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L E I S

1) LEI No- 11.907, DE 2 DE FEVEREIRO DE 2009
Dispõe sobre a reestruturação da composição remuneratória das Carreiras de Oficial de Chancelaria e de Assistente de Chancelaria, 
de que trata o art. 2o da Lei no 11.440, de 29 de dezembro de 2006, da Carreira de Tecnologia Militar, de que trata a Lei no 9.657, 
de 3 de junho de 1998, dos cargos do Grupo Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo - Grupo DACTA, de que trata a Lei n o 
10.551, de 13 de novembro de 2002, dos empregos públicos do Quadro de Pessoal do Hospital das Forças Armadas - HFA, de que 
trata a Lei no 10.225, de 15 de maio de 2001, da Carreira de Supervisor Médico-Pericial, de que trata a Lei no 9.620, de 2 de abril 
de 1998, das Carreiras da Área de Ciência e Tecnologia, de que trata a Lei no 8.691, de 28 de julho de 1993, do Plano de Carreiras e 
Cargos da Fundação Oswaldo Cruz - FIOCRUZ, de que trata a Lei no 11.355, de 19 de outubro de 2006, das Carreiras e do Plano 
Especial de Cargos do Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT, de que trata a Lei no  11.171, de 2 de 
setembro de 2005, da Carreira da Seguridade Social e do Trabalho, de que trata a Lei no 10.483, de 3 de julho de 2002, da Carreira 
Previdenciária, de que trata a Lei no 10.355, de 26 de dezembro de 2001, dos Policiais e Bombeiros Militares dos Ex-Territórios 
Federais e  do antigo Distrito Federal,  de que trata a Lei  no  10.486,  de 4 de julho de 2002, do Plano Especial  de Cargos da 
Superintendência da Zona Franca de Manaus - SUFRAMA, de que trata a Lei no  11.356,de 19 de outubro de 2006, do Plano 
Especial de Cargos da Empresa Brasileira de Turismo - EMBRATUR, de que trata a Lei no 11.356, de 19 de outubro de 2006, do 
Plano de Classificação de Cargos, de que trata a Lei no 5.645, de 10 de dezembro de 1970, do Plano Geral de Cargos do Poder 
Executivo, de que trata a Lei no 11.357, de 19 de outubro de 2006, do Quadro de Pessoal da Imprensa Nacional, de que trata a Lei 
no 11.090, de 7 de janeiro de 2005, da Gratificação de Incremento à Atividade de Administração do Patrimônio da União - GIAPU, 
de que trata a Lei no 11.095, de 13 de janeiro de 2005, das Carreiras da área de Meio Ambiente, de que trata a Lei no 10.410, de 11 
de janeiro de 2002, do Plano Especial de Cargos do Ministério do Meio Ambiente e do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 
Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, de que trata a Lei no 11.357, de 19 de outubro de 2006, das Carreiras e do Plano Especial 
de Cargos do FNDE, de que trata a Lei no 11.357, de 19 de outubro de 2006, das Carreiras e do Plano Especial de Cargos do INEP, 
de que trata a Lei no 11.357, de 19 de outubro de 2006, dos Juízes do Tribunal Marítimo, de que trata a Lei no 11.319, de 6 de julho 
de 2006, do Quadro de Pessoal da Fundação Nacional do Índio - FUNAI, do Plano de Carreiras e Cargos do Instituto Nacional de 
Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - INMETRO, de que trata a Lei no 11.355, de 19 de outubro de 2006, do Plano de 
Carreiras e Cargos do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, de que trata a Lei no 11.355, de 19 de outubro de 2006, 
do Plano de Carreiras e Cargos do Instituto Nacional de Propriedade Industrial - INPI, de que trata a Lei no  11.355, de 19 de 
outubro de 2006, da Carreira do Seguro Social, de que trata a Lei no  10.855, de 1o de abril de 2004, das Carreiras e do Plano 
Especial de Cargos do Departamento Nacional de Produção Mineral - DNPM, de que trata a Lei no 11.046, de 27 de dezembro de 
2004, do Quadro de Pessoal da AGU, de que trata a Lei no  10.480, de 2 de julho de 2002, da Tabela de Vencimentos e da 
Gratificação de Desempenho de Atividade dos Fiscais Federais Agropecuários, de que trata a Lei no  10.883, de 16 de junho de 
2004, da Gratificação de Desempenho de Atividade Técnica de Fiscalização Agropecuária - GDATFA, de que trata a Lei no 10.484, 
de 3 julho de 2002, da Gratificação de Desempenho de Atividade de Perito Federal Agrário - GDAPA, de que trata a Lei no 10.550, 
de 13 de novembro de 2002, da Gratificação de Desempenho de Atividade de Reforma Agrária - GDARA, de que trata a Lei no 
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11.090, de 7 de janeiro de 2005, da Gratificação de Desempenho da Carreira da Previdência, da Saúde e do Trabalho - GDPST, de 
que trata a Lei no 11.355, de 19 de outubro de 2006, das Carreiras e Planos Especiais de Cargos das Agências Reguladoras, de que  
tratam as Leis nos 10.768, de 19 de novembro de 2003, 10.871, de 20 de maio de 2004, 10.882, de 9 de junho de 2004, e 11.357, de 
19 de outubro de 2006, da Gratificação Temporária das Unidades Gestoras dos Sistemas Estruturadores da Administração Pública 
Federal - GSISTE, de que trata a Lei no 11.356, de 19 de outubro de 2006; dispõe sobre a instituição da Gratificação Específica de 
Produção de Radioisótopos e Radiofármacos - GEPR, da Gratificação Específica, da Gratificação do Sistema de Administração dos 
Recursos de Informação e Informática - GSISP, da Gratificação Temporária de Atividade em Escola de Governo - GAEG e do 
Adicional por Plantão Hospitalar; dispõe sobre a remuneração dos beneficiados pela Lei no 8.878, de 11 de maio de 1994; dispõe 
sobre a estruturação da Carreira de Perito Médico Previdenciário, no âmbito do Quadro de Pessoal do Instituto Nacional do Seguro 
Social - INSS, do Plano de Carreiras e Cargos do Instituto Evandro Chagas e do Centro Nacional de Primatas e do Plano Especial de 
Cargos do Ministério da Fazenda; reestrutura a Carreira de Agente Penitenciário Federal, de que trata a Lei no 10.693, de 25 de 
junho de 2003; cria as Carreiras de Especialista em Assistência Penitenciária e de Técnico de Apoio à Assistência Penitenciária; 
altera as Leis nos 9.657, de 3 de junho de 1998, 11.355, de 19 de outubro de 2006, 10.551, de 13 de novembro de 2002, 10.225, de 
15 de maio de 2001, 11.344, de 8 de setembro de 2006, 8.691, de 28 de julho de 1993, 11.171, de 2 de setembro de 2005, 10.483, de 
3 de julho de 2002, 10.355, de 26 de dezembro de 2001, 11.457, de 16 de março de 2007, 11.356, de 19 de outubro de 2006, 11.357,  
de 19 de outubro de 2006, 11.090, de 7 de janeiro de 2005, 11.095, de 13 de janeiro de 2005, 10.410, de 11 de janeiro de 2002,  
11.156, de 29 de julho de 2005, 11.319, de 6 de julho de 2006, 10.855, de 1o de abril de 2004, 11.046, de 27 de dezembro de 2004, 
10.480, de 2 julho de 2002, 10.883, de 16 de junho de 2004, 10.484, de 3 de julho de 2002, 10.550, de 13 de novembro de 2002, 
10.871, de 20 de maio de 2004, 10.768, de 19 de novembro de 2003, 10.882, de 9 de junho de 2004, 11.526, de 4 de outubro de 
2007; revoga dispositivos das Leis nos 8.829, de 22 de dezembro de 1993, 9.028, de 12 de abril de 1995, 9.657, de 3 de junho de 
1998, 10.479, de 28 de junho de 2002, 10.484, de 3 de julho de 2002, 10.551, de 13 de novembro de 2002, 10.882, de 9 de junho de 
2004, 10.907, de 15 de julho de 2004, 10.046, de 27 de dezembro de 2004, 11.156, de 29 de julho de 2005, 11.171, de 2 de setembro 
de 2005, 11.319, de 6 de julho de 2006, 11.344, de 8 de setembro de 2006, 11.355, de 19 de outubro de 2006, 11.357, de 19 de 
outubro de 2006; e dá outras providências.
CONTEÚDO VIDE LEGISLAÇÃO

D E C R E T O S 

2) DECRETO No - 6.765, DE 10 DE FEVEREIRO DE 2009
Dispõe sobre o reajuste dos benefícios mantidos pela Previdência Social, a partir de 1o de fevereiro de 2009.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o 
disposto no art. 41-A da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, 
D E C R E T A :
Art. 1o Os benefícios mantidos pela Previdência Social serão reajustados, a partir de 1o de fevereiro de 2009, em cinco inteiros e 
noventa e dois centésimos por cento.
Parágrafo único. Para os benefícios concedidos pela Previdência Social a partir de 1o de abril de 2008, o reajuste nos termos do 
caput dar-se-á de acordo com os percentuais indicados no Anexo a este Decreto.
Art. 2o A partir de 1o de fevereiro de 2009, o limite máximo do salário-de-contribuição e do salário-de-benefício é de R$ 3.218,90 
(três mil, duzentos e dezoito reais e noventa centavos).
Art. 3o Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 10 de fevereiro de 2009; 188o da Independência e 121o da República.
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Guido Mantega
José Pimentel

ANEXO

FATOR DE REAJUSTE DOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DE ACORDO COM AS RESPECTIVAS DATAS DE INÍCIO

DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO REAJUSTE (%)
até março de 2008 5,92
em abril de 2008 5,38
em maio de 2008 4,71
em junho de 2008 3,72
em julho de 2008 2,78
em agosto de 2008 2,19
em setembro de 2008 1,97
em outubro de 2008 1,82
em novembro de 2008 1,32
em dezembro de 2008 0,93
em janeiro de 2009 0,64

3) DECRETO No - 6.766, DE 10 DE FEVEREIRO DE 2009
Promulga a Convenção no 178 relativa à Inspeção das Condições de Vida e de Trabalho dos Trabalhadores Marítimos, assinada em 
Genebra, em 22 de outubro de 1996.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e 
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Considerando que o Congresso Nacional aprovou, por meio do Decreto Legislativo no 267, de 4 de outubro de 2007, a Convenção 
no  178  da  Organização  Internacional  do  Trabalho  (OIT),  relativa  à  Inspeção  das  Condições  de  Vida  e  de  Trabalho  dos 
Trabalhadores Marítimos, assinada em Genebra, em 22 de outubro de 1996;
Considerando que o Governo brasileiro depositou o instrumento de ratificação da referida Convenção junto ao Diretor-Geral da 
OIT, na qualidade de depositário do ato, em 21 de dezembro de 2007;
Considerando que a Convenção entrou em vigor para o Brasil, no plano jurídico externo, em 21 de dezembro de 2008;
D E C R E T A :
Art. 1o A Convenção no 178 da OIT, apensa por cópia ao presente Decreto, será executada e cumprida tão inteiramente como nela 
se contém.
Art. 2o São sujeitos à aprovação do Congresso Nacional quaisquer atos que possam resultar em revisão da referida Convenção ou 
que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional, nos termos do art. 49, inciso I, da Constituição.
Art. 3o Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 10 de fevereiro de 2009; 188o da Independência e 121o da República.
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Samuel Pinheiro Guimarães Neto

CONVENÇÃO  RELATIVA  À  INSPEÇÃO  DAS  CONDIÇÕES  DE  VIDA  E  DE  TRABALHO  DOS  TRABALHADORES 
MARÍTIMOS
Convenção no 178
A  Conferência  Geral  da  Organização  Internacional  do  Trabalho,  Convocada  em  Genebra  pelo  Conselho  Administrativo  do 
Escritório Internacional do Trabalho, e congregada em 8 de outubro de 1996 em sua octagésima quarta sessão e;
Observando as  mudanças  ocorridas  no  setor  marítimo e  as  alterações  conseguintes  nas  condições  de  vida  e  de  trabalho  dos 
trabalhadores marítimos desde a adoção da Recomendação sobre a Inspeção do Trabalho (Trabalhadores Marítimos), 1926 e;
Observando as  disposições da Convenção e a Recomendação sobre a Inspeção do Trabalho, 1947;  da Recomendação sobre a 
Inspeção do Trabalho (Mineração e Transporte), 1947, e da Convenção sobre a Marinha Mercante (Padrões Mínimos), 1976 e;
Observando a entrada em vigor, em 16 de novembro de 1994, da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, 1982;
Havendo  decidido  pela  adoção  de  certas  propostas  relativas  à  revisão  da  Recomendação  sobre  a  Inspeção  do  Trabalho 
(Trabalhadores Marítimos), 1926, sendo este o primeiro Item da ordem do dia desta sessão, e;
Havendo decidido que essas propostas deverão tomar a forma de uma convenção internacional, para aplicação apenas por parte do 
Estado da bandeira;
Adota, no dia vinte e dois de outubro de mil novecentos e noventa e seis, a seguinte Convenção, que poderá ser citada como a 
Convenção sobre a Inspeção do Trabalho (Trabalhadores Marítimos), 1996:
PARTE I. ESCOPO E DEFINIÇÕES
Artigo 1
1. Reservadas as disposições contrárias que figurem neste artigo, esta Convenção se aplica a todo navio utilizado para navegação 
marítima, de propriedade pública ou privada, que esteja registrado no território de um país Membro para o qual a Convenção esteja 
em vigor e que esteja destinado a fins comerciais para o transporte de mercadorias ou  de passageiros ou que seja utilizado para 
qualquer  outro  fim  comercial.  Para  fins  dessa  Convenção,  um  navio  registrado  no  território  de  dois  países  Membros  será 
considerado como registrado no território do país Membro cuja bandeira esteja portando.
2. As legislações nacionais deverão determinar quais navios deverão ser considerados como de utilização para navegação marítima 
para fins desta Convenção.
3. Esta Convenção se aplica a reboques de alto mar.
4. Esta Convenção não se aplica a embarcações de menos de 500 toneladas brutas, nem às que não sejam utilizadas para navegação,  
como plataformas de perfuração e de extração de petróleo. A autoridade de coordenação central ficará encarregada de decidir, em 
consulta com as organizações mais representativas de armadores e de trabalhadores marítimos, quais embarcações deverão ser 
incluídas neste dispositivo.
5. Na medida em que a autoridade de coordenação central considere factível, após haver consultado as organizações representativas 
dos proprietários de navios pesqueiros e dos pescadores, as disposições desta Convenção deverão ser aplicadas às embarcações 
utilizadas para a pesca marítima comercial.
6. No caso de dúvida quanto à utilização de um navio para operações marítimas comerciais ou para a pesca marítima comercial para 
fins desta Convenção, a questão será resolvida pela autoridade de coordenação central, após haver consultado com as organizações 
interessadas de armadores, trabalhadores marítimos e pescadores.
7. Para fins desta Convenção:
(a) o termo autoridade de coordenação central  refere-se aos ministros, departamentos do governo ou outras autoridades públicas 
com poder  para determinar  e supervisionar  a aplicação de regulamentos,  ordens  ou outras instruções legais,  que se refiram à 
inspeção das condições de vida e de trabalho dos trabalhadores marítimos em qualquer  navio registrado no território  do país 
Membro;
(b) o termo inspetor significa qualquer servidor público ou outro funcionário público encarregado da inspeção de qualquer aspecto 
das condições de vida e de trabalho dos trabalhadores marítimos, assim como toda e qualquer pessoa devidamente credenciada que 
realize trabalhos de inspeção para uma instituição ou organização autorizada pela autoridade de coordenação central, de acordo com 
o disposto no parágrafo 3 do Artigo 2;
(c) o termo disposições legais inclui, além das leis e regulamentações, os laudos arbitrais e os acordos coletivos que tenham força de 
lei;
(d) o termo trabalhadores marítimos refere-se a qualquer pessoa empregada a qualquer título a bordo de um navio utilizado para 
navegação  marítima  e  ao  qual  se  aplique  esta  Convenção.  No caso  de  dúvida  sobre  que  categorias  de  pessoas  deverão  ser 
consideradas trabalhadores marítimos para fins desta Convenção, a questão será resolvida pela autoridade de coordenação central, 
após consultar as organizações interessadas de armadores e trabalhadores marítimos.
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(e) o termo condições de vida e de trabalho dos trabalhadores marítimos refere-se a condições tais como as relativas aos padrões de 
manutenção e limpeza das áreas de alojamento e trabalho no navio, de idade mínima, itens acordados, alimentação e serviço de 
bordo, acomodação da tripulação, recrutamento, guarnições, nível de qualificação, horas de trabalho, exames médicos, prevenção de 
acidentes  de  trabalho,  cuidados  médicos,  afastamento  por  doença  ou  acidente,  bem-estar  social  e  questões  afins,  repatriação, 
condições de emprego e de trabalho regidos pela legislação nacional e a liberdade de associação conforme definida na Convenção 
da Organização do Trabalho sobre a Liberdade de Associação e a Proteção do Direito de Organização Sindical, 1948.
II. ORGANIZAÇÃO DA INSPEÇÃO
Artigo 2
1. Todo país Membro para o qual a presente Convenção esteja em vigor deverá ter em funcionamento um sistema de inspeção das  
condições de vida e de trabalho dos trabalhadores marítimos.
2. A autoridade de coordenação central se encarregará de coordenar as inspeções pertinentes, de maneira exclusiva ou em parte, 
sobre as condições de vida e de trabalho dos trabalhadores marítimos, assim como de fixar os princípios que devam ser observados.
3. A autoridade de coordenação central será responsável, em todos os casos, pela inspeção das condições de vida e de trabalho dos 
trabalhadores marítimos. Poderá autorizar instituições públicas ou outras organizações, as quais reconheça como competentes e 
independentes, para que efetuem, em seu nome, inspeções das condições de vida e de trabalho dos trabalhadores marítimos e deverá 
ter atualizada e disponível para o público uma lista dessas instituições ou organizações autorizadas.
Artigo 3
1. Todo país Membro deverá assegurar-se de que todos os navios registrados em seu território sejam inspecionados em intervalos 
que não excedam o prazo máximo de três anos, ou anualmente se possível for, para verificar que as condições de trabalho e de vida 
dos trabalhadores marítimos a bordo estejam em conformidade com a legislação nacional.
2.  Se um país  Membro receber uma denúncia ou obtiver  provas de que um navio registrado em seu território  não esteja em 
conformidade com a legislação nacional em relação às condições de trabalho e de vida dos trabalhadores marítimos, deverá o país 
Membro tomar as medidas cabíveis para inspecionar o navio dentro do menor prazo possível.
3. Nos casos de alterações substanciais na construção do navio ou nos alojamentos, o navio deverá ser inspecionado no prazo de três 
meses a partir da realização das referidas alterações.
Artigo 4
Cada país Membro deverá designar inspetores que estejam qualificados para o exercício de suas funções e deverá adotar as medidas 
necessárias para assegurar-se de que o número de inspetores seja suficiente para cumprir com os requisitos desta Convenção.
Artigo 5
1. Os inspetores deverão ter o status jurídico e as condições de trabalho necessários para garantir sua independência em relação às 
mudanças no governo e a qualquer influência exterior indevida.
2. Os inspetores devidamente credenciados estarão autorizados para:
(a) subir a bordo de um navio registrado no território do país Membro e entrar nos locais necessários para realizar a inspeção;
(b) realizar quaisquer exames, testes ou investigação que considerem necessários para certificar-se do estrito cumprimento das 
disposições legais;
(c) exigir que sejam reparadas as deficiências;
(d)  quando  tenham  motivos  para  acreditar  que  uma  deficiência  representa  um  sério  risco  para  a  segurança  e  a  saúde  dos 
trabalhadores  marítimos,  proibir,  reservado  o  direito  de  recorrer  a  uma  autoridade  judicial  ou  administrativa,  que  um navio 
abandone o porto até que tenham sido adotadas as medidas necessárias, não devendo ser este impedido de sair ou detido além do 
tempo necessário e justificável.
Artigo 6
1. No caso de realização de uma inspeção ou da adoção de medidas com base nesta Convenção, deve ser feito tudo o possível para 
evitar que o navio seja detido ou retido indevidamente.
2.  No caso de  que  um navio seja  detido  ou retido indevidamente,  o  armador ou  o comandante  do  navio terá  direito  a  uma 
indenização para compensar quaisquer perdas ou prejuízos sofridos. Sempre que sejam alegadas a detenção ou retenção indevidas 
de um navio, o ônus da prova recairá sobre o armador ou comandante do navio.
III. SANÇÕES
Artigo 7
1. A legislação nacional estipulará sanções adequadas, que serão devidamente aplicadas, nos casos de violação das disposições 
legais aplicadas pelos inspetores e em casos de obstrução a seu trabalho quando no exercício de sua função.
2. Os inspetores terão poder discricionário para advertir e aconselhar, em lugar de instituir ou recomendar um procedimento.
IV. RELATÓRIOS
Artigo 8
1. A autoridade de coordenação central fará registros das inspeções sobre as condições de vida e de trabalho dos trabalhadores 
marítimos.
2.  A autoridade de coordenação central  publicará um relatório anual sobre as atividades de inspeção,  incluindo uma lista  das 
instituições e organizações autorizadas a realizar inspeções em seu nome. Este relatório será publicado dentro de um prazo razoável,  
que não deverá ser superior a seis meses contados do fim do ano a que se refira.
Artigo 9
1. Os inspetores apresentarão um relatório de cada inspeção à autoridade de coordenação central. O capitão do navio deverá receber 
uma cópia do referido relatório em inglês ou no idioma utilizado no navio e outra cópia deverá ficar exposta no quadro de avisos do  
navio para informação dos trabalhadores marítimos ou ser enviada aos seus representantes.
2. No caso de realização de uma investigação relativa a um incidente maior, o relatório será apresentado no menor prazo possível, e  
sempre dentro do prazo máximo de um mês a partir do término da inspeção.
V. DISPOSIÇÕES FINAIS
Artigo 10
Esta Convenção substitui a Recomendação sobre a Inspeção do Trabalho (Trabalhadores Marítimos), 1926.
Artigo 11
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As  ratificações  formais  desta  Convenção  serão  comunicadas  ao  Diretor  Geral  do  Escritório  Internacional  do  Trabalho,  para 
efetuação de seus registros.
Artigo 12
1. Esta Convenção será obrigatória apenas para os países Membros da Organização Internacional do Trabalho cujas ratificações 
tenham sido registradas com o Diretor Geral do Escritório Internacional do Trabalho.
2. Entrará em vigor doze meses após a data em que as ratificações de dois países Membros tenham sido registradas pelo Diretor 
Geral.
3. Subsequentemente, a Convenção entrará em vigor, para cada país Membro, doze meses após a data em que sua ratificação tenha 
sido registrada.
Artigo 13
1. Todo país Membro que tenha ratificado esta Convenção poderá denunciá-la após um período de dez anos, a partir da data em que  
tenha inicialmente entrado em vigor, mediante um ato comunicado ao Diretor Geral do Escritório Internacional do Trabalho, para 
que seja efetuado seu registro. A denúncia não terá efeito até um ano após a data em que tenha sido registrada.
2. Todo país Membro que tenha ratificado esta Convenção e que, no prazo de um ano após o término do período de dez anos, 
mencionado no parágrafo anterior, não tenha exercido seu direito de denúncia, previsto neste artigo, ficará obrigado a cumprir um 
novo prazo de dez anos, quando então poderá denunciar esta Convenção ao término de cada período de dez anos, com base nos 
termos deste artigo.
Artigo 14
1. O Diretor Geral do Escritório Internacional do Trabalho notificará todos os países Membros da Organização Internacional do 
Trabalho sobre o registro de todas as ratificações e denúncias que lhe forem comunicadas pelos países Membros da Organização.
2. Ao notificar os países Membros da Organização sobre o registro da segunda ratificação que lhe tenha sido comunicada, o Diretor  
Geral chamará a atenção dos países Membros da Organização sobre a data em que entrará em vigor esta Convenção.
Artigo 15
O Diretor Geral do Escritório Internacional do Trabalho comunicará ao Secretário Geral das Nações Unidas, para fins de registro, 
conforme estipulado no Artigo 102 da Carta das Nações Unidas, as informações detalhadas sobre todas as ratificações e denúncias 
que tenham sido registradas de acordo com os artigos anteriores.
Artigo 16
O Conselho Administrativo do Escritório Internacional do Trabalho apresentará à Conferência, sempre que considerar necessário, 
um relatório sobre a aplicação da Convenção, e avaliará a conveniência de incluir na ordem do dia da Conferência a questão de sua 
revisão total ou parcial.
Artigo 17
1. Caso a Conferência adote uma nova convenção que implique em uma revisão total ou parcial desta Convenção, e a menos que a  
nova convenção contenha disposições em contrário:
(a)  a  ratificação,  por  parte  de  um país  Membro,  da  nova  convenção revisora  implicará,  ipso jure,  a  denúncia  imediata  desta 
Convenção, não obstante as disposições contidas no Artigo 13, acima, quando da entrada em vigor da nova convenção revisora;
(b) a partir da data em que entre em vigor a nova convenção revisora, esta Convenção não mais estará aberta à ratificação de países 
Membros.
2. Esta Convenção permanecerá em vigor, em sua forma e conteúdo efetivos, para os países Membros que a tenham ratificado e que 
não ratifiquem a convenção revisora.
Artigo 18
As versões em inglês e francês do texto desta Convenção são igualmente válidas.

P O R T A R I A S

4) PORTARIA No- 463, DE 29 DE JANEIRO DE 2009
Reestrutura, no âmbito do Poder Judiciário da União, o Comitê Técnico de Orçamento e Finanças.
O PRESIDENTE DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, no uso de suas atribuições, resolve:
Art. 1º Reestruturar, nos termos desta Portaria, o Comitê Técnico de Orçamento e Finanças, instituído pela Portaria nº 07, de 05 de 
outubro de 2005.
Art. 2º O Comitê é composto pelos titulares das seguintes Unidades dos Órgãos do Poder Judiciário da União:
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - Coordenadoria de Orçamento e Finanças;
CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA - Subsecretaria de Orçamento e Finanças;
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - Coordenadoria de Orçamento e Finanças;
JUSTIÇA FEDERAL - Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças do Conselho da Justiça Federal;
JUSTIÇA MILITAR - Secretaria de Planejamento do Superior Tribunal Militar;
JUSTIÇA ELEITORAL - Secretaria de Planejamento, Orçamento, Finanças e Contabilidade do Tribunal Superior Eleitoral;
JUSTIÇA DO TRABALHO - Assessoria de Planejamento, Orçamento e Finanças do Conselho Superior da Justiça do Trabalho;
E JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS - Secretaria de Recursos Orçamentários e Financeiros do Tribunal 
de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.
Art.  3º  O Comitê será coordenado pelo titular do Departamento de Acompanhamento Orçamentário do Conselho Nacional  de 
Justiça - CNJ.
Art. 4º Compete ao Comitê Técnico de Orçamento e Finanças:
I - atuar, de forma conjunta, no trato de assuntos orçamentários e financeiros de interesse dos órgãos do Poder Judiciário da União;
II - oferecer subsídios para a participação do Poder Judiciário da União no processo de elaboração dos Projetos de Lei do Plano 
Plurianual, de Diretrizes Orçamentárias e do Orçamento Anual;
III - acompanhar a tramitação desses Projetos de Lei até a decisão final pelo Congresso Nacional;
IV  -  propor  ao  Secretário-Geral  do  CNJ  normas  orientadoras  do  processo  de  elaboração  e  alteração  do  orçamento  e  de 
acompanhamento da execução orçamentária e financeira dos órgãos do Poder Judiciário;
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V - acompanhar o processo de elaboração e alteração do orçamento e a execução orçamentária e financeira;
VI - subsidiar o Secretário-Geral do CNJ com informações relacionadas à situação orçamentária e financeira dos órgãos do Poder 
Judiciário; e
VII - subsidiar a elaboração dos pareceres do CNJ sobre matéria orçamentária e financeira.
Art. 5º Compete a cada membro do Comitê Técnico de Orçamento e Finanças, no que concerne ao órgão que representa:
I - prestar as informações necessárias ao desenvolvimento dos trabalhos do comitê; e
II  -  elaborar  demonstrativo  periódico  sobre  a  execução  das  dotações  orçamentárias  para  obras  e  aquisições  de  imóveis, 
evidenciando, quando for o caso, as causas da não execução dos créditos e as respectivas providências adotadas.
§ 1º. As datas de fechamento do demonstrativo deverão ser as de 31 de julho, 31 de outubro e 31 de dezembro.
§ 2º. O demonstrativo deverá ser encaminhado ao Departamento de Acompanhamento Orçamentário do CNJ no prazo de 30 dias, 
para consolidação e apresentação ao Secretário-Geral.
§ 3º. Não se aplica o disposto no inciso II deste artigo ao Supremo Tribunal Federal.
Art. 6º O Comitê reportar-se-á ao Secretário-Geral do Conselho Nacional de Justiça.
Art. 7º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 8º Fica revogada a Portaria nº 7, de 5 de outubro de 2005.
Min. GILMAR MENDES

5) PORTARIA Nº 320, DE 30 DE JANEIRO DE 2009.
O DESEMBARGADOR-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 09 de fevereiro de 2009, o Juíz JORGE ALBERTO ARAUJO, Titular da Vara do Trabalho de Rosário do Sul,  
para  a  Vara  do  Trabalho  de  São  Jerônimo,  cuja  titularidade  encontra-se  vaga,  conforme  edital  de  07  de  janeiro  de  2009, 
disponibilizado no Diário de Justiça Eletrônico do dia 08 de janeiro de 2009.
Ass. JOÃO GHISLENI FILHO, Desembargador-Presidente.

6) PORTARIA Nº 321, DE 30 DE JANEIRO DE 2009.
O DESEMBARGADOR-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 09 de  fevereiro de 2009,  o  Juíz  ALCIDES OTTO FLINKERBUSCH, Titular  da 1ª  Vara  do Trabalho de 
Uruguaiana, para a Vara do Trabalho de Palmeira das Missões, cuja titularidade encontra-se vaga, conforme edital de 07 de janeiro 
de 2009, disponibilizado no Diário de Justiça Eletrônico do dia 08 de janeiro de 2009.
Ass. JOÃO GHISLENI FILHO, Desembargador-Presidente

7) PORTARIA No- 16, DE 4 DE FEVEREIRO DE 2009.
A  PROCURADORA CHEFE DA PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA  4ª  REGIÃO,  no  uso  de  suas 
atribuições legais, resolve:
a) designar os Membros do Ministério Público do Trabalho, abaixo nominados, para atuarem nas sessões de julgamento perante o 
Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, no período de 04/03 a 30/03/2009.
b) determinar, para os efeitos dos artigos 1° e 83, incisos II e VII, da Lei Complementar n° 75, de 20/05/93, que os Senhores 
Procuradores,  ora  designados,  atuem  nas  respectivas  sessões  de  julgamento,  acompanhando-as  até  o  encerramento,  ficando 
responsáveis, também, nas eventuais prorrogações, antecipações ou adiamento das mesmas.
DIA/MÊS TURMA PROCURADOR
03/03/2009 ÓES Dra. Silvana Ribeiro Martins
04/03/2009 2ª Turma Dr. Viktor Byruchko Júnior
04/03/2009 6ª Turma Dra. Maria Cristina S. Gomes Ferreira
04/03/2009 9ª Turma Dr. Paulo Borges da Fonseca Seger
05/03/2009 4ª Turma Dra. Ana Luiza Alves Gomes
05/03/2009 5ª Turma Dra. Adriane Arnt Herbst
05/03/2009 8ª Turma Dr. Victor Hugo Laitano
11/03/2009 2ª Turma Dra. Ana Luiza Alves Gomes
11/03/2009 3ª Turma Dr. Jaime Antônio Cimenti
11/ 03/2009 6ª Turma Dr. Leandro Araujo
11/03/2009 7ª Turma Dr. Victor Hugo Laitano
11/03/2009 9ª Turma Dr. Paulo Eduardo Pinto de Queiroz
12/03/2009 1ª Turma Dra. Adriane Arnt Herbst
12/03/2009 4ª Turma Dra. Dulce Martini Torzecki
12/03/2009 5ª Turma Dra. Denise Maria Schellenberger
12/03/2009 8ª Turma Dr. Luiz Fernando Mathias Vilar
13/03/2009 SDI-I Dr. Luiz Fernando Mathias Vilar
18/03/2009 2ª Turma Dr. Victor Hugo Laitano
18/03/2009 3ª Turma Dra. Denise Maria Schellenberger
18/03/2009 6ª Turma Dr. Paulo Borges da Fonseca Seger
18/03/2009 7ª Turma Dr. Paulo Eduardo Pinto de Queiroz
18/03/2009 9ª Turma Dra. Adriane Arnt Herbst
19/03/2009 1ª Turma Dr. Jaime Antônio Cimenti
19/03/2009 4ª Turma Dr. Luiz Fernando Mathias Vilar
19/03/2009 5ª Turma Dr. Viktor Byruchko Júnior
19/03/2009 8ª Turma Dr. Leandro Araujo
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20/03/2009 SDI-II Dra. Ana Luiza Alves Gomes
23/03/2009 SDC Dra. Beatriz de Holleben J. Fialho
25/03/2009 2ª Turma Dra. Maria Cristina S. Gomes Ferreira
25/03/2009 3ª Turma Dr. Viktor Byruchko Júnior
25/03/2009 6ª Turma Dr. Paulo Eduardo Pinto de Queiroz
25/03/2009 7ª Turma Dr. Jaime Antônio Cimenti
25/03/2009 9ª Turma Dra. Denise Maria Schellenberger
26/03/2009 1ª Turma Dra. Marlise Souza Fontoura
26/03/2009 4ª Turma Dr. Paulo Borges da Fonseca Seger
26/03/2009 5ª Turma Dr. Leandro Araujo
26/03/2009 8ª Turma Dra. Maria Cristina S. Gomes Ferreira
30/03/2009 ÓES Dra. Silvana Ribeiro Martins
Registre-se e publique-se.
SILVANA RIBEIRO MARTINS
Procuradora Chefe

8) PORTARIA INTERMINISTERIAL No- 48, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2009.
Dispõe sobre o reajuste dos benefícios pagos pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS e dos demais valores constantes do  
Regulamento da Previdência Social e dá outras providências.
O MINISTRO DE ESTADO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL e  o  MINISTRO DE ESTADO DA FAZENDA,  no  uso  da 
atribuição  que  lhes  confere  o  art.  87,  parágrafo  único,  inciso  II,  da  Constituição,  e  tendo em vista  o  disposto  nas  Emendas 
Constitucionais no- 20, de 15 de dezembro de 1998, e no- 41, de 19 de dezembro de 2003; na Lei no-8.212, de 24 de julho de 1991; 
no art. 41-A da Lei no- 8.213, de 24 2009; e no art. 40 do Regulamento da Previdência Social aprovado pelo Decreto no- 3.048, de 6 
de maio de 1999; e o percentual de reajustamento dos benefícios mantidos pela Previdência Social fixado pelo Decreto no- 6.765, de 
10 de fevereiro de 2009, resolvem:
Art. 1o- Os benefícios pagos pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS serão reajustados, a partir de 1o- de fevereiro de 2009, 
em cinco inteiros e noventa e dois centésimos por cento.
§ 1o- Os benefícios pagos pelo INSS em data posterior ao mês de março de 2008 serão reajustados de acordo com os percentuais 
indicados no Anexo I desta Portaria.
§ 2o- Para os benefícios majorados por força da elevação do salário-mínimo para R$ 465,00 (quatrocentos e sessenta e cinco reais), 
o referido aumento deverá ser descontado quando da aplicação do reajuste de que tratam o caput e o § 1o- .
§  3o-  Aplica-se o disposto neste artigo às pensões especiais  pagas às vítimas  da síndrome da talidomida e aos portadores  de 
hanseníase de que trata a Lei no- 11.520, de 18 de setembro de 2007.
Art.  2o-  A partir  de  1o-  de fevereiro de  2009,  o  salário-debenefício  e  o  salário-de-contribuição não poderão  ser  inferiores  a 
R$465,00 (quatrocentos  e  sessenta  e  cinco reais),  nem superiores  a  R$3.218,90  (três  mil  duzentos  e  dezoito  reais  e  noventa 
centavos).
Art. 3o- A partir de 1o- de fevereiro de 2009:
I - não terão valores inferiores a R$ 465,00 (quatrocentos e sessenta e cinco reais) os seguintes benefícios:
a) de prestação continuada pagos pelo INSS correspondentes a aposentadorias, auxílio-doença, auxílio-reclusão (valor global) e 
pensão por morte (valor global);
b) de aposentadorias dos aeronautas, concedidas com base na Lei no- 3.501, de 21 de dezembro de 1958; e
c) de pensão especial paga às vítimas da síndrome da talidomida.
II - os valores dos benefícios concedidos ao pescador, ao mestre de rede e ao patrão de pesca com as vantagens da Lei no- 1.756, de 
5 de dezembro de 1952, deverão corresponder, respectivamente, a uma, duas e três vezes o valor de R$ 465,00 (quatrocentos e 
sessenta e cinco reais), acrescidos de vinte por cento;
III - o benefício devido aos seringueiros e seus dependentes, concedido com base na Lei no- 7.986, de 28 de dezembro de 1989, terá 
valor igual a R$ 930,00 (novecentos e trinta reais);
IV - é de R$ 465,00 (quatrocentos e sessenta e cinco reais) o valor dos seguintes benefícios assistenciais pagos pela Previdência 
Social:
a) pensão especial paga aos dependentes das vítimas de hemodiálise da cidade de Caruaru, no Estado de Pernambuco;
b) amparo social ao idoso e à pessoa portadora de deficiência; e
c) renda mensal vitalícia.
Art. 4o- O valor da cota do salário-família por filho ou equiparado de qualquer condição, até quatorze anos de idade, ou inválido de  
qualquer idade, a partir de 1o- de fevereiro de 2009, é de:
I - R$ 25,66 (vinte e cinco reais e sessenta e seis centavos) para o segurado com remuneração mensal não superior a R$ 500,40 
(quinhentos reais e quarenta centavos);
II - R$ 18,08 (dezoito reais e oito centavos) para o segurado com remuneração mensal superior a R$ 500,40 (quinhentos reais e 
quarenta centavos) e igual ou inferior a R$ 752,12 (setecentos e cinqüenta e dois reais e doze centavos).
§ 1o- Para os fins deste artigo, considera-se remuneração mensal do segurado o valor total do respectivo salário-de-contribuição, 
ainda que resultante da soma dos salários-de-contribuição correspondentes a atividades simultâneas.
§  2o-  O  direito  à  cota  do  salário-família  é  definido  em  razão  da  remuneração  que  seria  devida  ao  empregado  no  mês, 
independentemente do número de dias efetivamente trabalhados.
§ 3o- Todas as importâncias que integram o salário-de-contribuição serão consideradas como parte integrante da remuneração do 
mês, exceto o 13o- salário e o adicional de férias previsto no inciso XVII do art. 7o- da Constituição, para efeito de definição do 
direito à cota do salário-família.
§ 4o- A cota do salário-família é devida proporcionalmente aos dias trabalhados nos meses de admissão e demissão do empregado.
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Art.  5o-  O auxílio-reclusão,  a  partir  de  1o-  de fevereiro de  2009,  será  devido aos  dependentes  do  segurado cujo salário-de-
contribuição seja  igual  ou  inferior  a  R$ 752,12 (setecentos  e  cinquenta  e  dois  reais  e  doze  centavos),  independentemente  da 
quantidade de contratos e de atividades exercidas.
§ 1o- Se o segurado, embora mantendo essa qualidade, não estiver em atividade no mês da reclusão, ou nos meses anteriores, será 
considerado como remuneração o seu último salário-de-contribuição.
§ 2o-  Para fins do disposto no § 1o-  , o limite máximo do valor da remuneração para verificação do direito ao benefício será o 
vigente no mês a que corresponder o salário-de-contribuição considerado.
Art. 6o- A partir de 1o- de fevereiro de 2009, será incorporada à renda mensal dos benefícios de prestação continuada pagos pelo 
INSS, com data de início no período de 1o-  março de 2008 a 31 de janeiro de 2009, a diferença percentual entre a média dos 
salários-de-contribuição considerados no cálculo do salário-de-benefício e o limite máximo em vigor no período, exclusivamente 
nos casos em que a referida diferença resultar positiva, observado o disposto no § 1o- do art. 1o- e o limite de R$ 3.218,90 (três mil 
duzentos e dezoito reais e noventa centavos).
Art. 7o- A contribuição dos segurados empregado, inclusive o doméstico e o trabalhador avulso, relativamente aos fatos geradores 
que ocorrerem a partir da competência fevereiro de 2009, será calculada mediante a aplicação da correspondente alíquota, de forma 
não cumulativa, sobre o salário-de-contribuição mensal, de acordo com a tabela constante do Anexo II.
Art. 8o- A partir de 1o- de fevereiro de 2009:
I - o valor a ser multiplicado pelo número total de pontos indicadores da natureza do grau de dependência resultante da deformidade 
física, para fins de definição da renda mensal inicial da pensão especial devida às vítimas da síndrome da talidomida, é de R$ 248,22 
(duzentos e quarenta e oito reais e vinte e dois centavos);
II - o valor da diária paga ao segurado ou dependente pelo deslocamento, por determinação do INSS, para submeter-se a exame 
médico-pericial ou processo de reabilitação profissional, em localidade diversa da de sua residência, é de R$ 53,80 (cinquenta e três 
reais e oitenta centavos);
III - o valor das demandas judiciais de que trata o art. 128 da Lei no- 8.213, de 24 de julho de 1991, é limitado em R$ 27.900,00 
(vinte e sete mil e novecentos reais);
IV - o valor da multa pelo descumprimento das obrigações, indicadas no:
a) caput do art. 287 do Regulamento da Previdência Social, varia de R$ 174,87 (cento e setenta e quatro reais e oitenta e sete  
centavos) a R$ 17.487,77 (dezessete mil quatrocentos e oitenta e sete reais e setenta e sete centavos);
b) inciso I do parágrafo único do art. 287 do Regulamento da Previdência Social, é de R$ 38.861,71 (trinta e oito mil oitocentos e 
sessenta e um reais e setenta e um centavos); e
c) inciso II do parágrafo único do art. 287 do Regulamento da Previdência Social, é de R$ 194.308,50 (cento e noventa e quatro mil 
trezentos e oito reais e cinquenta centavos);
V - o valor da multa pela infração a qualquer dispositivo do Regulamento da Previdência Social, para a qual não haja penalidade 
expressamente cominada (art. 283), varia, conforme a gravidade da infração, de R$ 1.329,18 (um mil trezentos e vinte e nove reais e
dezoito centavos) a R$ 132.916,84 (cento e trinta e dois mil novecentos e dezesseis reais e oitenta e quatro centavos);
VI - o valor da multa indicada no inciso II do art. 283 do Regulamento da Previdência Social é de R$ 13.291,66 (treze mil duzentos 
e noventa e um reais e sessenta e seis centavos);
VII  -  é  exigida  Certidão Negativa  de Débito  -  CND da empresa  na alienação ou oneração,  a  qualquer  título,  de  bem móvel 
incorporado ao seu ativo permanente de valor superior a R$ 33.228,88 (trinta e três mil duzentos e vinte e oito reais e oitenta e oito 
centavos); e
VIII - o valor de que trata o § 3o- do art. 337-A do Código Penal, aprovado pelo Decreto-Lei no- 2.848, de 1940, é de R$ 2.841,77 
(dois mil oitocentos e quarenta e um reais e setenta e sete centavos);
Art. 9o- A partir de 1o- de fevereiro de 2009, o pagamento mensal de benefícios de valor superior a R$ 64.378,00 (sessenta e quatro 
mil e trezentos e setenta e oito reais) deverá ser autorizado expressamente pelo Gerente-Executivo do INSS, observada a análise da 
Divisão ou Serviço de Benefícios.
Parágrafo único. Os benefícios de valor inferior ao limite estipulado no caput, quando do reconhecimento do direito da concessão, 
revisão  e  manutenção  de  benefícios  serão  supervisionados  pelas  Agências  da  Previdência  Social  e  Divisões  ou  Serviços  de 
Benefícios, sob critérios aleatórios pré-estabelecidos pela Presidência do INSS.
Art.  10.  O  INSS  e  a  Empresa  de  Tecnologia  e  Informações  da  Previdência  Social  -  DATAPREV adotarão  as  providências 
necessárias ao cumprimento do disposto nesta Portaria.
Art. 11. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
JOSÉ BARROSO PIMENTEL
Ministro de Estado da Previdência Social
GUIDO MANTEGA
Ministro de Estado da Fazenda

ANEXO I
FATOR DE REAJUSTE DOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DE ACORDO COM AS RESPECTIVAS DATAS DE INÍCIO

DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO REAJUSTE (%)
Até março de 2008 5,92
em abril de 2008 5,38
em maio de 2008 4,71
em junho de 2008 3,72
em julho de 2008 2,78
em agosto de 2008 2,19
em setembro de 2008 1,97
em outubro de 2008 1,82
em novembro de 2008 1,32
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em dezembro de 2008 0,93
em janeiro de 2009 0,64

ANEXO II
TABELA  DE  CONTRIBUIÇÃO  DOS  SEGURADOS  EMPREGADO,  EMPREGADO  DOMÉSTICO  E  TRABALHADOR 
AVULSO, PARA PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO A PARTIR DE 1o- DE FEVEREIRO DE 2009
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO (R$) ALÍQUOTA PARA FINS DE

RECOLHIMENTO AO INSS
                 até 965,67 8,00%
de 965,68 até 1.609,45 9,00%
de 1.609,46 até 3.218,90 11,00%

R E S O L U Ç Õ E S

9) RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 01/2009
O ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, no uso de suas atribuições legais e 
regimentais, na sessão extraordinária realizada nesta data,
CONSIDERANDO o  término  da  convocação  do  Exmo.  Juiz  Herbert  Paulo  Beck  para  atuar  na  cadeira  vaga  em virtude  da 
aposentadoria do Exmo. Desembargador Mário Chaves, na 6ª Turma e na 1ª Seção de Dissídios Individuais;
CONSIDERANDO o disposto no art.  5º,  LXXVIII,  da Constituição da República,  que assegura a todos, no âmbito judicial e 
administrativo, a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação, cuja norma impõe ao 
Tribunal providências administrativas a assegurar da melhor forma o seu cumprimento;
RESOLVEU, por unanimidade de votos, estabelecer que, excepcionalmente, os processos vistados pelo Exmo. Juiz Herbert Paulo 
Beck permanecem vinculados a Sua Excelência.
A presente Resolução Administrativa entra em vigor na data de sua publicação. Dou fé. Porto Alegre, 09 de fevereiro de 2009.  
Cláudia Regina Schröder,
Secretária do Tribunal Pleno e do Órgão Especial.-
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

10) RESOLUÇÃO Nº 62, DE 10 DE FEVEREIRO DE 2009
Disciplina, no âmbito do Poder Judiciário, os procedimentos relativos ao cadastramento e à estruturação de serviços de assistência 
jurídica voluntária
O PRESIDENTE DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, no uso de suas atribuições constitucionais e regimentais, e
CONSIDERANDO o disposto no art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, que atribui ao Estado o dever de prestar assistência 
jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos;
CONSIDERANDO que a Defensoria Pública, nos termos do art. 134, da Constituição Federal, é instituição essencial à função 
jurisdicional do Estado e à garantia de acesso à Justiça a todos os necessitados;
CONSIDERANDO que, a par da necessidade de fortalecimento da Defensoria Pública, é necessária a adoção de medidas imediatas 
voltadas a garantir a todas as pessoas o pleno exercício de seus direitos e a ampla defesa de seus interesses;
CONSIDERANDO a importância da ação conjunta dos órgãos que compõem o Sistema de Justiça para a garantia da orientação 
jurídica e defesa, em todos os graus, dos necessitados, até que a Defensoria Pública, no âmbito dos Estados, do Distrito Federal e da 
União, obtenha estrutura compatível com a demanda de serviços;
CONSIDERANDO que o disposto no § 1º do art. 22, da Lei 8.906, de 4 de julho de 1994, não obsta o exercício voluntário da 
advocacia em favor dos necessitados, frente à disponibilidade do direito aos honorários (STF, ADI 1194), sem prejuízo, quando for 
o caso, do recebimento de honorários de sucumbência;
CONSIDERANDO a existência de programas que vêm sendo desenvolvidos no âmbito do Poder Judiciário, de forma suplementar à 
atuação da Defensoria Pública, para a viabilização de assistência judiciária voluntária aos necessitados;
CONSIDERANDO a importância da prática jurídica na formação dos profissionais do Direito, resolve:
CAPÍTULO I
DA ADVOCACIA VOLUNTÁRIA
Seção 1
Do Cadastro de Advogados Voluntários
Art. 1º Os tribunais, diretamente ou mediante convênio de cooperação celebrado com a Defensoria Pública da União, dos Estados ou 
do  Distrito  Federal,  implementarão  meios  de  cadastramento,  preferencialmente  informatizados,  de  advogados  voluntários 
interessados na prestação de assistência jurídica sem contraprestação pecuniária do assistido ou do Estado, a qualquer título.
§ 1º No ato de cadastramento, o advogado fornecerá os seguintes dados obrigatórios, em formulário próprio, assinado por ele e 
declarando-se ciente das condições em que será prestada a assistência jurídica:
I - a regular inscrição junto à Ordem dos Advogados do Brasil - OAB;
II - a ausência de penalidade disciplinar imposta pela OAB, impeditiva do exercício da profissão;
III - a indicação do endereço profissional, endereço eletrônico e telefone, bem como o número do respectivo CPF.
§ 2º O pedido de exclusão ou de suspensão do cadastro, formulado pelo advogado voluntário, não o desonera de seus deveres 
perante os assistidos que já lhe tenham sido encaminhados, devendo prosseguir atuando nos feitos correspondentes,  na mesma 
condição de advogado voluntário, até que eventual renúncia produza efeitos, na forma da lei.
Art. 2º É vedado ao advogado voluntário apresentar-se, em qualquer circunstância, sob o título de defensor público, ou utilizar 
expressões assemelhadas, inclusive em petições, que possam induzir à conclusão de se tratar de ocupante de cargo público ou ainda 
de integrante de entidade pública oficial.
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Art. 3º O cadastramento ou a atuação como advogado voluntário não cria vínculo de qualquer natureza entre o advogado e o Estado.
Art.  4º A implementação do cadastro de advogados voluntários não prejudicará a prestação de serviços de assistência jurídica 
gratuita oferecidos por advogado:
I - previamente constituído pela parte ou interessado ou;
II - integrante de programa instituído, inclusive pelas Defensorias Públicas dos Estados, da União e do Distrito Federal, por força de 
lei, regulamento ou convênio, como advogado dativo ou voluntário, remunerado ou não.
Parágrafo único Os advogados que prestem serviços de assistência jurídica gratuita nas hipóteses previstas neste artigo estarão 
dispensados do cadastramento previsto no artigo 1º, salvo se pretenderem aderir às condições e benefícios do regime assistencial 
desta Resolução.
Art. 5º Os convênios de cooperação celebrados entre os tribunais e a Defensoria Pública poderão envolver a Ordem dos Advogados 
do Brasil, sindicatos e outras entidades voltadas à defesa de direitos humanos.
Seção 2
Dos Convênios com Instituições de Ensino
Art. 6º Os tribunais poderão firmar, na forma da lei, convênios ou termos de cooperação com instituições de ensino para viabilizar a 
prestação de assistência jurídica voluntária, em espaços para atendimento ao público destinados e estruturados pelo Poder Judiciário 
ou pelas próprias instituições.
§  1º  Na hipótese  prevista  no caput,  a  assistência  jurídica  voluntária  poderá  ser  prestada  por  estagiários,  sob  a  supervisão  de 
advogados orientadores contratados pela instituição de ensino.
§  2º  Os  estagiários  e  os  orientadores  a  que  se  refere  o  parágrafo anterior  somente  serão  admitidos  ao  serviço  voluntário  de 
assistência jurídica, na forma desta Resolução, se comprovarem a inscrição e situação regulares na Ordem dos Advogados do Brasil.
§ 3º Os acadêmicos ainda não inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil poderão prestar auxílio operacional aos estagiários e 
orientadores.
§ 4º Os convênios preverão a obrigatoriedade do cadastramento prévio dos orientadores, nos termos do artigo 1º.
§ 5º Aplica-se aos orientadores de estágio o disposto nos artigos 2º, 3º e 4º.
Art. 7º Na hipótese de assistência jurídica voluntária prestada por acadêmicos de direito, a responsabilidade técnica recairá sobre os 
respectivos orientadores da atividade, devidamente cadastrados na forma do capítulo anterior.
Art. 8º É de 2 (dois) anos o prazo máximo para a permanência da atuação voluntária dos estagiários vinculados às instituições de 
ensino conveniadas, na forma desta Seção.
Seção 3
Das Disposições Comuns às Seções Anteriores
Art.  9º  Estruturados  espaços  para  a  prestação  de  assistência  jurídica  voluntária,  na  forma  prevista  nesta  Resolução,  serão 
organizados os voluntários, em sistema de rodízio e conforme a disponibilidade declarada no ato de cadastramento ou informada 
pela instituição de ensino, de forma a que se busque, no mínimo, atendimento durante o horário de expediente forense.
Art. 10 O exercício da advocacia voluntária, nos termos desta Resolução, dar-se-á na ausência de atuação de órgão da Defensoria 
Pública.
§ 1º Para melhor estruturação dos espaços de atendimento previstos nesta Resolução os tribunais consultarão a Defensoria Pública 
do Estado correspondente, do Distrito Federal ou da União, conforme o caso, para a identificação, de modo indicativo, dos locais e 
temas com maior carência na prestação da assistência jurídica pela própria Defensoria Pública.
§ 2º Mediante entendimentos com a administração penitenciária local e ouvida a Defensoria Pública, os tribunais poderão organizar 
a advocacia voluntária nas unidades prisionais.
Art.  11  O  advogado  voluntário  deve  apresentar  ao  assistido  justificação  própria,  por  escrito,  quando  entender  descabida  a 
propositura de determinada ação.
Art. 12 O descumprimento das condições estabelecidas nesta Resolução, pelo advogado ou estagiário voluntário, no patrocínio dos 
interesses do assistido, ensejará a exclusão do cadastro, sem prejuízo de outras sanções previstas em lei.
Parágrafo único. A notícia da cobrança de honorários, despesas ou quaisquer valores do assistido, pelo advogado ou estagiário 
voluntário, ensejará a comunicação imediata à Seccional local da Ordem dos Advogados do Brasil.
Art. 13 Os advogados voluntários que exercerem efetivamente tal função receberão certificado, a ser expedido pelo tribunal ou suas 
unidades judiciárias, comprobatório dos processos em que atuam ou atuaram, para os fins do artigo 93, I, da Constituição Federal.
Parágrafo único. Sem prejuízo da previsão do caput, a advocacia voluntária poderá, a critério do tribunal, valer como título em 
concursos públicos de provas e títulos realizados no âmbito respectivo.
CAPÍTULO II
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS
Art.  14 Os Tribunais  manterão controles estatísticos,  preferencialmente informatizados, com os dados dos atendimentos e das 
demandas decorrentes da assistência judiciária voluntária de que trata esta Resolução e do quantitativo de processos e de pessoas 
assistidas.
Art. 15 O Poder Judiciário, preferencialmente em colaboração com a Defensoria Pública e as instituições de ensino, organizará 
periodicamente cursos de atualização nas especialidades reclamadas pela demanda forense.
Art.  16  Os  Tribunais  e  suas  respectivas  unidades  judiciárias  ficam autorizados  a  adotarem  as  medidas  necessárias  à  ampla 
divulgação do cadastro de voluntários junto às entidades de classe, faculdades de direito e advogados em geral, inclusive por meio 
de cartazes a serem afixados nas dependências dos foros e por aviso nos respectivos sítios na rede mundial  de computadores 
(internet), sem prejuízo da publicação de edital no veículo de imprensa oficial.
Art. 17 Aplica-se o disposto nesta Resolução, no que couber, ao voluntariado nas áreas de assistência social, psicologia, medicina, 
contabilidade e pedagogia, dentre outras.
Art. 18 Os tribunais poderão expedir atos normativos complementares e não conflitantes com a presente Resolução.
Art. 19 O Conselho Nacional de Justiça, no prazo de 2 (dois) anos, analisará a eficácia das medidas implementadas com base nesta 
Resolução, revisando-a, se necessário, ouvidos os tribunais, o Conselho Federal da OAB e a Defensoria Pública da União, dos 
Estados e do Distrito Federal.
Art. 20 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
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Min.GILMAR MENDES

11) RESOLUÇÃO Nº 592, DE 11 DE FEVEREIRO DE 2009
Aprova os critérios  técnicos  que  orientarão  o  prolongamento do prazo  do  benefício  do Seguro-Desemprego aos  setores  mais 
atingidos pelo desemprego, identificados pelo MTE por meio do CAGED.
O Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador - CODEFAT, no uso das atribuições que lhe confere o inciso V, do 
art.19 da Lei nº 7.998, de 11 de janeiro de 1990, e tendo em vista o que estabelece o § 4º do art. 2º da Lei nº 8.900, de 30 de junho  
de 1994, resolve:
Art.  1º  Aprovar  os  critérios  técnicos  que  orientarão  o  prolongamento  por  até  mais  2  (dois)  meses  a  concessão  do  Seguro-
Desemprego aos trabalhadores dispensados por empregadores dos setores identificados pelo MTE, por meio do Cadastro Geral de 
Empregados e Desempregados - CAGED, observadas as condições previstas no art. 2º da Lei nº 8.900/94.
Art. 2º Para fins de identificação dos beneficiários do seguro-desemprego, de que trata o art. 1º, serão utilizados os critérios a seguir 
elencados, tendo por referência os subsetores de atividades econômicas dispostos no § 3º deste artigo.
I - Serão realizadas comparações de comportamentos da evolução do emprego formal celetista de cada Unidade da Federação nos 
diversos subsetores, no horizonte de janeiro de 2003 até o mês de análise (ta), a saber:
a) saldo de geração de emprego do mês de análise em cada ano, do período de 2003 a 2009, para verificar se o saldo de ta é o menor 
entre os saldos do mesmo mês em todos os anos do referido período;
b) a mesma comparação de que trata a alínea "a" será feita com os saldos do acumulado do ano de referência até o mês ta, para todos 
os anos entre 2003 a 2009;
c) comportamento similar será feito mediante comparação dos saldos dos últimos doze meses para todos os anos entre 2003 a 2009;
d) comparação das somas dos saldos de ta e ta - 1, também em todos os anos, para verificar se a soma dos dois meses mais recentes
é menor do que a soma dos meses correspondentes em cada ano anterior;
e) a mesma comparação utilizada na alínea "d", considerando a soma dos saldos dos últimos três meses (ta, ta - 1 e ta - 2);
II - Serão realizadas estimativas, com a utilização da metodologia clássica de previsão de séries temporais, dos valores esperados, 
em cada um dos últimos doze meses, e será estabelecido um limite mínimo para a diferença entre o valor estimado e o valor 
realizado, para fins de identificação dos subsetores cuja variação seja igual ou inferior a esse limite, em cada um dos últimos três 
meses.
§ 1º Com base em todas essas comparações, será emitido um relatório, para cada Unidade da Federação, com os subsetores que 
apresentarem as piores performances, considerando todos os critérios elencados acima.
§ 2º As Unidades da Federação versus subsetores que constarem do relatório de que trata o § 1º serão monitorados nos três meses  
subseqüentes, para efeito de pagamento das parcelas adicionais, se confirmado o quadro desfavorável do emprego.
§ 3º Os Subsetores de Atividades Econômicas de que trata o caput do art. 2º são os seguintes:
a) Extrativa Mineral;
b) Indústria de Produtos Minerais não Metálicos;
c) Indústria Metalúrgica;
d) Indústria Mecânica;
e) Indústria Material Elétrico e Comunicação;
f) Indústria Material de Transporte;
g) Indústria Madeira e Mobiliário;
h) Indústria Papel, Papelão, Editoração;
i) Indústria Borracha, Fumo, Couros;
j) Indústria Química, Produtos Farmacêuticos Veterinários;
k) Indústria Têxtil, Vestuário;
l) Indústria de Calçados;
m) Indústria de Produtos Alimentícios e Bebidas;
n) Serviços Industriais de Utilidade Pública;
o) Construção Civil;
p) Comércio Varejista;
q) Comércio Atacadista;
r) Instituições Financeiras;
s) Serviços de Comércio de Administração de Imóveis e Técnicos-Profissionais;
t) Serviços de Transportes e Comunicações;
u) Serviços de Alojamento, Alimentação, Reparação e Manutenção;
v) Serviços Médicos e Odontológicos;
w) Ensino;
x) Administração Pública;
y) Agricultura, Silvicultura, Suinocultura, Piscicultura e outros similares.
Art.  3º  Identificada a necessidade de prolongamento do prazo de concessão, o MTE submeterá aos Conselheiros as propostas 
específicas para exame e deliberação.
Parágrafo único.  A proposta  de  que  trata  o  caput  deste  artigo  poderá  conter  eventuais  ajustes  nos  critérios  de  que  trata  esta 
Resolução,  para  atender  necessidades  de  adequações  e  aprimoramentos  observadas  ao  longo  do  período  de  monitoramento, 
decorrentes da evolução conjuntural do mercado de trabalho e da disponibilidade orçamentária.
Art.  4º  Fica  a  Secretaria  Executiva  do  CODEFAT incumbida  de  dar  conhecimento  às  Centrais  Sindicais  e  às  Patronais  das 
concessões realizadas na forma estabelecida por esta Resolução.
Art. 5º Esta Resolução entra em vigor a partir da data de sua publicação.
LUIZ FERNANDO DE SOUZA EMEDIATO
Presidente do Conselho
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12) RESOLUÇÃO N.º 154/2009
Altera a redação do art. 5º da Instrução Normativa n.º 31.
O EGRÉGIO ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL SUPERIOR DO  TRABALHO, em sessão Extraordinária hoje realizada, 
sob a Presidência do Ex.moSr. Ministro Rider Nogueira de Brito, Presidente do Tribunal, presentes os Ex.mos Srs. Ministros, João 
Oreste Dalazen, Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, Vantuil Abdala, Carlos Alberto Reis de Paula, Antônio José Barros 
Levenhagen, Ives Gandra da Silva Martins Filho, João Batista Brito Pereira, Maria Cristina Irigoyen Peduzzi, José Simpliciano 
Fontes de Faria Fernandes, Renato de Lacerda Paiva, Emmanoel Pereira, Lelio Bentes Corrêa e Aloysio Corrêa da Veiga e o Ex.mo 
Sr. Vice-Procurador-Geral do Trabalho, Dr. Jeferson Luiz Pereira Coelho,
R E S O L V E U
Art. 1.º O art. 5º da Instrução Normativa nº 31, aprovada pela Resolução nº 141, passa a vigorar com a seguinte redação:
........................................
“Art. 5º O valor depositado será revertido em favor do réu, a título de multa, caso o pedido deduzido na ação rescisória seja julgado,  
por unanimidade de votos, improcedente ou inadmissível.”
.........................................
Art. 2.º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 16 de fevereiro de 2009.
Ministro RIDER DE BRITO
Presidente do Tribunal Superior do Trabalho

13) RESOLUÇÃO N.º 155/2009
Altera a redação da Súmula n.º 333.
O EGRÉGIO PLENO DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, em sessão Extraordinária hoje realizada, sob a Presidência 
do Ex.mo Sr.  Ministro Rider Nogueira de Brito,  Presidente do Tribunal,  presentes os Ex.mos Srs. Ministros Milton de Moura 
França, Vice-Presidente do Tribunal, Vantuil Abdala, Carlos Alberto Reis de Paula, Antônio José Barros Levenhagen, Ives Gandra 
da Silva Martins Filho, João Batista Brito Pereira, Maria Cristina Irigoyen Peduzzi, José Simpliciano Fontes de Faria Fernandes, 
Renato de Lacerda Paiva, Lelio Bentes Corrêa, Aloysio Corrêa da Veiga, Horácio Raymundo de Senna Pires, Rosa Maria Weber 
Candiota da Rosa, Luiz Philippe Vieira de Mello Filho, Alberto Luiz Bresciani de Fontan Pereira, Maria de Assis Calsing, Dora 
Maria da Costa, Pedro Paulo Teixeira Manus, Fernando Eizo Ono, Guilherme Augusto Caputo Bastos, Márcio Eurico Vitral Amaro, 
Walmir Oliveira da Costa, Maurício Godinho Delgado e Kátia Magalhães Arruda e o Ex.mo Sr. Procurador-Geral do Trabalho, Dr. 
Otávio Brito Lopes,
R E S O L V E U
Art. 1º A Súmula n.º 333 passa a vigorar com a seguinte redação:
“SÚMULA Nº 333. RECURSO DE REVISTA. CONHECIMENTO Não ensejam recurso de revista decisões superadas por 
iterativa, notória e atual jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho.”
Art. 2.º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 18 de fevereiro de 2009.
Ministro RIDER DE BRITO
Presidente do Tribunal Superior do Trabalho

E D I T A I S

14) EDITAL
O DESEMBARGADOR-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 1ª Vara do Trabalho de Uruguaiana, 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, 09 de fevereiro de 2009. Ass. JOÃO GHISLENI FILHO, Desembargadora-Presidente.

15) EDITAL
O DESEMBARGADOR VICE-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 Frederico Westphalen, 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, 16 de fevereiro de 2009. Ass. CARLOS ALBERTO ROBINSON, Desembargador Vice-Presidente, no exercício da 
Presidência.

D I V E R S O S

<!ID1018214-0>
16) ATO.SETPOEDC.GP.N.º 31/2009
O  PRESIDENTE  DO  TRIBUNAL  SUPERIOR  DO  TRABALHO,  considerando  o  disposto  no  inciso  VII  do  art.  35  do 
Regimento Interno da Corte, expede o presente Ato de composição do Tribunal e de seus Órgãos Judicantes.
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TRIBUNAL PLENO
Ministro Rider Nogueira de Brito – Presidente do Tribunal
Ministro Milton de Moura França – Vice-Presidente do Tribunal
Ministro João Oreste Dalazen – Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho
Ministro Vantuil Abdala
Ministro Carlos Alberto Reis de Paula
Ministro Antônio José de Barros Levenhagen
Ministro Ives Gandra da Silva Martins Filho
Ministro João Batista Brito Pereira
Ministra Maria Cristina Irigoyen Peduzzi
Ministro José Simpliciano Fontes de Faria Fernandes
Ministro Renato de Lacerda Paiva
Ministro Emmanoel Pereira
Ministro Lelio Bentes Corrêa
Ministro Aloysio Silva Corrêa da Veiga
Ministro Horácio Raymundo de Senna Pires
Ministra Rosa Maria Weber Candiota da Rosa
Ministro Luiz Philippe Vieira de Mello Filho
Ministro Alberto Luiz Bresciani de Fontan Pereira
Ministra Maria de Assis Calsing
Ministra Dora Maria da Costa
Ministro Pedro Paulo Teixeira Manus
Ministro Fernando Eizo Ono
Ministro Guilherme Augusto Caputo Bastos
Ministro Márcio Eurico Vitral Amaro
Ministro Walmir Oliveira da Costa
Ministro Maurício Godinho Delgado
Ministra Kátia Magalhães Arruda
ÓRGÃO ESPECIAL
Ministro Rider Nogueira de Brito – Presidente do Tribunal
Ministro Milton de Moura França – Vice-Presidente do Tribunal
Ministro João Oreste Dalazen – Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho
Ministro Vantuil Abdala
Ministro Carlos Alberto Reis de Paula
Ministro Antônio José de Barros Levenhagen
Ministro Ives Gandra da Silva Martins Filho
Ministro João Batista Brito Pereira
Ministra Maria Cristina Irigoyen Peduzzi
Ministro José Simpliciano Fontes de Faria Fernandes
Ministro Renato de Lacerda Paiva
Ministro Emmanoel Pereira
Ministro Lelio Bentes Corrêa
Ministro Aloysio Silva Corrêa da Veiga
SEÇÃO ESPECIALIZADA EM DISSÍDIOS COLETIVOS
Ministro Rider Nogueira de Brito - Presidente do Tribunal
Ministro Milton de Moura França – Vice-Presidente do Tribunal
Ministro João Oreste Dalazen – Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho
Ministra Dora Maria da Costa
Ministro Fernando Eizo Ono
Ministro Márcio Eurico Vitral Amaro
Ministro Walmir Oliveira da Costa
Ministro Maurício Godinho Delgado
Ministra Kátia Magalhães Arruda
SUBSEÇÃO I DA SEÇÃO ESPECIALIZADA EM DISSÍDIOS INDIVIDUAIS
Ministro Rider Nogueira de Brito – Presidente do Tribunal
Ministro Milton de Moura França – Vice-Presidente do Tribunal
Ministro João Oreste Dalazen – Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho
Ministro Vantuil Abdala
Ministro Carlos Alberto Reis de Paula
Ministro João Batista Brito Pereira
Ministra Maria Cristina Irigoyen Peduzzi
Ministro Lelio Bentes Corrêa
Ministro Aloysio Silva Corrêa da Veiga
Ministro Horácio Raymundo de Senna Pires
Ministra Rosa Maria Weber Candiota da Rosa
Ministro Luiz Philippe Vieira de Mello Filho
Ministra Maria de Assis Calsing
Ministro Guilherme Augusto Caputo Bastos

14



                        PODER JUDICIÁRIO FEDERAL

                        TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO

SUBSEÇÃO II DA SEÇÃO ESPECIALIZADA EM DISSÍDIOS INDIVIDUAIS
Ministro Rider Nogueira de Brito – Presidente do Tribunal
Ministro Milton de Moura França – Vice-Presidente do Tribunal
Ministro João Oreste Dalazen – Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho
Ministro Antônio José de Barros Levenhagen
Ministro Ives Gandra da Silva Martins Filho
Ministro José Simpliciano Fontes de Faria Fernandes
Ministro Renato de Lacerda Paiva
Ministro Emmanoel Pereira
Ministro Alberto Luiz Bresciani de Fontan Pereira
Ministro Pedro Paulo Teixeira Manus
PRIMEIRA TURMA
Ministro Lelio Bentes Corrêa - Presidente
Ministro Luiz Philippe Vieira de Mello Filho
Ministro Walmir Oliveira da Costa
SEGUNDA TURMA
Ministro Vantuil Abdala - Presidente
Ministro José Simpliciano Fontes de Faria Fernandes
Ministro Renato de Lacerda Paiva
TERCEIRA TURMA
Ministro Carlos Alberto Reis de Paula - Presidente
Ministra Rosa Maria Weber Candiota da Rosa
Ministro Alberto Luiz Bresciani de Fontan Pereira
QUARTA TURMA
Ministro Antônio José de Barros Levenhagen - Presidente
Ministra Maria de Assis Calsing
Ministro Fernando Eizo Ono
QUINTA TURMA
Ministro João Batista Brito Pereira - Presidente
Ministro Emmanoel Pereira
Ministra Kátia Magalhães Arruda
SEXTA TURMA
Ministro Aloysio Silva Corrêa da Veiga – Presidente
Ministro Horácio Raymundo de Senna Pires
Ministro Maurício Godinho Delgado
SÉTIMA TURMA
Ministro Ives Gandra da Silva Martins Filho - Presidente
Ministro Pedro Paulo Teixeira Manus
Ministro Guilherme Augusto Caputo Bastos
OITAVA TURMA
Ministra Maria Cristina Irigoyen Peduzzi - Presidente
Ministra Dora Maria da Costa
Ministro Márcio Eurico Vitral Amaro
Brasília, 2 de fevereiro de 2009.
Ministro RIDER DE BRITO
Presidente do Tribunal Superior do Trabalho

17) COMPOSIÇÃO DOS ÓRGÃOS JULGADORES DO TRIBUNAL
O Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, Exmo. Juiz João Ghisleni Filho, no uso de suas atribuições e na forma 
prevista no art. 17, § 2º, do Regimento Interno, torna pública a composição dos Órgãos do Tribunal:
Órgão Especial
Des. JOÃO GHISLENI FILHO (Presidente)
Des. CARLOS ALBERTO ROBINSON (Vice-Presidente)
Desa. BEATRIZ ZORATTO SANVICENTE (Corregedora-Regional)
Des. JURACI GALVÃO JÚNIOR (Vice-Corregedor Regional)
Des. FLAVIO PORTINHO SIRANGELO
Des. FABIANO DE CASTILHOS BERTOLUCCI
Des. DENIS MARCELO DE LIMA MOLARINHO
Desa. ROSANE SERAFINI CASA NOVA
Des. JOÃO ALFREDO BORGES ANTUNES DE MIRANDA
Desa. DIONÉIA AMARAL SILVEIRA
Desa. BERENICE MESSIAS CORRÊA
Desa. CLEUSA REGINA HALFEN
Desa. IONE SALIN GONÇALVES
Des. RICARDO CARVALHO FRAGA
Des. HUGO CARLOS SCHEUERMANN
Des. JOÃO PEDRO SILVESTRIN 
SUPLENTES:

15



                        PODER JUDICIÁRIO FEDERAL

                        TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO

1º - Des. MILTON VARELA DUTRA
2º - Desa. MARIA HELENA MALLMANN
3º - Desa. ANA LUIZA HEINECK KRUSE
4º - Desa. ANA ROSA PEREIRA ZAGO SAGRILO
5º - Des. LUIZ ALBERTO DE VARGAS
6º - Des. LEONARDO MEURER BRASIL
7º - Desa. BEATRIZ RENCK
8º - Desa. MARIA BEATRIZ CONDESSA FERREIRA
Seção de Dissídios Coletivos
Des. JOÃO GHISLENI FILHO (Presidente)
Des. CARLOS ALBERTO ROBINSON (Vice-Presidente)
Des. FABIANO DE CASTILHOS BERTOLUCCI
Des. DENIS MARCELO DE LIMA MOLARINHO
Desa. DIONÉIA AMARAL SILVEIRA
Desa. MARIA HELENA MALLMANN
Desa. BERENICE MESSIAS CORRÊA
Desa. CLEUSA REGINA HALFEN
Des. RICARDO LUIZ TAVARES GEHLING
Desa. MARIA BEATRIZ CONDESSA FERREIRA
Desa. FLAVIA LORENA PACHECO
Des. JOÃO PEDRO SILVESTRIN
1ª Seção de Dissídios Individuais
Desa. ANA LUIZA HEINECK KRUSE (Presidente)
Des. MILTON CARLOS VARELA DUTRA
Desa. MARIA INÊS CUNHA DORNELLES
Desa. TÂNIA MACIEL DE SOUZA
Des. LUIZ ALBERTO DE VARGAS
Desa. BEATRIZ RENCK
Desa. MARIA CRISTINA SCHAAN FERREIRA
Des. CLÁUDIO ANTÔNIO CASSOU BARBOSA
Desa. CARMEN IZABEL CENTENA GONZALEZ
Des. EMÍLIO PAPALÉO ZIN
Juíza VÂNIA MARIA CUNHA MATTOS - Convocada
2ª Seção de Dissídios Individuais
Des. FLAVIO PORTINHO SIRANGELO (Presidente)
Desa. ROSANE SERAFINI CASA NOVA
Des. JOÃO ALFREDO BORGES ANTUNES DE MIRANDA
Des. LEONARDO MEURER BRASIL
Desa. VANDA KRINDGES MARQUES
Desa. ANA ROSA PEREIRA ZAGO SAGRILO
Desa. DENISE MARIA DE BARROS
Desa. IONE SALIN GONÇALVES
Des. RICARDO CARVALHO FRAGA
Des. HUGO CARLOS SCHEUERMANN
Des. JOSÉ FELIPE LEDUR
Turmas
1ª TURMA
Desa. ANA LUIZA HEINECK KRUSE (Presidente)
Des. MILTON CARLOS VARELA DUTRA
Desa. IONE SALIN GONÇALVES
Des. JOSÉ FELIPE LEDUR
2ª TURMA
Des. FLAVIO PORTINHO SIRANGELO (Presidente)
Desa. MARIA BEATRIZ CONDESSA FERREIRA
Des. JOÃO PEDRO SILVESTRIN
Juíza VÂNIA MARIA CUNHA MATTOS - Convocada
3ª TURMA
Desa. MARIA HELENA MALLMANN (Presidente)
Des. RICARDO CARVALHO FRAGA
Des. LUIZ ALBERTO DE VARGAS
Juiz FRANCISCO ROSSAL DE ARAÚJO - Convocado (cadeira Presidente)
4ª TURMA
Des. FABIANO DE CASTILHOS BERTOLUCCI (Presidente)
Des. RICARDO LUIZ TAVARES GEHLING
Desa. DENISE MARIA DE BARROS
Des. HUGO CARLOS SCHEUERMANN
5ª TURMA
Desa. BERENICE MESSIAS CORRÊA (Presidente)
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Desa. TÂNIA MACIEL DE SOUZA
Des. LEONARDO MEURER BRASIL
Juíza REJANE SOUZA PEDRA – Convocada (cadeira Vice-Corregedor)
6ª TURMA
Desa. ROSANE SERAFINI CASA NOVA (Presidente)
Desa. BEATRIZ RENCK
Desa. MARIA CRISTINA SCHAAN FERREIRA
Des. EMÍLIO PAPALÉO ZIN
7ª TURMA
Desa. DIONÉIA AMARAL SILVEIRA (Presidente)
Desa. MARIA INÊS CUNHA DORNELLES
Desa. VANDA KRINDGES MARQUES
Desa. FLÁVIA LORENA PACHECO
8ª TURMA
Des. DENIS MARCELO DE LIMA MOLARINHO (Presidente)
Desa. CLEUSA REGINA HALFEN
Desa. ANA ROSA PEREIRA ZAGO SAGRILO
Juíza MARIA DA GRAÇA RIBEIRO CENTENO – Convocada (cadeira Corregedora)
9ª TURMA
Des. JOÃO ALFREDO BORGES ANTUNES DE MIRANDA (Presidente)
Des. CLÁUDIO ANTÔNIO CASSOU BARBOSA
Desa. CARMEN IZABEL CENTENA GONZALEZ
Juiz MARÇAL HENRI DOS SANTOS FIGUEIREDO – Convocado (cadeira Vice-Presidente)

18) INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 918, DE 10 DE FEVEREIRO DE 2009
Dispõe sobre a apresentação da Declaração de Ajuste Anual do Imposto sobre a Renda referente ao exercício de 2009,  ano- 
calendário de 2008, pela pessoa física residente no Brasil.
O SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, no uso da atribuição que lhe confere o inciso III do art. 224 
do Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal do Brasil, aprovado pela Portaria MF no 95, de 30 de abril de 2007, e tendo 
em vista o disposto no art. 88 da Lei nº 8.981, de 20 de janeiro de 1995, com a redação dada pelo art. 27 da Lei nº 9.532, de 10 de  
dezembro de 1997, nos arts. 7º e 10 da Lei nº 9.250, de 26 de dezembro de 1995, com a redação dada pelo art. 25 da Lei nº 9.532, de 
1997, e pelo art. 3º da Lei nº 11.482, de 31 de maio de 2007, no art. 16 da Lei nº 9.779, de 19 de janeiro de 1999, e no art. 18 da 
Medida Provisória nº 2.189-49, de 23 de agosto de 2001, resolve:
CAPÍTULO I
DA OBRIGATORIEDADE DE APRESENTAÇÃO
Art. 1º Está obrigada a apresentar a Declaração de Ajuste Anual do Imposto sobre a Renda referente ao exercício de 2009 a pessoa 
física residente no Brasil que, no ano-calendário de 2008:
I - recebeu rendimentos tributáveis na declaração, cuja soma foi superior a R$ 16.473,72 (dezesseis mil, quatrocentos e setenta e três  
reais e setenta e dois centavos);
II - recebeu rendimentos isentos, não-tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, cuja soma foi superior a R$ 40.000,00 
(quarenta mil reais);
III  -  participou,  em qualquer  mês,  do quadro societário  de sociedade  empresária  ou simples,  como sócio ou acionista,  ou de 
cooperativa, ou como titular de empresa individual;
IV - obteve, em qualquer mês, ganho de capital na alienação de bens ou direitos, sujeito à incidência do imposto, ou realizou 
operações em bolsas de valores, de mercadorias, de futuros e assemelhadas;
V - relativamente à atividade rural:
a) obteve receita bruta em valor superior a R$ 82.368,60 (oitenta e dois mil, trezentos e sessenta e oito reais e sessenta centavos);
b) pretenda compensar,  no ano-calendário de 2008 ou posteriores,  prejuízos de anos-calendário anteriores ou do próprio ano-
calendário de 2008;
VI - teve a posse ou a propriedade, em 31 de dezembro, de bens ou direitos, inclusive terra nua, de valor total superior a R$ 
80.000,00 (oitenta mil reais);
VII - passou à condição de residente no Brasil em qualquer mês e nesta condição se encontrava em 31 de dezembro;
VIII - optou pela isenção do imposto sobre a renda incidente sobre o ganho de capital auferido na venda de imóveis residenciais, 
cujo produto da venda seja destinado à aplicação na aquisição de imóveis residenciais localizados no País, no prazo de 180 (cento e 
oitenta) dias contados da celebração do contrato de venda, nos termos do art. 39 da Lei nº 11.196, de 21 de novembro de 2005.
§ 1º Ficam dispensadas de apresentar a Declaração de Ajuste Anual as seguintes pessoas físicas:
I - no caso do inciso III, a que teve participação em sociedade por ações de capital aberto ou cooperativa, cujo valor de constituição 
ou aquisição tenha sido inferior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais);
II - no caso do inciso VI, aquela cujos bens comuns sejam declarados pelo outro cônjuge, desde que o valor total dos seus bens 
privativos não exceda R$ 80.000,00 (oitenta mil reais); e
III  -  a  que se enquadrar em qualquer das hipóteses previstas nos incisos I a VIII  do caput caso conste como dependente em 
declaração apresentada por outra pessoa física, na qual tenham sido informados seus rendimentos, bens e direitos, caso os possua.
§ 2º A pessoa física, mesmo desobrigada, pode apresentar a declaração.
CAPÍTULO II
DA OPÇÃO PELO DESCONTO SIMPLIFICADO
Art. 2º A pessoa física pode optar pelo desconto simplificado, observado o disposto nesta Instrução Normativa.
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§ 1º A opção pelo desconto simplificado implica a substituição das deduções previstas na legislação tributária pelo desconto de 20% 
(vinte por cento) do valor dos rendimentos tributáveis na declaração, limitado a R$ 12.194,86 (doze mil, cento e noventa e quatro 
reais e oitenta e seis centavos).
§ 2º Ao contribuinte que pretenda compensar  prejuízo da atividade rural  ou imposto pago no exterior é vedada a opção pelo 
desconto simplificado.
§ 3º O valor utilizado a título de desconto simplificado, de que trata o § 1º, não justifica variação patrimonial, sendo considerado  
rendimento consumido.
CAPÍTULO III
DAS FORMAS DE ELABORAÇÃO
Art. 3º A Declaração de Ajuste Anual pode ser elaborada:
I - com o uso de computador, mediante a utilização do Programa Gerador da Declaração (PGD) relativo ao exercício de 2009, 
disponível no sítio da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), na Internet, no endereço <http://www.receita.fazenda.gov.br>; 
ou
II - em formulário, conforme modelos aprovados pela Instrução Normativa RFB nº 913, de 6 de fevereiro de 2009, observadas as  
disposições do art. 4º.
CAPÍTULO IV
DA UTILIZAÇÃO OBRIGATÓRIA DO PGD
Art. 4º Está obrigada a apresentar a Declaração de Ajuste Anual com o uso do PGD a pessoa física que se enquadre em qualquer 
uma das seguintes situações:
I - recebeu rendimentos tributáveis na declaração cuja soma foi superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais);
II - recebeu rendimentos isentos, não-tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte cuja soma foi superior a R$ 100.000,00 (cem 
mil reais);
III - recebeu de pessoas físicas ou do exterior rendimentos tributáveis na declaração;
IV -  incluiu dependentes na declaração que tenham recebido quaisquer  rendimentos,  tributáveis ou não,  de pessoas físicas ou 
jurídicas ou do exterior;
V - incorreu em qualquer das hipóteses previstas nos incisos III, IV, V e VIII do caput do art. 1º;
VI - obteve resultado positivo da atividade rural;
VII - pretenda beneficiar-se da dedução de livro Caixa;
VIII - pretenda beneficiar-se da dedução de contribuição patronal paga à Previdência Social na condição de empregador doméstico;
IX - efetuou doações a partidos políticos, comitês financeiros e candidatos a cargos eletivos;
X - pretenda compensar imposto pago no exterior; ou
XI - possua informações a serem prestadas na declaração que ultrapassem o número de linhas disponibilizadas nos quadros dos 
formulários.
Parágrafo único. É também obrigatória a apresentação, com o uso do PGD, de declaração:
I - original, após o prazo de que trata o caput do art. 5º;
II - retificadora, a qualquer tempo;
III - relativa a espólio.
CAPÍTULO V
DO PRAZO E DOS MEIOS DISPONÍVEIS PARA A APRESENTAÇÃO
Art. 5º A Declaração de Ajuste Anual deve ser apresentada no período de 2 de março a 30 de abril de 2009:
I - pela Internet, mediante utilização do programa de transmissão Receitanet, disponível no sítio da RFB na Internet, no endereço 
referido no inciso I do art. 3º;
II - em disquete, nas agências do Banco do Brasil S.A. ou da Caixa Econômica Federal localizadas no País, durante o seu horário de 
expediente; ou
III - em formulário, nas agências e nas lojas franqueadas da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT), durante o seu 
horário de expediente, ao custo de R$ 4,00 (quatro reais), a ser pago pelo contribuinte.
§ 1º O serviço de recepção da declaração de que trata o caput do art. 1º, transmitida pela Internet, será interrompido às 24h (vinte e 
quatro horas), horário de Brasília, do último dia do prazo estabelecido no caput.
§ 2º A comprovação da apresentação da Declaração de Ajuste Anual elaborada em computador é feita por meio de recibo gravado 
após a transmissão, em disquete, em disco rígido de computador ou em disco removível que contenha a declaração transmitida, cuja 
impressão fica a cargo do contribuinte e deve ser feita mediante a utilização do PGD de que trata o inciso I do art. 3º.
§ 3º A declaração em formulário deve ser apresentada em 2 (duas) vias, nas quais é aposto o carimbo de recepção, sendo uma delas 
devolvida ao contribuinte como comprovante de entrega.
CAPÍTULO VI
DA APRESENTAÇÃO APÓS O PRAZO
Art. 6º Após o prazo de que trata o caput do art. 5º, a Declaração de Ajuste Anual deve ser apresentada:
I - pela Internet, mediante a utilização do programa de transmissão Receitanet; ou
II - em disquete, nas unidades da RFB.
CAPÍTULO VII
DA RETIFICAÇÃO
Art. 7º A Declaração de Ajuste Anual retificadora deve ser apresentada:
I - pela Internet, mediante a utilização do programa de transmissão Receitanet; ou
II - em disquete:
a) nas agências do Banco do Brasil S.A. ou da Caixa Econômica Federal localizadas no País, durante o seu horário de expediente, se 
dentro do prazo de que trata o caput do art. 5º; ou
b) nas unidades da RFB, durante o seu horário de expediente, se após o prazo de que trata o caput do art. 5º.
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§ 1º A declaração retificadora tem a mesma natureza da declaração originariamente apresentada, substituindo-a integralmente e, 
portanto,  deve conter  todas as informações anteriormente declaradas com as alterações e exclusões necessárias,  bem como as 
informações adicionadas, se for o caso.
§ 2º Para a elaboração e a transmissão de declaração retificadora deve ser informado o número constante no recibo de entrega 
referente à declaração anteriormente apresentada.
§ 3º Após o último dia do prazo de que trata o caput do art. 5º, não é admitida retificação que tenha por objetivo a troca de opção 
pela forma de tributação.
CAPÍTULO VIII
DA MULTA POR ATRASO NA ENTREGA
Art. 8º A entrega da Declaração de Ajuste Anual após o prazo de que trata o caput do art. 5º, se obrigatória, sujeita o contribuinte à 
multa de 1% (um por cento) ao mês-calendário ou fração de atraso, calculada sobre o total do imposto devido nela apurado, ainda  
que integralmente pago.
§ 1º A multa a que se refere este artigo é objeto de lançamento de ofício e:
I - tem como valor mínimo R$ 165,74 (cento e sessenta e cinco reais e setenta e quatro centavos) e como valor máximo 20% (vinte  
por cento) do imposto de renda devido;
II - tem, por termo inicial, o 1º (primeiro) dia subseqüente ao fixado para a entrega da declaração e, por termo final, o mês da  
entrega ou, no caso de não-apresentação, do lançamento de ofício.
§ 2º No caso do não-pagamento da multa por atraso na entrega dentro do vencimento estabelecido na notificação de lançamento 
emitida pelo PGD, a multa, com os respectivos acréscimos legais decorrentes do não-pagamento, será deduzida do valor do imposto 
a ser restituído para as declarações com direito a restituição.
§ 3º A multa mínima aplica-se inclusive no caso de declaração de que não resulte imposto devido.
CAPÍTULO IX
DA DECLARAÇÃO DE BENS E DIREITOS E DÌVIDAS E ÔNUS REAIS
Art. 9º A pessoa física sujeita à apresentação da Declaração de Ajuste Anual deve relacionar nesta os bens e direitos que, no Brasil 
ou no exterior,  constituam, em 31 de dezembro de 2007 e de 2008, seu patrimônio e o  de seus dependentes  relacionados na 
declaração, bem como os bens e direitos adquiridos e alienados no decorrer do ano-calendário de 2008.
§ 1º Devem também ser informados as dívidas e ônus reais existentes em 31 de dezembro de 2007 e de 2008, do declarante e de  
seus dependentes relacionados na declaração, bem como os constituídos e extintos no decorrer do ano-calendário de 2008.
§ 2º Fica dispensada a inclusão de:
I  -  saldos de contas correntes bancárias e demais  aplicações financeiras,  cujo valor unitário não exceda a R$ 140,00 (cento e 
quarenta reais);
II - bens móveis, exceto veículos automotores, embarcações e aeronaves, bem como os direitos, cujo valor unitário de aquisição seja 
inferior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais);
III - conjunto de ações e quotas de uma mesma empresa, negociadas ou não em bolsa de valores, bem como ouro, ativo financeiro, 
cujo valor de constituição ou de aquisição seja inferior a R$ 1.000,00 (mil reais);
IV - dívidas e ônus reais do contribuinte e de seus dependentes relacionados na declaração, em 31 de dezembro de 2008, cujo valor  
seja igual ou inferior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
CAPÍTULO X
DO PAGAMENTO DO IMPOSTO
Art. 10. O saldo do imposto pode ser pago em até 8 (oito) quotas, mensais e sucessivas, observado o seguinte:
I - nenhuma quota deve ser inferior a R$ 50,00 (cinqüenta reais);
II - o imposto de valor inferior a R$ 100,00 (cem reais) deve ser pago em quota única;
III - a 1ª (primeira) quota ou quota única deve ser paga até o último dia do prazo de que trata o caput do art. 5º;
IV - as demais quotas devem ser pagas até o último dia útil de cada mês, acrescidas de juros equivalentes à taxa referencial do  
Sistema  Especial  de  Liquidação  e  de  Custódia  (Selic),  acumulada  mensalmente,  calculados  a  partir  da  data  prevista  para  a 
apresentação da declaração até o mês anterior ao do pagamento, e de 1% (um por cento) no mês do pagamento.
§ 1º É facultado ao contribuinte antecipar, total ou parcialmente, o pagamento do imposto ou das quotas, devendo, nesse caso, 
apresentar declaração retificadora com a nova opção de pagamento.
§ 2º O pagamento integral do imposto ou de suas quotas e de seus respectivos acréscimos legais pode ser efetuado das seguintes 
formas:
I - transferência eletrônica de fundos por meio de sistemas eletrônicos das instituições financeiras autorizadas pela RFB a operar 
com essa modalidade de arrecadação;
II - em qualquer agência bancária integrante da rede arrecadadora de receitas federais, mediante Documento de Arrecadação de 
Receitas Federais (Darf), no caso de pagamento efetuado no Brasil; ou
III - débito automático em conta corrente bancária.
§ 3º O débito automático em conta corrente bancária de que trata o inciso III do § 2º:
I - somente é permitido para declaração original ou retificadora, elaborada em computador, apresentada até:
a) 31 de março de 2009, para a 1ª (primeira) quota ou quota única;
b) o último dia do prazo de que trata o caput do art. 5º, para débitos a partir da 2ª (segunda) quota;
II - é autorizado mediante a utilização do PGD e formalizado no recibo de entrega da Declaração de Ajuste Anual;
III - é automaticamente cancelado:
a) quando da entrega de declaração retificadora fora do prazo de que trata o caput do art. 5º;
b) na hipótese de envio de informações bancárias com dados inexatos;
c) quando o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) informado na declaração for diferente daquele vinculado à 
conta corrente bancária; ou
d) quando os dados bancários informados na declaração referirem-se à conta corrente do tipo não solidária;
IV - está sujeito a estorno, a pedido do contribuinte titular da conta corrente, caso fique comprovada a existência de dolo, fraude ou 
simulação.
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§ 4º A Coordenação-Geral de Arrecadação e Cobrança (Codac) pode editar normas complementares necessárias à regulamentação 
do pagamento por intermédio de débito automático em conta corrente bancária de que trata o inciso III do § 2º.
§ 5º No caso de pessoa física que receba rendimentos do trabalho assalariado de autarquias ou repartições do Governo brasileiro 
situadas no exterior, além do previsto no § 2º, o pagamento integral do imposto ou de suas quotas, e de seus respectivos acréscimos 
legais, pode ser efetuado mediante remessa de ordem de pagamento com todos os dados exigidos no Darf, no respectivo valor em 
reais ou em moeda estrangeira, a favor da RFB, por meio do Banco do Brasil S.A., Gerência Regional de Apoio ao Comércio 
Exterior - Brasília-DF (Gecex - Brasília-DF), prefixo 1608-X. 
§ 6º O imposto que resultar em valor inferior a R$ 10,00 (dez reais) deve ser adicionado ao imposto correspondente a exercícios 
subseqüentes,  até que  seu total  seja igual  ou superior ao  referido valor,  quando,  então,  deve ser  pago ou recolhido no prazo 
estabelecido na legislação para este último exercício.
CAPÍTULO XI
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 11. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 12. Fica revogada a Instrução Normativa RFB nº 820, de 11 de fevereiro de 2008.
OTACÍLIO DANTAS CARTAXO

19) ATO CONJUNTO N° 6/2009 – CSJT.TST.GP.SE
Altera o Ato Conjunto CSJT.TST.GP.SE n.° 9, de 29 de abril de 2008, que instituiu o Sistema Unificado de Administração de 
Processos da Justiça do Trabalho.
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO e do CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO, 
no uso de suas atribuições legais e regimentais,
RESOLVE:
Art. 1° O art. 3°-D do Ato Conjunto CSJT.TST.GP.SE n.° 9, de 29 de abril de 2008, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 3°-D ..................................................................................
...................................................................................................
V – um representante da Ordem dos Advogados do Brasil, indicado pela Seção respectiva;
..................................................................................................”
Art. 2° O Ato Conjunto CSJT.TST.GP.SE n.° 9, de 29 de abril de 2008, será republicado com a alteração introduzida pelo presente 
Ato.
Art. 3° Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 11 de fevereiro de 2009.
Ministro RIDER NOGUEIRA DE BRITO
Presidente do Tribunal Superior do Trabalho e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho

ATO CONJUNTO CSJT.TST.GP.SE N° 9/2008 (Republicado em virtude do disposto no art. 2° do Ato Conjunto n.° 6/2009 
– CSJT.TST.GP.SE)
Institui  o  Sistema  Unificado  de  Administração  de  Processos  da  Justiça  do  Trabalho  e  estabelece  os  parâmetros  para  sua 
implementação e funcionamento.
O PRESIDENTE DO CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO e do TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, 
no uso de suas atribuições legais e regimentais, Considerando o Regimento Interno do Conselho Superior da Justiça do Trabalho 
que, em seu artigo 4º, confere à área de informática da Justiça do Trabalho o conceito de sistema e ao Conselho Superior da Justiça  
do Trabalho atribuição de órgão central.
Considerando  a  disposição  do  artigo  5º,  II,  do  mesmo  Regimento,  atribuindo  ao  Conselho  Superior  da  Justiça  do  Trabalho 
competência para expedir normas gerais de procedimento relacionadas com os sistemas de informática.
RESOLVE:
Instituir  o  Sistema  Unificado  de  Administração  de  Processos  da  Justiça  do  Trabalho  e  estabelecer  os  parâmetros  para  a  sua 
implementação e funcionamento, na forma a seguir:
CAPÍTULO I
DO SISTEMA UNIFICADO DE ADMINISTRAÇÃO DO PROCESSO JUDICIAL
Art. 1° A administração do processo judicial no âmbito da Justiça do Trabalho e sua representação por meio eletrônico, nos termos 
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006, será realizada por intermédio de um único sistema de informática, nos termos desta 
Resolução.
Art. 2º O Sistema Unificado de Administração de Processos da Justiça do Trabalho será denominado SUAP e compreenderá o 
controle do sistema judicial trabalhista nos seguintes aspectos:
I – o controle da tramitação do processo;
II – a padronização de todos os dados e informações compreendidas pelo processo judicial;
III – a produção, registro e publicidade dos atos processuais; e
IV - a gestão das informações necessárias aos diversos órgãos de supervisão, controle e uso do sistema judiciário trabalhista;
Parágrafo único. O cronograma e prazo final  de implantação no Tribunal Superior do Trabalho e nos Tribunais Regionais do 
Trabalho observará os termos do contrato de prestação de serviços celebrado com o Serviço Federal de Processamento de Dados – 
SERPRO, sob nº DI-011/2007 – TST/SERPRO, processo TST nº 160.848/2007-0.
. (Redação do Capítulo I dada pelo Ato Conjunto n.°4/2009 –CSJT.TST.GP.SE)
CAPÍTULO II
DA ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA
Seção I
Dos Comitês Gestores
Art. 3° A administração do SUAP caberá ao Comitê Gestor Nacional e aos Comitês Gestores Regionais, compostos por usuários 
internos e externos do sistema.
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Subseção I
Do Comitê Gestor Nacional
Art. 3°-A Compete ao Comitê Gestor Nacional:
I – administrar o sistema nos aspectos relacionados à sua estrutura, implementação e funcionamento;
II – avaliar a necessidade e promover a manutenção corretiva e evolutiva;
III – organizar a estrutura de atendimento às demandas de seus usuários internos e externos;
IV – determinar a realização de auditorias no sistema, especialmente no que diz respeito à integridade das suas informações e 
segurança;
V – fixar as regras para guarda e manutenção dos documentos que integram os autos do processo representados por meio digital, no 
SUAP; e
VI – garantir a integridade do sistema, no que diz respeito à sua taxonomia e classes processuais.
Art. 3°-B O Comitê Gestor Nacional será composto por:
I – um Ministro do Tribunal Superior do Trabalho;
II – um Juiz de Tribunal Regional do Trabalho;
III – um Juiz do Trabalho;
IV – três servidores da área judiciária, compreendendo cada grau de jurisdição;
V – um servidor da área de tecnologia da informação e comunicação;
VI – um representante da Ordem dos Advogados do Brasil, por ela indicado;
VII – um representante do Ministério Público do Trabalho por ele indicado.
Parágrafo único. Os membros do Comitê Gestor Nacional serão designados pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho e sua 
presidência será exercida pelo Ministro representante do Tribunal Superior do Trabalho.
Subseção II
Dos Comitês Gestores Regionais
Art. 3°-C Compete aos Comitês Gestores Regionais, no âmbito das respectivas áreas de atuação:
I – administrar o sistema nos aspectos relacionados à sua estrutura, implementação e funcionamento, de acordo com as diretrizes 
fixadas pelo Comitê Gestor Nacional;
II – avaliar a necessidade e promover a manutenção corretiva e evolutiva;
III – organizar a estrutura de atendimento às demandas de seus usuários internos e externos;
IV – determinar a realização de auditorias no sistema, especialmente no que diz respeito à integridade das suas informações e 
segurança;
V – garantir a integridade do sistema, no que diz respeito à sua taxonomia e classes processuais;
VI – propor ao Comitê Gestor Nacional alterações visando ao aprimoramento do sistema;
VII – observar as normas expedidas pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho e pelo Comitê Gestor Nacional.
Art. 3°-D Cada Comitê Gestor Regional será composto por:
I – um Juiz de Tribunal Regional do Trabalho;
II – um Juiz Titular de Vara do Trabalho;
III – dois servidores da área judiciária, compreendendo cada grau de jurisdição;
IV – um servidor da área de tecnologia da informação e comunicação;
V – um representante da Ordem dos Advogados do Brasil, indicado pela Seção respectiva; (Redação do inciso V dada pelo Ato 
Conjunto n.° 6/2009 – CSJT.TST.GP.SE)
VI – um representante do Ministério Público do Trabalho, indicado pela Procuradoria Regional do Trabalho.
Parágrafo  único.  Os  membros  dos  Comitês  Gestores  Regionais  serão  designados  pelo  Tribunal  Regional  do  Trabalho  e  sua 
presidência será exercida pelo Juiz de Tribunal Regional do Trabalho.
Seção II
Das Disposições Gerais
Art. 4° As intervenções que impliquem alterações estruturais do sistema somente poderão ser promovidas quando autorizadas pelo 
Conselho Superior da Justiça do Trabalho.
Art. 4º-A O Tribunal Superior do Trabalho e os Tribunais Regionais do Trabalho manterão, no âmbito de suas atribuições, estruturas 
de atendimento e suporte aos usuários do SUAP.
. (Redação do Capítulo II dada pelo Ato Conjunto n.°4/2009 – CSJT.TST.GP.SE)
CAPÍTULO III
DA ADMINISTRAÇÃO DOS DADOS
Art.  5° A garantia da qualidade das informações dos dados do SUAP será promovida pelo Comitê Administrador dos Dados, 
competindo-lhe para tanto:
I – a manutenção do modelo de dados do SUAP;
II - velar pela modelagem de dados, nos aspectos relacionados à clareza, completude e padronização, evitando falhas relacionadas 
ao escopo do sistema; e
III – manter a conformidade de padrão do banco de dados do sistema.
Art.  6°  Os  integrantes  do  Comitê  Administrador  dos  Dados  deverão  ter  formação técnica  compatível  e  serão  indicados  pelo 
Conselho Superior da Justiça do Trabalho, sendo:
a) um representante do Tribunal Superior do Trabalho;
b) um representante de Tribunal Regional do Trabalho de cada região geográfica do País.
CAPÍTULO IV
DA GUARDA DOS DADOS E DOS DOCUMENTOS
Art. 7° Compete ao Tribunal Superior do Trabalho e aos Tribunais Regionais do Trabalho, no âmbito de sua atuação jurisdicional, a  
preservação e manutenção dos dados e dos autos representados por meio digital.
Parágrafo  único.  Os  Tribunais  poderão  constituir  consórcios  entre  si,  com  o  objetivo  de  organizar  ou  manter  as  estruturas 
tecnológicas necessárias para o atendimento das atribuições contidas no caput.
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Art. 8° Os documentos que compõem os autos representados por meio digital deverão ser preservados de modo a permitir sua fácil  
consulta e utilização.
CAPÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 9° A implantação do SUAP implicará a superação dos atuais sistemas de gestão das informações processuais mantidos pelos 
Tribunais, cujos dados e informações deverão ser transferidos para o novo sistema.
§ 1º A transferência dos dados e informações tratadas no caput obedecerá cronograma a ser fixado pelo Conselho Superior da 
Justiça do Trabalho, com base em proposta da Equipe de Implantação e que considerará as peculiaridades de cada Tribunal.
§ 2º A conversão dos autos mantidos na forma dos artigos 771 e 777 da CLT para a sua representação digital caberá aos Tribunais 
do Trabalho, no âmbito de sua jurisdição, observado o critério de conveniência da medida.
Art. 10. As funcionalidades dos programas de informática de âmbito nacional, hoje denominados AUD (audiências), e-JUS (sessões 
do Tribunal), e-DOC (envio de documentos), e-REC (recursos), CPE (carta precatória), e-CALC (cálculos), e outras equivalentes 
utilizadas nos Tribunais Regionais do Trabalho, deverão ser adequadas e integrados ao SUAP, observando-se na sua estrutura a 
mesma base tecnológica indicada no contrato de prestação de serviços celebrado com o Serviço Federal de Processamento de Dados 
– SERPRO, sob nº DI-011/2007 – TST/SERPRO, processo TST nº 160.848/2007-0.
Art. 11. É vedada a criação de novas soluções de informática para o processo judicial que não obedeçam à plataforma tecnológica 
adotada para o SUAP.
Art. 12. Até a implantação efetiva do SUAP, nos termos do art. 1º, § 4º, desta Resolução, as atribuições do Comitê Gestor de 
Administração do Sistema serão exercidas pela Comissão de Avaliação dos Projetos de Informatização da Justiça do Trabalho – 
CAPI-JT.
Art. 13. Os Tribunais do Trabalho promoverão investimentos para formação dos usuários internos, com o objetivo de prepará-los 
para aproveitamento adequado do SUAP.
Art. 14. Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se.
Brasília, 29 de abril de 2008.
Ministro RIDER NOGUEIRA DE BRITO
Presidente do Conselho Superior da Justiça do Trabalho e do Tribunal Superior do Trabalho

20) ATO CONJUNTO N° 05/2009 – CSJT.TST.GP.SE
Institui e regulamenta a comunicação, oficial e de mero expediente, por meio eletrônico, no âmbito da Justiça do Trabalho e dá  
outras providências.
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO e do CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO, 
no uso de suas atribuições legais e regimentais,
CONSIDERANDO  a  necessidade  de  disciplinar  a  utilização  do  Malote  Digital  nas  Unidades  Organizacionais  da  Justiça  do 
Trabalho, aliado à adoção de medidas que contribuam para a redução de custos com telefonia e com impressão, envelopagem, 
selagem e postagem de ofícios de um Órgão para outro da Justiça do Trabalho; e
CONSIDERANDO o Princípio Constitucional  da Eficiência  e a  necessidade de modernizar  a  administração  da Justiça  com a 
utilização dos recursos disponíveis da tecnologia da informação,
R E S O L V E
Instituir e regulamentar a comunicação, oficial e de mero expediente, por meio eletrônico, no âmbito da Justiça do Trabalho, nos 
seguintes termos:
CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art.  1º  O  uso  de  meio  eletrônico  na  comunicação  entre  os  Órgãos  Internos  da  Justiça  do  Trabalho,  denominados  Unidades 
Organizacionais, e entre estes e todos os magistrados, será admitido nos termos do presente Ato.
§ 1º Aplica-se o disposto neste Ato às comunicações oficiais e de mero expediente.
§ 2º Para o disposto neste Ato, considera-se:
I – Unidade Organizacional – UO: qualquer unidade administrativa ou judicial da Justiça do Trabalho, incluindo Presidência, Vice-
Presidência, Corregedoria-Geral, Corregedorias Regionais, Vice-Corregedoria, Gabinetes de Ministros e Juízes, Varas do Trabalho, 
Secretarias Administrativas ou Judiciárias, e Coordenadorias;
II – Usuário: é considerado todo indivíduo, incluindo magistrados, serventuários, prestadores de serviços, estagiários ou qualquer 
outro indivíduo que mantenha vínculo formal com a Justiça  do Trabalho,  devidamente credenciado para acesso aos ativos de 
informática;
III – Remetente: Unidade Organizacional – UO que envia documento oficial e de mero expediente por meio digital;
IV – Destinatário: Unidade Organizacional – UO que recebe documento oficial e de mero expediente por meio digital;
V – Meio eletrônico: qualquer forma de armazenamento ou tráfego de documentos e arquivos digitais;
VI  –  Intranet:  ambiente  de  rede  da  Justiça  do  Trabalho,  composta  pelo  conjunto  de  redes  locais,  seus  ativos  e  recursos  de 
informática utilizadas para sua formação;
VII – Internet: conjunto de redes de computadores interligadas, de âmbito mundial, descentralizada e de acesso público;
VIII – Login: é parte da credencial do usuário com prévio cadastramento por meio de sua matrícula ou identificador único, no 
software ou serviço, de modo a garantir a individualização do seu proprietário;
IX – Senha: é parte da credencial do usuário formada por um conjunto de caracteres alfanuméricos e caracteres especiais de caráter 
pessoal, confidencial e intransferível para uso nos sistemas de informática;
X – Credencial: é a combinação Login e Senha, utilizada ou não em conjunto a outro mecanismo de autenticação, que visa legitimar  
e conferir autenticidade ao usuário na utilização da infra-estrutura e recursos de informática;
XI – Comunicação oficial: a transmissão de arquivos de caráter oficiais entre os usuários ou Unidades Organizacionais da Justiça do 
Trabalho;
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XII – Comunicação de mero expediente: a transmissão de arquivos de caráter não oficial ou oficiosos entre os usuários ou Unidades 
Organizacionais da Justiça do Trabalho;
XIII  –  Sistema  HERMES:  conjunto  de  módulos  de  sistemas  computacionais  com  finalidade  de  organização,  autenticação  e 
armazenamento de comunicações recíprocas, oficiais ou não, entre as Unidades Organizacionais da Justiça do Trabalho;
XIV – Malote digital: módulo do Sistema HERMES responsável pela organização, autenticação e armazenamento de comunicações 
oficiais recíprocas entre as Unidades Organizacionais da Justiça do Trabalho;
XV – Recibo de leitura: comprovante autenticador fornecido pelo sistema, notificando o remetente que a informação transmitida foi 
aberta pelo destinatário, em determinada data e hora, o qual permanecerá armazenado nos equipamentos de informática do Tribunal 
Superior do Trabalho, sendo dispensada a impressão para simples efeito de registro;
XVI  –  Documentos  lidos:  o  espaço  individual  de  cada  Unidade  Organizacional  no  sistema,  onde  ficam  armazenadas  as 
comunicações recebidas e lidas, constando data e hora do recebimento;
XVII  –  Documentos não lidos:  o  espaço individual  de cada Unidade Organizacional  no sistema,  onde  ficam armazenadas  as 
comunicações recebidas, mas ainda não lidas;
XVIII – Documentos enviados: o espaço individual de cada Unidade Organizacional no sistema, onde ficam todas as comunicações 
enviadas, constando data e hora do envio do documento.
CAPÍTULO II
DO MALOTE DIGITAL
Art.  2º A comunicação oficial entre Unidades Organizacionais da Justiça do Trabalho se dará por meio eletrônico, através da 
Internet, mediante a utilização do Sistema HERMES e na forma prevista neste Ato.
§ 1º As chefias das Unidades Organizacionais devem enviar solicitação formal de credenciamento e administração da Unidade 
Organizacional às Secretarias de Informática do Tribunal Superior do Trabalho e dos Tribunais Regionais do Trabalho, conforme a 
hipótese, concedendo-lhes direitos de gerenciar seus próprios usuários.
§ 2º Ficam as chefias imediatas responsáveis pelo credenciamento, descredenciamento e concessão de autorização aos usuários 
vinculados às unidades organizacionais sob sua responsabilidade.
§  3º  Ao  usuário  devidamente  credenciado  serão  atribuídas  as  autorizações  de  acesso  aos  sistemas,  pertinentes  às  atividades 
constantes na solicitação formal, citada no § 1º, no caso das chefias, e conforme § 2º para seus subordinados.
§ 4° Todas as Unidades Organizacionais possuirão acesso ao sistema de Malote Digital por meio do sítio da Internet do Conselho  
Superior da Justiça do Trabalho, no endereço http://jt.jus.br, ou por meio do ícone de acesso ao Notificador do Malote Digital, 
instalado na barra de ferramentas e que avisará, automaticamente, a cada 30 (trinta) minutos, o recebimento ou não, de documentos.
§ 5° Para os efeitos legais, as comunicações serão feitas entre as Unidades Organizacionais e entre as pessoas dos magistrados ou 
servidores que lhes dirijam, e ficarão fazendo parte do acervo da Unidade Organizacional.
§  6º  Caberá  ao  responsável  pela  Unidade  Organizacional  o  controle  de  qualquer  alteração  de  lotação,  remoção,  exoneração, 
nomeação, transferência e outras semelhantes que vierem a acontecer, por meio da atualização com inclusão/alteração no Sistema 
Organizacional do respectivo operador.
§ 7° Os órgãos e setores da Justiça do Trabalho responsáveis pelo envio de publicações oficiais que resultem em qualquer alteração 
referida no parágrafo anterior, deverão fazer a imediata comunicação à Secretaria de Tecnologia da Informação ou de Informática 
do respectivo Tribunal, viabilizando, assim, a atualização dos operadores do módulo organizacional do Sistema Hermes.
Art. 3º Em se tratando de contagem de prazo nos requerimentos administrativos, considera-se realizado o ato por meio eletrônico no 
dia e hora do seu envio.
Parágrafo único.  Quando a petição eletrônica  for  enviada para atender  a prazo procedimental,  serão  consideradas tempestivas 
aquelas transmitidas até as vinte e quatro horas do seu último dia.
Art. 4° A comunicação eletrônica na forma deste Ato substitui qualquer outro meio de comunicação oficial entre os setores da 
Justiça do Trabalho, para quaisquer efeitos legais, à exceção dos casos que, por lei, exijam intimação ou vista pessoal.
Art. 5° Os documentos transmitidos por meio eletrônico devem ser protegidos por intermédio de sistemas de segurança de acesso, 
armazenados  nos  equipamentos  servidores  da  Justiça  do  Trabalho,  de  forma  a  garantir  a  confidencialidade,  integridade  e 
disponibilidade dos dados, sendo dispensada a impressão.
Art.  6°  Os  documentos  transmitidos  por  meio  eletrônico  devem ser,  obrigatoriamente,  do  formato  PDF (Portable  Document 
Format).
§ 1º Serão adicionados de forma automatizada e por meio de mecanismos computacionais dispositivos e marcações nos documentos 
como códigos numéricos, logomarcas, marcas d´água e assinatura digital, com o objetivo de garantir a sua autenticidade.
§ 2º Todas as operações e as comunicações realizadas ficarão registradas no sistema e poderão ser eliminadas dos equipamentos 
servidores após o prazo de 5 (cinco) anos.
Art. 7º Para efeito de registro das comunicações pelo Malote Digital, obedecer-se-á o seguinte procedimento:
I – nos envios será remetida uma cópia integral do documento, na área “documentos enviados” do remetente, e quando aberto pelo 
destinatário, será gerado um recibo de leitura;
II – nos encaminhamentos será adicionada uma marcação no arquivo, na área “documentos enviados” do remetente, e quando aberto 
pelo destinatário, será gerado um recibo de leitura;
III – cada emissão, encaminhamento ou recibo possuirá um número de registro, seguido de data e horário da movimentação.
Art. 8° Sempre que houver nomeação, designação, promoção, remoção, permuta ou aposentadoria de magistrado ou servidor, a 
Unidade Organizacional  responsável  comunicará,  no  mesmo instante  das  anotações  funcionais,  à  Secretaria  de  Tecnologia  da 
Informação do Tribunal Superior do Trabalho e dos Tribunais Regionais do Trabalho, conforme a hipótese, para que se possam 
fazer as configurações necessárias no sistema.
Art. 9° Em caso de necessidade, poderá o responsável pela Unidade Organizacional solicitar que se atribua a um ou mais usuários a  
autorização para envio, encaminhamento ou recebimento de comunicações em nome da Unidade Organizacional, ficando registrada 
no sistema cada movimentação feita pelo credenciado.
Art.  10.  Fica  permitido  o  uso  de  digitalização  de  documentos  externos  no  envio  de  correspondências  eletrônicas,  desde  que 
pertinentes ao documento principal.
CAPÍTULO III
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DAS CORRESPONDÊNCIAS DE MERO EXPEDIENTE
Art. 11. Não é permitido o envio de mensagem, imagem ou arquivo que tenha por finalidade a oferta de bens ou serviços postos à 
venda ou que tenha cunho erótico, jocoso, racista, caluniador, injuriador, difamador ou que, de qualquer forma, seja vedado por lei 
ou vise atingir  pessoa,  grupo de  pessoas  ou categoria.  Em caso de dúvida,  deverá  a  mensagem, a  imagem ou o arquivo ser 
autorizado e enviado pela Secretaria de Tecnologia da Informação do Tribunal Superior do Trabalho ou do Tribunal Regional do 
Trabalho, conforme a hipótese.
CAPÍTULO IV
DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS
Art.  12.  A Secretaria  de  Tecnologia  da  Informação do Tribunal  Superior  do Trabalho disponibilizará  na  página do Conselho 
Superior da Justiça do Trabalho, por meio de acesso interno por computador, as instruções para credenciamento dos usuários junto 
ao sistema de informática e para o cumprimento dos termos deste Ato.
Parágrafo único. Caberá à Secretaria de Tecnologia da Informação do Tribunal Superior do Trabalho dar o suporte necessário ao 
devido uso do sistema aos usuários do Tribunal Superior do Trabalho, Conselho Superior da Justiça do Trabalho, Escola Nacional 
da Magistratura Trabalhista e suporte técnico às Secretarias de Tecnologia da Informação ou Informática dos Tribunais Regionais 
do Trabalho.
Art.  13.  As  Unidades  Organizacionais  de  toda  a  Justiça  do  Trabalho,  denominadas  na  forma  deste  Ato,  deverão  adotar  as 
providências necessárias ao respectivo cadastramento no período compreendido entre 1º a 30 de março de 2009.
Parágrafo único. A solicitação de que trata o § 1º, do art. 2º, deste Ato, deverá ser feita a partir do dia 1º de março de 2009.
Art.  14.  Caberá  à  Secretaria  de  Tecnologia  da  Informação  do  Tribunal  Superior  do  Trabalho,  previamente  autorizada  pela 
Presidência  do  Tribunal  Superior  do  Trabalho  e  do  Conselho  Superior  da  Justiça  do  Trabalho,  expedir  as  orientações 
complementares e de natureza técnica sobre a matéria regulamentada neste Ato, bem como resolver os casos omissos urgentes, 
submetendo-os, posteriormente, à aprovação pela Presidência do Tribunal Superior do Trabalho e do Conselho Superior da Justiça 
do Trabalho.
Art.  15. Em caráter experimental, o Malote Digital  será utilizado a partir de 11 de fevereiro de 2009, nas seguintes Unidades 
Organizacionais:
I – Presidência e Vice-Presidência do Tribunal Superior do Trabalho e Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho;
II – Gabinetes dos Ministros do Tribunal Superior do Trabalho;
III – Presidência, Vice-Presidência, Corregedoria-Regional e Vice-Corregedoria Regional dos Tribunais Regionais do Trabalho;
IV – Presidência, Secretaria-Executiva, Comissão de Avaliação dos Projetos de Informatização da Justiça do Trabalho e Assessoria 
de Tecnologia de Informação e Comunicação do Conselho Superior da Justiça do Trabalho;
V – Secretaria de Tecnologia da Informação do Tribunal Superior do Trabalho.
Art. 16. A partir do dia 1º de Maio de 2009, o Malote Digital passará a ser adotado como meio eletrônico único na comunicação 
entre os Órgãos Internos da Justiça do Trabalho.
Art. 17. Mediante convênio, o Malote Digital poderá ser adotado como meio eletrônico de comunicação entre os Órgãos da Justiça  
do Trabalho e dos demais ramos do Poder Judiciário.
Art. 18. Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se.
Brasília, 10 de fevereiro de 2009.
Ministro RIDER NOGUEIRA DE BRITO
Presidente do Tribunal Superior do Trabalho e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho

21) RECOMENDAÇÃO Nº 7, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2009
O  PRESIDENTE  DO  TRIBUNAL  SUPERIOR  DO  TRABALHO  E  DO  CONSELHO  SUPERIOR  DA  JUSTIÇA  DO 
TRABALHO, no uso de suas atribuições legais e regimentais; e
Considerando que a Lei nº 8.112/1990, em seu art. 36, conceituou remoção como sendo o deslocamento do servidor, a pedido ou de 
ofício, no âmbito do mesmo quadro, com ou sem mudança de sede;
Considerando que a Lei nº 11.416/2006, em seu art. 20, conceituou como quadro a estrutura de cada Justiça Especializada e definiu 
que poderá haver remoção no âmbito da Justiça do Trabalho;
Considerando a Portaria Conjunta nº 3/2007 que regulamentou, no anexo IV, o instituto da remoção;
Considerando o Ato Conjunto TST.CSJT.GP.nº 20/2007, que dispôs sobre o instituto da remoção dos servidores dos quadros de 
pessoal integrantes da Justiça do Trabalho; e
Considerando a necessidade de estabelecer  critérios uniformes para a operacionalização do instituto da remoção na Justiça do 
Trabalho, resolve:
Recomendar  aos  Tribunais  Regionais  do  Trabalho  que  observem  as  seguintes  disposições,  visando  dar  cumprimento  ao  Ato 
Conjunto TST.CSJT.GP nº 20/2007:
Nas hipóteses previstas nas alíneas do inciso III do art. 3º do Ato Conjunto, caberá ao órgão de origem editar portaria de remoção do 
servidor, comunicando ao órgão de destino, que não poderá recusar o exercício.
Para a composição do índice de 1% a que se refere o art. 4º considerar-se-ão apenas os servidores que saíram do órgão por qualquer 
modalidade de remoção, exceção feita apenas às remoções efetivadas por permuta ou com base no art. 15.
As remoções de ofício envolvendo Tribunais Regionais do Trabalho, por se tratarem de ato complexo, somente terão validade após 
a homologação do Conselho Superior da Justiça do Trabalho nos respectivos autos.
As despesas com a ajuda de custo nas remoções de ofício serão custeadas pelo órgão no qual terá exercício o servidor.
O servidor removido por permuta só pode ser removido novamente por essa modalidade, entre Tribunais do Trabalho, se retornar ao 
seu órgão de origem.
Somente as licenças para acompanhar cônjuge concedidas com fundamento no art.  84 da Lei nº 8.112/90, entre 15/12/2006 e 
12/09/2007, podem ser convertidas em remoção com fundamento no art. 36, inciso III, alínea "a", da Lei nº 8.112/90.
Para o cálculo do percentual de 10% de que trata o art. 15 deve ser considerado o quantitativo de cargos efetivos do órgão em 
15/12/2006.
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Para os fins do disposto no art. 16, a publicação do ato de remoção será de responsabilidade do órgão de origem, devendo as 
respectivas comunicações ser efetuadas por meio eletrônico à Assessoria de Gestão de Pessoas do CSJT.
As carteiras funcionais dos ocupantes de cargos das especialidades Execução de Mandados e Segurança serão emitidas pelo órgão 
em que o servidor encontrar-se em exercício.
As Gratificações de Atividade Externa (GAE) e de Atividade de Segurança (GAS), instituídas pelos artigos 16 e 17 da Lei nº 
11.416/2006, serão pagas pelo órgão de origem do servidor, cabendo ao órgão de exercício encaminhar os comprovantes necessários 
à continuidade da percepção.
A indenização de transporte devida aos servidores do cargo de Analista Judiciário, Área Judiciária, Especialidade Execução de 
Mandados será paga pelo órgão em que estes estiverem em exercício.
Os servidores cedidos à época por força de decisão judicial estão alcançados pelos critérios estabelecidos no artigo 15.
Os servidores removidos poderão optar pela percepção dos benefícios relativos à alimentação, pré-escola e saúde do órgão em que 
estejam em exercício ou do órgão de origem; o auxílio transporte será pago pelo órgão em que o servidor estiver em exercício.
Caso o servidor removido não receba remuneração no órgão de exercício, os pagamentos devidos em virtude dos benefícios a que se 
refere o item anterior serão efetuados mediante Guia de Recolhimento da União; nos Tribunais cujos programas de saúde sejam de 
autogestão, os pagamentos das contribuições e participações deverão ser efetuados mediante depósito na conta centralizada do 
respectivo fundo, conforme regulamentação a ser editada no âmbito de cada Tribunal.
Fica proibida a vedação de remoção em função de edital de concurso público que previa permanência mínima no órgão ou que 
proibia o referido instituto.
Os atos de remoção por permuta devem ser publicados concomitantemente.
É permitida a remoção por permuta envolvendo três ou mais servidores.
O retorno, para o órgão de origem, de servidor removido dar-se-á a pedido ou de ofício, no interesse das administrações envolvidas, 
mediante ato cessando os efeitos da remoção, editado pelo órgão de origem do servidor.
Min. RIDER NOGUEIRA DE BRITO
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