juízes Titulares das Varas do Trabalho da 4ª Região o que segue: I – Encontra-se vaga, para fins de 
remoção, a titularidade da Vara do Trabalho de Rosário do Sul, ficando aberto o prazo de 15 (quinze) dias para a manifestação dos 
interessados, a partir da publicação do presente edital no Diário Oficial da Justiça, conforme previsto no artigo 654, § 5º, alínea “a”, 
da Consolidação das Leis  do Trabalho;  II  – Na hipótese de haver interessado(s),  a remoção dar-se-á após o decurso do prazo 
constante no item I e nos termos do ordenamento jurídico vigente. 
Porto Alegre, 04 de maio de 2009. 
Ass. Desembargador JOÃO GHISLENI FILHO, Presidente do TRT da 4ª Região.

13)O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, no uso de suas atribuições legais e 
tendo em vista o que consta do Expediente TRT MA nº 03362-2008-000-04-00-6, FAZ SABER, aos Excelentíssimos Juízes do 
Trabalho Substitutos do Tribunal Regional do Trabalho da 4ªRegião, que foi autorizado pelo Órgão Especial,
na sessão do dia 27 de abril de 2009, o início do procedimento relativo à permuta entre as Juízas Substitutas JOCELIA MARA 
MARTINS SAMAHA, integrante dos quadros deste Tribunal Regional do Trabalho e LUISA RUMI STEINBRUCH, integrante dos 
quadros do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região (Paraná), ficando aberto o prazo de 08 (oito) dias para impugnação ou 
exercício do direito de preferência pelos Juízes Substitutos com maior antigüidade na classe, nos termos da Resolução nº 32/2007 do 
Conselho Nacional de Justiça. 
Porto Alegre, 04 de maio de 2009. 
Ass. Desembargador JOÃO GHISLENI FILHO, Presidente do TRT da 4ª Região.

14)EDITAL DE CORREIÇÃO ORDINÁRIA
TRT DA 4ª REGIÃO
O MINISTRO CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO, no uso de suas atribuições legais e regimentais, FAZ 
SABER a quantos o presente Edital virem ou dele tiverem conhecimento que, no período de 15 a 19 de junho de 2009, será 
realizada Correição Periódica Ordinária no Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, sito na AV. PRAIA DE BELAS, 1100, 
PORTO ALEGRE- RS, para o que ficam cientifi cados os Juízes do Tribunal e aqueles eventualmente convocados, tudo de acordo 
com o artigo 9º, parágrafo único, do Regimento Interno desta Corregedoria.
FAZ SABER que estará à disposição dos interessados, preferentemente, no dia 15 de junho de 2009, das 9h às 12h e das 14h às 18h, 
na sede do Tribunal Regional.
FAZ SABER, ainda, que, no período designado para a correição ordinária, receberá reclamações correicionais, que também poderão 
ser encaminhadas à Corregedoria-Geral, em Brasília.
E, para que seja levado ao conhecimento de todos, expede o presente Edital, que será publicado no Diário Eletrônico da Justiça do 
Trabalho – DEJT e no Diário Eletrônico da Justiça do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, bem como afixado na sede do 
Tribunal Regional e no Fórum Trabalhista de Porto Alegre.
Brasília, 18 de maio de2009.
CARLOS ALBERTO REIS DE PAULA
Ministro Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho

D I V E R S O S

15)PROVIMENTO Nº 230, DE 04 DE MAIO DE 2009.
Suspende a utilização do Sistema de Processamento Eletrônico de Cartas – CPE, no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª 
Região.
A DESEMBARGADORA-CORERGEDORA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, observados 
os termos e os limites de suas atribuições legais e regimentais e CONSIDERANDO as dificuldades encontradas na utilização, em 
caráter experimental, do Sistema de Processamento Eletrônico de Cartas – CPE; CONSIDERANDO que o Sistema Unificado de 
Administração de Processos da Justiça do Trabalho – SUAP – JT, contemplará, quando de sua implantação, o sistema de Carta 
Precatória Eletrônica, RESOLVE:
Art. 1º Encerrar o projeto experimental estabelecido no provimento 226, de 25 de junho de 2007, eximindo as Unidades-Piloto das 
obrigações nele previstas.
Art. 2º Suspender a ampliação da utilização da Carta Precatória Eletrônica às demais unidades judiciárias, até a sua integração ao 
Sistema Unificado de Administração de Processos da Justiça do Trabalho – SUAP.
Art. 3º Revogar, a partir desta data, o Provimento nº 226, de 25 de junho de 2007.
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.
Porto Alegre, 04 de maio de 2009.
BEATRIZ ZORATTO SANVICENTE
Desembargadora-Corregedora Regional

16)ATO.GDGSET.GP.N.º 269
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,
R E S O L V E
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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, 6 de maio de 2009.
MILTON DE MOURA FRANÇA
Ministro Presidente do Tribunal Superior Trabalho

17)Rcl/8009 - RECLAMAÇÃO
  

Origem: RS - RIO GRANDE DO SUL
Relator: MIN. CÁRMEN LÚCIA

RECLTE.(S) MUNICÍPIO DE CANELA 
ADV.(A/S) WAGNER ADILSON KOCH E OUTRO(A/S)

RECLDO.(A/S) TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO (PROCESSOS NºS 
00856-2007-352-04-00-1; 00268-2007-352-04-00-8) 

RECLDO.(A/S) JUIZ DO TRABALHO DA 2ª VARA DO TRABALHO DE GRAMADO 
INTDO.(A/S) JULEMAR JOSÉ DOS PASSOS 
ADV.(A/S) CÉLIA MARIA ALVES RODRIGUES 

INTDO.(A/S) EDUARDO CASTELO BRANCO 
ADV.(A/S) ARI STOPASSOLA 

DECISÃO

RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. 
AÇÃO  DIRETA  DE  INCONSTITUCIONALIDADE 
3.395/DF.  CARGO  DE  PROVIMENTO  EM  COMISSÃO. 
RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.

Relatório

1. Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Município de Canela/RS, em 3.4.2009, contra atos do Juízo da 
2ª Vara do Trabalho de Gramado/RS e do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, que, nos autos das Reclamações Trabalhistas 
ns. 00856-2007-352-04-00-1 e 00268-2007-352-04-00-8, teriam descumprido o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal na 
Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395/DF. 

O caso

2. Em  10.4.2007  e  31.5.2007,  Eduardo  Castelo  Branco  (fls.  36-38)  e  Julemar  José  dos  Passos  (fl.  103-106),  ora 
Interessados,  ajuizaram as Reclamações Trabalhistas  ns.  00268-2007-352-04-00-8 e  00856-2007-352-04-00-1,  respectivamente, 
contra o Município de Canela/RS, objetivando o pagamento de verbas rescisórias e indenizatórias que entendiam devidas.

Em 28.9.2007 e 17.10.2007, o Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Gramado/RS julgou parcialmente procedentes os pedidos 
formulados nas reclamações trabalhistas ns.  00268-2007-352-04-00-8 e 00856-2007-352-04-00-1 (fls. 57-72 e 122-133).

Contra  essas  decisões,  o  Município de  Canela/RS interpôs  recursos  ordinários  (fls.  73-83 e  134-145),  os  quais  foram 
parcialmente providos pela 1ª e 7ª Turmas do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (fls. 90-100 e 151-180), em 26.3.2009 e 
11.3.2009, respectivamente.

Na seqüência, conforme consulta ao sítio do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, foram interpostos recursos de 
revista, que aguardam exame de admissibilidade.

É contra  a tramitação das Reclamações Trabalhistas ns.  00268-2007-352-04-00-8 e 00856-2007-352-04-00-1 perante a 
Justiça do Trabalho a presente Reclamação.

3. O Reclamante alega, em síntese, que a decisão reclamada afrontaria a autoridade da decisão proferida por este Supremo 
Tribunal Federal no julgamento da Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395/DF. 
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Argumenta  que  as  autoridades reclamadas teriam “afast[ado] a  preliminar  de  incompetência da Justiça do Trabalho  

entendendo  que  a[s] nomeaç[ões] não  atendia[m] ao  prescrito  na  Constituição  Federal  de  1988  e  declar[ado] nula[s] a[s] 
contrataç[ões], declarando competente a Justiça Laboral e condenando o Município de Canela nos termos da Súmula 363 do TST” 
(fl. 8).

Salienta  que  a  Justiça  do  Trabalho  não  teria  competência  para  processar  e  julgar  demandas  que,  como  a  presente, 
“envolv[am] servidor público comissionado e o Município de Canela, ligados administrativamente e por estatuto” (fl. 21).

Pondera que a fumaça do bom direito estaria presente na “possibilidade jurídica do pedido e de sua procedência [e que] o 
perigo da demora encontra-se visualizado na medida em que se mantidas a decisões, o Poder Público pagará por uma relação em 
que o servidor nomeado (...) já recebeu o vencimento devido pelo desempenho das atribuições do cargo em comissão” (fl. 22).

Requer seja deferida medida liminar para suspender o andamento das Reclamações Trabalhistas ns. 00856-2007-352-04-
00-1 e 00268-2007-352-04-00-8.

No mérito, pede seja “declarada incompetente a Justiça do Trabalho para julgar os processos ns. 00856-2007-352-04-00-
1 e 00268-2007-352-04-00-8 remetendo-os para a Justiça Comum Cível com jurisdição em Canela, RS” (fl. 29).

4. Em 7.4.2009, determinei fosse o Reclamante intimado para, querendo, “trazer aos autos os documentos necessários ao 
pleno conhecimento dos fatos narrados na petição inicial” (fl. 179), o que foi atendido em 24.4.2009 (fls. 181-328).

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.

5. Registro, inicialmente, que a matéria tratada nestes autos é idêntica a de diversas outras Reclamações ajuizadas, as quais 
foram julgadas procedentes monocraticamente. 

Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: RCL 7.673/GO, de minha relatoria, DJ 23.3.2009; RCL 5.301/PA, de 
minha  relatoria,  DJ  17.10.2008;  RCL  5.203/RJ,  de  minha  relatoria,  DJ  15.10.2008;  RCL  6.844/SP,  de  minha  relatoria,  DJ 
15.10.2008; RCL 5.221/TO, de minha relatoria, DJ 15.10.2008; RCL 5.658/TO, de minha relatoria, DJ 15.10.2008; RCL 6.081/PA, 
de minha  relatoria,  DJ 13.10.2008;  RCL 4.482/TO, de minha  relatoria,  DJ 6.10.2008;  RCL 4.924/TO, de minha  relatoria,  DJ 
6.10.2008; RCL 6.110/TO, de minha relatoria, DJ 3.10.2008; RCL 4.992/TO, Rel.  Min. Joaquim Barbosa, DJ 22.4.2009; RCL 
6.447/TO, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJ 17.4.2009; RCL 7.849/GO, Rel. Min. Menezes Direito, DJ 18.3.2009; e RCL 4.698/GO, 
Rel. Min. Menezes Direito, DJ 27.2.2009.

Em casos  como  o  presente,  o  Procurador-Geral  da  República  tem opinado,  indistintamente,  pelo  reconhecimento  da 
incompetência de Justiça do Trabalho e pela necessidade de se remeterem os autos à Justiça comum estadual, razão pela qual deixo 
de requisitar sua manifestação na presente Reclamação, como seria de rigor (art. 160, do Regimento Interno do Supremo Tribunal 
Federal), e passo a análise do mérito. 

5. O que se põe em foco nesta Reclamação é a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar ação que versa,  
em essência, sobre a relação jurídica estabelecida entre a Administração Pública e servidores nomeados para o exercício de cargos 
de  provimento  em  comissão,  fundamentando-se  o  Reclamante  na  decisão  da  Medida  Cautelar  na  Ação  Direta  de 
Inconstitucionalidade n. 3.395/DF.

6. Em 5.4.2006, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395/DF, este Supremo Tribunal Federal, por 
maioria, referendou cautelar deferida pelo Ministro Nelson Jobim, cujos termos são os seguintes:

“EMENTA: INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Competência. Justiça do Trabalho. Incompetência 
reconhecida.  Causas  entre  o  Poder  Público  e  seus  servidores  estatutários.  Ações  que  não  se  reputam  
oriundas de relação de trabalho. Conceito estrito desta relação. Feitos da competência da Justiça Comum.  
Interpretação do art. 114, inc. I, da CF, introduzido pela EC 45/2004. Precedentes. Liminar deferida para  
excluir outra interpretação. O disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas 
instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária” (DJ 
10.11.2006).

Na decisão pela qual deferiu a medida liminar, ad referendum, o Ministro Nelson Jobim consignou:

“Dou interpretação conforme ao inciso I do art. 114 da CF, na redação da EC n. 45/2004. Suspendo,  ad 
referendum, toda e qualquer interpretação dada ao inciso I do art. 114 da CF, na redação dada pela EC 
45/2004, que inclua, na competência da Justiça do Trabalho, a ‘(...) apreciação (...) de causas que (...) sejam  
instauradas entre o Poder Público e seus servidores, a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária  
ou de caráter jurídico-administrativo’” (DJ 4.2.2005).

7. A questão posta nos autos foi solucionada por este Supremo Tribunal Federal, que, em diversas oportunidades, suspendeu 
o  processamento  de  ações  ajuizadas  perante  a  Justiça  do  Trabalho nas quais  se  discutia  o  vínculo  jurídico  estabelecido  entre 
entidades da administração direta e indireta e seus ex-servidores,  contratados com fundamento em leis locais que autorizavam a 
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contratação por tempo determinado, por excepcional interesse público, ou mesmo quando contratados para exercerem cargos em 
comissão. 

8. Na assentada de 17.3.2008, no julgamento da Reclamação n. 5.381/AM, de relatoria do Ministro Carlos Britto, na qual se 
examinava  ação civil  pública  ajuizada  perante  a  Justiça  do  Trabalho  com o  objetivo  de  impor  o  desligamento  de  servidores 
contratados por tempo determinado, o Plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu:

“EMENTA:  CONSTITUCIONAL.  RECLAMAÇÃO.  MEDIDA  LIMINAR  NA  ADI  3.357.  AÇÃO  CIVIL 
PÚBLICA.  SERVIDORES  PÚBLICOS.  REGIME  TEMPORÁRIO.  JUSTIÇA  DO  TRABALHO. 
INCOMPETÊNCIA. 1. No julgamento da ADI 3.395-MC, este Supremo Tribunal suspendeu toda e qualquer 
interpretação do inciso I do artigo 114 da CF (na redação da EC 45/2004) que inserisse, na competência da  
Justiça do Trabalho, a apreciação de causas instauradas entre o Poder Público e seus servidores,  a ele  
vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. 2. Contratações 
temporárias  que  se  deram com fundamento  na Lei  amazonense  nº  2.607/00,  que  minudenciou o regime  
jurídico aplicável às partes figurantes do contrato. Caracterização de vínculo jurídico-administrativo entre  
contratante e contratados. 3. Procedência do pedido. 4. Agravo regimental prejudicado” (DJ 8.8.2008).

Nos  debates  travados  no  julgamento  daquela  ação,  os  Ministros  deste  Supremo  Tribunal  assentaram que,  diante  do 
restabelecimento da norma originária do art. 39, caput, da Constituição da República, os regimes jurídicos informadores das relações 
entre  os  Estados,  o  Distrito  Federal  e  os  Municípios  e  seus  respectivos  servidores  são  o  estatutário  e  o  regime  jurídico-
administrativo. Assim, o vínculo jurídico que se estabelece entre servidores contratados temporariamente e a Administração é de 
direito administrativo e, por isso mesmo, não comporta discussão perante a Justiça Trabalhista. 

Na oportunidade, consignei que:

“Quando foi promulgada, a Constituição estabelecia, no artigo 39, o que desde 2 de agosto de 2007 este  
Plenário decidiu, suspendendo os efeitos da norma que tinha sido introduzida pela Emenda n. 19, e voltando,  
portanto, ao regime jurídico único [Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.135/DF]. E 
o que ela estabeleceu, parece-me, no artigo 37, inc. IX, foi que haveria um regime de servidores públicos  
assim considerados, conforme Vossa Excelência acaba de dizer, que é um estatuto, ou seja, um conjunto de  
direitos,  deveres  e  responsabilidades  daqueles  que  integram o serviço público e  passam a ocupar ou a  
titularizar cargos públicos; esses são os servidores públicos ditos de provimento efetivo. Há um outro tipo de 
direitos, deveres e responsabilidades para aqueles que ocupam cargo comissionado(...)
E  a  Constituição  estabelece  um  outro  aspecto,  o  do  art.  37,  inc.  IX:  a  contratação  por  necessidade 
temporária. E não significa que esses contratados serão submetidos a regime que não o administrativo,  
porque a Constituição estabelece ‘  jurídico-administrativo  ’ (...)  
Não se pode contratar pela CLT, porque, inclusive -  estou chamando de novo a atenção -, quando esta  
Constituição foi promulgada, o artigo 39 estabelecia expressamente:
‘Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão, no âmbito de sua competência,  
regime jurídico único ...’
E esse regime jurídico era administrativo para todos os casos, pela singela circunstância de que Estados e 
Municípios não podem instituir regime, porque legislar sobre Direito do Trabalho é competência privativa 
da União” (DJ 8.8.2008, grifos nossos).

Asseverei, ainda, que:

“Tudo isso que permeia a relação jurídico-administrativa foge à condição da Justiça Trabalhista, porque  
não é regime celetista (...), exatamente porque o que está na base de tudo isso é a relação de um ente público,  
para prestar serviço público. E, então, vou-me abster de dizer se ele estava correto ao contratar, às vezes, 
dizendo que  era excepcional  o  interesse  público,  quando não era uma situação prevista,  como a dessa  
professora. Isso leva eventualmente o Ministério Público a questionar essas situações, ao fundamento de que  
essas contratações, na verdade, estariam acontecendo para não se ter um concurso público. Mas não é na  
seara da Justiça Trabalhista que se tem de resolver isso, a solução é em outra seara. 
Então, Excelência, pedi este aparte apenas para enfatizar que a doutrina e a jurisprudência sempre fizeram 
referência ao fato de que a relação jurídico-administrativa não comportava nada de regime celetista, máxime  
em se tratando de situações posteriores à Constituição de 1988, em cuja norma, inicialmente redigida no  
artigo 39, não se poderia ter senão o regime estatutário ou o regime jurídico-administrativo” (DJ 8.8.2008, 
grifos nossos).

Essa orientação foi confirmada pelo Ministro Cezar Peluso, que, nos apartes desta Reclamação, ressaltou:

“[Na data em que a Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395/DF foi referendada] 
ainda não nos tínhamos pronunciado sobre a alteração do artigo 39, de modo que havia excepcionalmente  
casos  que  poderíamos  entender  regidos  pela  CLT.  Mas  hoje  isso  é  absolutamente  impossível,  porque  
reconhecemos que a redação originária do artigo 39 prevalece. Em suma, não há possibilidade, na relação 
jurídica entre servidor e o Poder Público, seja ele permanente ou temporário, de ser regido senão pela  
legislação  administrativa.  Chame-se  a  isso  relação  estatutária,  jurídico-administrativa,  ou  outro  nome  
qualquer, o certo é que não há relação contratual sujeita à CLT. (...)
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Sim, eu sei, mas estou apenas explicando por que a Emenda nº 45 deu essa redação [ao art. 114, inc. I, da 
Constituição da República] abrangendo os entes da administração direta, porque havia casos, com a vigência 
da Emenda nº 19, que, eventualmente, poderiam estar submetidos ao regime da CLT. Como a Emenda nº 19 
caiu, nós voltamos ao regime original da Constituição, que não admite relação de sujeição à CLT, que é de  
caráter tipicamente privado, entre servidor público, seja estável ou temporário, e a Administração Pública” 
(DJ 8.8.2008, grifos nossos).

9.  Esse entendimento foi reafirmado em 21.8.2008, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 573.202/AM, Relator o 
Ministro  Ricardo Lewandowski  (DJE 5.12.2008),  e  na  Reclamação n. 4.752/SE,  de  minha  relatoria,  o Plenário deste Tribunal 
assentou:

“EMENTA: RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. OFICIAL DE JUSTIÇA. CARGO DE 
PROVIMENTO COMISSIONADO. ART. 37, INC. II E V, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. VÍNCULO 
JURÍDICO-ADMINISTRATIVO.  DESCUMPRIMENTO  DA  AÇÃO  DIRETA  DE 
INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL.
1. Interessado nomeado para ocupar cargo público de provimento comissionado que integra a estrutura 
administrativa do Poder Judiciário sergipano. 
2. Incompetência da Justiça Trabalhista para o processamento e o julgamento das causas que envolvam o  
Poder Público e servidores que sejam vinculados a ele por relação jurídico-administrativa. Precedentes.
3. Reclamação julgada procedente” (DJ 17.10.2008).

No mesmo sentido, são precedentes os seguintes julgados do Plenário deste Supremo Tribunal Federal: Rcl 5.264/DF, DJ 
10.10.2008; Rcl 5.475/DF, DJ 3.10.2008; Rcl 5.548/DF, DJ 3.10.2008; e Rcl 5.171/DF, DJ 3.10.2008, todos de minha relatoria, e, 
ainda, a Rcl 4.012-AgR/MT, Rcl 4.054-AgR/AM e Rcl 4.489-AgR/PA, de relatoria do Ministro Marco Aurélio e para os quais fui 
designada Redatora, todos publicados no DJ de 21.11.2008.

10.  Os documentos juntados aos autos conduzem ao reconhecimento de que os Interessados teriam sido nomeados pelo 
Reclamante para exercerem os cargos em comissão nos termos da Lei municipal n. 1.645/1999, que estabelece: 

“Lei Municipal n. 1.645, de 9 de março de 1999.
Dispõe sobre o regimento jurídico dos servidores públicos do Município e dá outras  
providências.

Art.  1º  Esta Lei institui  o  regime jurídico dos servidores públicos do Quadro de  Provimento Efetivo do 
Município de Canela. (...)
 Art. 4º A investidura de cargo público depende da aprovação prévia em concurso público, ressalvadas as  
nomeações para cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração” (fl. 212).

A Lei Municipal n. 1.091/91, ao dispor sobre o Plano de Carreira dos Servidores do Município de Canela/RS, criou o quadro de 
cargos e funções públicas do Município, no qual está previsto a existência de 1 (um) cargo de “Porteiro do Parque IBAMA/FLONA” 
e 1 (um) de “Porteiro do Parque Caracol” (fl. 261).

Os documentos de fls. 191 e 205 esclarecem que os Interessados foram nomeados para exercerem, em comissão, os  cargos de 
Porteiros do Parque IBAMA/Flona e do Parque Caracol, nos termos seguintes:

“Portaria n. 2292/1991
DIRCEU LUIZ SCHIMITT, Secretário Municipal da Administração do município de Canele (...) NOMEIA
EDUARDO CASTELO BRANCO para exercer o cargo de  Porteiro do Parque IBAMA/Flona,  código de 
identificação 1.2.4 – SMTUR, do Quadro de Cargos de Provimento em Comissão, em conformidade com o  
artigo 4º, da Lei Municipal n. 1.645/99 (...)
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, 19 DE NOVEMBRO DE 1991” (fl. 191).

“Portaria n. 923/2005
MARCELO WASEM VEECK, Secretário Municipal da Administração do Município de Canela (...) NOMEIA
JULEMAR JOSÉ DOS PASSOS, para exercer o cargo de Porteiro do Parque Caracol - SMTEL, código de 
identificação 1.2.4, do Quadro de Cargos de Provimento em Comissão, em conformidade com o artigo 4º, da  
Lei Municipal n. 1.645/99 (...)
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, 11 DE MAIO DE 2005” (fl. 205).

De acordo  com a  orientação  firmada  por  este  Supremo Tribunal  Federal  nas  decisões  acima  apontadas,  dúvidas  não 
remanescem que  o vínculo  firmado  entre  o  Município de  Canela/RS e os  ora  Interessados  está  submetido  ao regime  jurídico 
estatutário ou jurídico-administrativo, o que afasta a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a causa.

11.  Pelo exposto,  por  entender caracterizado desrespeito  ao que ficou  decidido por  este Supremo Tribunal  na Medida 
Cautelar  na  Ação  Direta  de  Inconstitucionalidade  n.  3.395/DF,  julgo  procedente  a  presente  Reclamação e  declaro  a 
incompetência da Justiça do Trabalho para processar e julgar as Reclamações Trabalhistas ns. 00856-2007-352-04-00-1 e 
00268-2007-352-04-00-8, determinando a remessa dos autos à Justiça comum estadual.

Publique-se.
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Arquive-se.
Brasília, 27 de abril de 2009.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora

18)ATO.GCGJT Nº 02/2009
O Ministro CARLOS ALBERTO REIS DE PAULA, Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, no uso de suas atribuições legais e 
regimentais,
Considerando  a necessidade de implantação, manutenção e aperfeiçoamento das informações do Sistema de Gerenciamento de 
Informações Administrativas e Judiciárias da Justiça do Trabalho – e -Gestão,
Considerando as disposições contidas no Provimento CGJT nº 002/2008, divulgado no DEJT de 19-12-2008,
R E S O L V E
Art. 1º. Fica instituída Comissão, em caráter permanente, com o objetivo de prestar assessoria ao Ministro Corregedor-Geral da 
Justiça do Trabalho na implantação, manutenção e aperfeiçoamento do Sistema de Gerenciamento de Informações Administrativas e 
Judiciárias da Justiça do Trabalho - e-Gestão.
Art. 2º  A Comissão será composta  por um Juiz do Trabalho de 1º Grau, por quatro representantes de Tribunais Regionais do 
Trabalho,  e  por  dois  representantes  do  Tribunal  Superior  do  Trabalho,  sendo um da  Coordenadoria  de  Estatística  e  outro  da 
Secretaria de Tecnologia.
Art. 3º A Comissão será presidida pelo Juiz do Trabalho de 1º Grau.
Art. 4º. Compete a Comissão:
§1º – elaborar manual com orientações sobre as informações contempladas no Sistema e-Gestão e respectiva parametrização com as 
Tabelas Processuais Unificadas aprovadas pelo Conselho Nacional de Justiça, no âmbito da Justiça do Trabalho;
§2º – prestar esclarecimentos aos questionamentos de cunho jurídico formulados pelos Tribunais Regionais do Trabalho;
§3º - implementar a compatibilização entre as informações do sistema e-Gestão e aquelas referentes ao movimento judiciário e da 
atuação  jurisdicional  dos  Tribunais  Regionais  do  Trabalho  e  de  seus  respectivos  órgãos  e  juízes,  necessários  ao  controle 
estatísticoprocessual de interesse da Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho;
§4º - deliberar sobre os pedidos de modificação encaminhados pelos Tribunais Regionais do Trabalho;
§5º - propor ao Ministro Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho os aperfeiçoamentos necessários à adequação e atualização das 
informações do Sistema e-Gestão.
Art. 4º. As reuniões da Comissão serão convocadas por seu Presidente e pelo Ministro Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, 
sempre que considerar necessário.
Parágrafo Único - As reuniões serão realizadas, preferencialmente,  por videoconferência, podendo ser presenciais, a critério do 
Ministro Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho ou do Presidente da Comissão.
O documento pode ser acessado utilizando o Diário Eletônico da Justiça do Trabalho, opção Autenticação de Diários Eletrônicos, 
sob o número 1501
Art. 5º Este ato entrará em vigor na data de sua publicação.
Publique-se no BI e no DEJT
Brasília, 20 de maio de 2009.
MINISTRO CARLOS ALBERTO REIS DE PAULA
Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho

19)ATO REGULAMENTAR Nº 03/2009 DA DIREÇÃO DA ESCOLA JUDICIAL
Altera dispositivos do Ato Regulamentar nº 01/2008 da Direção da Escola Judicial e dá outras providências.
Art. 1º. Tendo em vista a desistência de alguns magistrados nos dois Grupos de Estudos, de Direitos Fundamentais e de Direito 
Processual, criados pelo Ato Regulamentar nº 01/2008 da Direção da Escola Judicial, abrem-se, pelo presente Ato Regulamentar, 
cinco novas vagas para cada um deles, destinadas a desembargadores e juízes, titulares e/ou substitutos.
Art.  2º.  O grupo de “Direitos  Fundamentais”  tem o seu horário  de funcionamento alterado para o seguinte:  das  15h45min  às 
17h15min.
Art. 3º. Este Ato Regulamentar entra em vigor nesta data, mantidas as demais disposições do Ato Regulamentar nº 01/2008 da 
Direção da Escola Judicial.
Publique-se.
Porto Alegre, 22 de maio de 2009.
PAULO ORVAL PARTICHELI RODRIGUES
Coordenador Acadêmico, no exercício da Direção da Escola Judicial do TRT da 4ª Região
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