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D E C R E T O S 

1) DECRETO Nº - 6.481, DE 12 DE JUNHO DE 2008
Regulamenta os  artigos 3o, alínea "d", e  4o  da Convenção 182 da Organização Internacional  do Trabalho (OIT) que trata da 
proibição das piores formas de trabalho infantil e ação imediata para sua eliminação, aprovada pelo Decreto Legislativo no 178, de 
14 de dezembro de 1999, e promulgada pelo Decreto no 3.597, de 12 de setembro de 2000, e dá outras providências.

RETIFICAÇÃO
(publicado no Diário Oficial da União de 13 de junho de 2008, Seção 1)

Publica-se o item 9 do tópico "I. TRABALHOS PREJUDICIAIS À SAÚDE E À SEGURANÇA" da "Atividade: Agricultura, 
Pecuária, Silvicultura e Exploração Florestal" da "LISTA DAS PIORES FORMAS DE TRABALHO INFANTIL", por ter sido 
omitido na publicação:

Item Descrição dos Trabalhos Prováveis Riscos Ocupacionais Prováveis Repercussões à Saúde
9 Com sinalizador na

aplicação aérea de produtos
ou defensivos
agrícolas

Exposição a substâncias químicas,
tais como pesticidas e fertilizantes,
absorvidos por via
oral, cutânea e respiratória

Intoxicações exógenas agudas e
crônicas; polineuropatias; dermatites;
rinite; bronquite; leucemias;
arritmia cardíaca; cânceres; leucemias;
neurastenia e episódios depressivos.
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P O R T A R I A S

2) PORTARIA Nº 5131, DE 08 DE OUTUBRO DE 2008.
Indicação  dos  Gerentes  Setoriais  de  Segurança  da  Informação  (MASTER),  responsáveis  pelo  cadastramento  dos  usuários  do 
Sistema de Restrição Judicial – RENAJUD.
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª  REGIÃO,  no  uso  de  suas  atribuições  legais  e 
regimentais, considerando a necessária observância da premissa constitucional de atendimento do interesse público e da efetividade 
da Administração; considerando a assinatura de Termo de Adesão do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região ao Acordo de 
Cooperação Técnica celebrado entre o Conselho Nacional  de Justiça,  o Ministério das Cidades e o Ministério da Justiça para 
implementação  do  Sistema  de  Restrição  Judicial  –  RENAJUD (DOU,  Seção  3,  de  8  de  setembro  de  2008);  considerando  a 
necessária indicação dos responsáveis pelo cadastramento dos usuários do Sistema de Restrição Judicial – RENAJUD, RESOLVE 
Indicar o Exmo. Juiz Carlos Alberto May, Diretor do Foro Trabalhista de Porto Alegre, e a servidora Cláudia Machado Seben, 
Assessora  de  Informática  da  Corregedoria  Regional,  como  Gerentes  Setoriais  de  Segurança  da  Informação  (MASTER), 
responsáveis pelo cadastramento dos usuários do Sistema de Restrição Judicial – RENAJUD.
JOÃO GHISLENI FILHO,
Presidente – TRT 4ª Região.

3) PORTARIA Nº 5117, DE 07 DE OUTUBRO DE 2008.
Altera o artigo 18 da Portaria nº 4.219 de 28 de agosto de 2008, que regulamenta o Concurso Interno de Remoção para servidores no 
âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região.
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª  REGIÃO,  no  uso  de  suas  atribuições  legais  e 
regimentais, e considerando o que consta do Expediente TRT 4ª MA nº 03171-2008-000-04-00-4, resolve:
Art. 1º. O artigo 18 da Portaria nº 4.219, de 28 de agosto de 2008, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art.  18.  Os  casos  omissos  serão  encaminhados,  após  análise  pela  Direção-Geral  de  Coordenação  Administrativa,  para 
deliberação do Presidente do Tribunal.”
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
JOÃO GHISLENI FILHO
Presidente

4) PORTARIA No- 1.033, DE 9 DE OUTUBRO DE 2008
Atribui à Adjuntoria de Contencioso da Procuradoria-Geral Federal a representação judicial do Instituto Nacional do Seguro Social - 
INSS perante o Tribunal Superior do Trabalho - TST.
O  SUBPROCURADOR-GERAL FEDERAL,  no uso da  atribuição que lhe foi  delegada pelo Procurador-Geral  Federal,  nos 
termos da Portaria PGF nº 200, de 25 de fevereiro de 2008, considerando o disposto na Portaria PGF nº 530, de 13 de julho de 2007, 
e na Portaria PGF nº 531, de 13 de julho de 2007, resolve:
Art. 1º Atribuir à Adjuntoria de Contencioso da Procuradoria-Geral Federal a representação judicial do Instituto Nacional do Seguro 
Social - INSS perante o Tribunal Superior do Trabalho - TST.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
MARCELO DA SILVA FREITAS

5) PORTARIA No- 820, DE 15 DE OUTUBRO DE 2008
Divulga os resultados do desempenho da fiscalização do trabalho alcançados no período de janeiro a setembro de 2008.
O MINISTRO DE ESTADO DO TRABALHO E EMPREGO, no uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto no art. 5º da 
portaria Interministerial MP/MTE nº. 251, de 08 de agosto de 2008, publicada no D.O.U. de 11 de agosto de 2008, Seção 1, págs. 58 
a 60, resolve:
Art. 1º Divulgar os resultados do desempenho da fiscalização do trabalho obtidos no período de janeiro a setembro de 2008:
I - arrecadação bancária do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS: R$ 35.346.870.579,81 (trinta e cinco bilhões, trezentos
e quarenta e seis milhões, oitocentos e setenta mil, quinhentos e setenta e nove reais e oitenta e um centavos).
II - fiscalização do trabalho:
a) formalização de vínculos: 487.178 (quatrocentos e oitenta e sete mil, cento e setenta e oito) vínculos empregatícios sob ação 
fiscal.
b) eliminação de riscos no ambiente de trabalho em estabelecimentos empregadores: 52.974 (cinqüenta e dois mil, novecentos e 
setenta e quatro) estabelecimentos fiscalizados.
III  - verificação do recolhimento do FGTS: 182.791 (cento e oitenta e dois mil,  setecentos e noventa e um) estabelecimentos 
fiscalizados.
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
CARLOS LUPI

6) PORTARIA Nº 194, DE 17 DE OUTUBRO DE 2008.
O PRESIDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no uso das atribuições que lhe confere o art. 13, inciso XVII, do 
Regimento Interno, resolve:
Art. 1º Instituir Comissão Interdisciplinar para, no prazo de sessenta dias, elaborar estudos e oferecer propostas de revisão do Plano 
de Cargos e Salários dos Servidores do Poder Judiciário da União - Lei nº 11.416, de 15 de dezembro de 2006.
Art.  2º  A  Comissão  Interdisciplinar  será  composta  por  representante  de  cada  um  dos  seguintes  órgãos  e  entidades,  sob  a 
coordenação do primeiro:
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I - Supremo Tribunal Federal;
II - Conselho Nacional de Justiça;
III - Tribunal Superior Eleitoral;
IV - Superior Tribunal de Justiça;
V - Conselho da Justiça Federal;
VI - Superior Tribunal Militar;
VII - Tribunal Superior do Trabalho;
VIII - Conselho Superior da Justiça do Trabalho;
IX - Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios;
X - Federação Nacional dos Trabalhadores do Judiciário Federal e Ministério Público da União; e
XI - Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário e do Ministério Público da União no DF.
Art. 3º A Comissão reportar-se-á ao Diretor-Geral do Supremo Tribunal Federal.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Min. GILMAR MENDES

7) PORTARIA Nº 5341, de 22 de outubro de 2008.
O  PRESIDENTE  DO  TRIBUNAL  REGIONAL  DO  TRABALHO  DA  4ª  REGIÃO,  no  uso  de  suas  atribuições  legais  e 
regulamentares e com base na Resolução Administrativa nº 02, de 03.03.82, do Egrégio Tribunal Pleno, publicada no Diário Oficial 
do Estado de 15.03.82,  RESOLVE DELEGAR competência ao Diretor-Geral de Coordenação Administrativa do Tribunal para 
remeter à Advocacia-Geral da União ofícios encaminhando informações referentes às ações e reclamatórias trabalhistas de interesse 
desta Corte. A presente delegação de atribuições poderá ser, a qualquer tempo, revogada, no todo ou em parte, e terá seu termo final 
de vigência coincidente com o término do mandato do delegante.
Registre-se. Publique-se.
JOÃO GHISLENI FILHO
Presidente

8) PORTARIA nº 5436, de 29 de outubro de 2008.
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 03 de novembro de 2008, o Juiz RAUL ZORATTO SANVICENTE, Titular da 19ª Vara do Trabalho de Porto 
Alegre, para a 30ª Vara do Trabalho de Porto Alegre, cuja titularidade encontra-se vaga, conforme edital de 06 de outubro de 2008,  
disponibilizado no Diário de Justiça Eletrônico do dia 07 de outubro de 2008. 
Ass. JOÃO GHISLENI FILHO, Desembargador-Presidente.

R E S O L U Ç Õ E S

9) RESOLUÇÃO No- 486, DE 23 DE SETEMBRO DE 2008
Dispõe sobre as atribuições do farmacêutico na área de radiofarmácia e dá outras providências.
O Plenário do Conselho Federal de Farmácia, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 6º, alíneas "g" e "m" da Lei No- 
3.820, de 11 de novembro de 1960 e, Considerando o art. 2º do Decreto 20.377/31, que aprova a regulamentação do exercício da 
profissão farmacêutica no Brasil;
Considerando o art. 2º, inciso I, letra "f" do Decreto 85.878/81, que estabelece normas para execução da Lei No- 3.820, de 11 de 
novembro de 1960, sobre o exercício da profissão de farmacêutico, e dá outras providências;
Considerando o art. 58 da Lei No- 5.991/73, que dispõe sobre o controle sanitário do comércio de drogas, medicamentos, insumos 
farmacêuticos e correlatos, e dá outras providências;
Considerando o art. 1º, letras "a" e "b" da Lei No- 1.234/50, que confere direitos e vantagens a servidores que operam com Raios X 
e substâncias radioativas;
Considerando o art. 1º, alíneas "a" e "b" do Decreto 81.384/78, que dispõe sobre a concessão de gratificação por atividades com  
Raios X ou substâncias radioativas e outras vantagens, previstas na Lei No-  1.234, de 14 de novembro de 1.950, e dá outras 
providências;
Considerando as normas da Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN) quanto ao tratamento de rejeitos radioativos;
Considerando ser a Radiofarmácia um campo destinado à utilização de radionuclídeos na preparação de radiofármacos para uso 
diagnóstico ou terapêutico, resolve:
Art. 1º - São atribuições do farmacêutico na área de Radiofarmácia:
a) Aquisição e controle dos insumos utilizados na preparação dos radiofármacos;
b) Realização das preparações farmacêuticas nas suas diversas apresentações;
c) Produção em indústrias, hospitais, clínicas, centros de medicina nuclear, centros de imagem e radiofarmácias centralizadas;
d) Controle de qualidade de radiofármacos (radionuclídico, radioquímico, biológico, microbiológico e farmacológico) em indústrias, 
hospitais, clínicas, centros de medicina nuclear, centros de imagem e radiofarmácias centralizadas;
e)  Garantia  da  qualidade em indústrias,  hospitais,  clínicas,  centros de  medicina  nuclear,  centros  de  imagem e  radiofarmácias 
centralizadas;
f) Fracionamento de radiofármacos em doses unitárias ou individualizadas;
g) Armazenamento,  distribuição e dispensação de radiofármacos por meio do sistema coletivo ou de doses  individualizadas e 
unitárias;
h) Controle farmacocinético e farmacodinâmico de formas e de sistemas de liberação de radiofármacos;
i) Ensaios de equivalência farmacêutica e bioequivalência com radiofármacos genéricos e similares;
j) Monitorização terapêutica de pacientes em uso de radiofármacos;
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k) Pesquisa e desenvolvimento de novos radiofármacos;
l) Desenvolvimento e participação na elaboração de protocolos clínicos de radiofármacos;
m) Gerenciamento de resíduos e rejeitos radioativos relacionados a radiofármacos;
n) Direção, assessoramento e chefia técnica em indústrias, hospitais, clínicas, centros de medicina nuclear, centros de imagem e 
radiofarmácias centralizadas;
o)  Responsabilidade técnica  e  desempenho de funções especializadas  em empresas de  produção,  comercialização,  importação, 
exportação, distribuição ou em instituições de pesquisa que produzam radiofármacos.
§ 1º - As atribuições descritas nas alíneas "b", "c", "d", "e", "f", "g", "i" e "o" são privativas do farmacêutico.
Art. 2º - A carga horária máxima permitida para farmacêuticos que trabalham com substâncias radioativas e/ou próximos a fontes de 
radiação deve obedecer aos termos da Lei No- 1.234/50.
Art. 3º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se a Resolução 435/05 do Conselho Federal de 
Farmácia e demais disposições em contrário.
JALDO DE SOUZA SANTOS
Presidente do Conselho

10) RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 20/2008
O ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, na sessão ordinária realizada nesta 
data, no uso de suas atribuições legais e regimentais, e tendo em vista o contido no Processo TRT 4ª MA nº 00073-2006-000-04-00-
3, RESOLVEU, por unanimidade de votos, prorrogar por mais 2 (dois) anos a validade do Concurso Público para Provimento de 
Cargos do Quadro de Pessoal deste Tribunal, Edital nº 01/2006, cuja homologação do resultado final foi publicada no Diário Oficial 
da União em 13.12.2006 e 07.3.2007, à exceção do cargo de Auxiliar Judiciário, Área Administrativa, Especialidade Apoio de 
Serviços Diversos (anterior: Área Serviços Gerais, sem especialidade). Dou fé. Porto Alegre, 29 de setembro de 2008. Cláudia 
Regina Schröder, Secretária do Tribunal Pleno e do Órgão Especial.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

11) RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 21/2008
O ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, no uso de suas atribuições legais e 
regimentais, na sessão ordinária realizada nesta data; CONSIDERANDO o disposto no artigo 28 da Lei 10770, de 21 de novembro 
de 2003, que estabelece, in verbis: “Cabe a cada Tribunal Regional do Trabalho, no âmbito de sua Região, mediante ato próprio,  
alterar e estabelecer a jurisdição das Varas do Trabalho, bem como transferir-lhes a sede de um Município para outro, de acordo 
com  a  necessidade  de  agilização  da  prestação  jurisdicional  trabalhista.”;  CONSIDERANDO  a  solicitação  de  inclusão  dos 
municípios de Panambi e Condor à jurisdição de Palmeira das Missões, feita pelo então Juiz Titular da comarca no ano de 2004, 
com posicionamento favorável dos atuais Juízes do Trabalho da mesma Unidade Judiciária;  CONSIDERANDO  a manifestação 
favorável da Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil de Palmeira das Missões, bem como de boa parte da comunidade de 
Panambi,  Condor  e  Palmeira  das  Missões,  e  também  dos  Juízes  Titular  e  Substituto  da  Vara  do  Trabalho  de  Cruz  Alta;  
CONSIDERANDO  que o número de ações ajuizadas advindas dos Municípios de Panambi e Condor representam em torno de 
trinta por cento do movimento processual da Vara do Trabalho de Cruz Alta, vindo a alteração da jurisdição a desafogar essa 
comarca,  possibilitando  também  uma  melhor  distribuição  da  prestação  jurisdicional;  CONSIDERANDO  a  inexistência  de 
significativa diferença de distância entre os Municípios de Cruz Alta e Palmeira das Missões, para efeitos de deslocamento dos 
jurisdicionados de Panambi e Condor; CONSIDERANDO que a Vara do Trabalho de Palmeira das Missões já conta com mais um 
Executante  de  Mandados  em  decorrência  da  implementação  da  terceira  parcela  das  vagas  estabelecidas  pela  Lei  11.436/06; 
CONSIDERANDO, por fim, o disposto no artigo 25, inciso IV, do Regimento Interno desta Egrégia Corte;  RESOLVEU, por 
unanimidade de votos, alterar a jurisdição trabalhista da Vara do Trabalho de Cruz Alta, retirando-lhe os Municípios de Panambi e 
Condor, que passarão a vincular-se à Vara do Trabalho de Palmeira das Missões. Dou fé. Porto Alegre, 29 de setembro de 2008. 
Cláudia Regina Schröder, Secretária do Tribunal Pleno e do Órgão Especial.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

12) RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 22/2008
O ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, no uso de suas atribuições legais e 
regimentais, na sessão ordinária realizada nesta data; CONSIDERANDO o disposto no artigo 28 da Lei 10770, de 21 de novembro 
de 2003, que estabelece, in verbis: “Cabe a cada Tribunal Regional do Trabalho, no âmbito de sua Região, mediante ato próprio,  
alterar e estabelecer a jurisdição das Varas do Trabalho, bem como transferir-lhes a sede de um Município para outro, de acordo 
com  a  necessidade  de  agilização  da  prestação  jurisdicional  trabalhista.”;  CONSIDERANDO  as  melhores  condições  de 
deslocamento dos jurisdicionados do Município de Chapada, por via asfaltada, ao Município de Carazinho; CONSIDERANDO a 
concentração de diversos serviços públicos e particulares no Município de Carazinho, que abrangem o Município de Chapada; 
CONSIDERANDO  que  o  volume  de  trabalho  na  Vara  de  Trabalho  de  Carazinho  não  sofrerá  significativa  alteração  com  a 
vinculação do Município de Chapada à sua jurisdição;  CONSIDERANDO  a manifestação favorável  à  mudança por parte da 
Subseção da OAB de Carazinho, do Juiz Titular da Vara do Trabalho de Carazinho e da Juíza Titular da Vara do Trabalho de 
Palmeira das Missões;  CONSIDERANDO  que a vinculação do Município de Chapada à jurisdição de Carazinho oportunizará 
melhor acesso à Justiça do Trabalho; CONSIDERANDO, por fim, o disposto no artigo 25, inciso IV, do Regimento Interno desta 
Egrégia Corte;  RESOLVEU,  por unanimidade de votos,  alterar a  jurisdição trabalhista da Vara do Trabalho de Palmeira das 
Missões, retirando-lhe o Município de Chapada, que passará a vincular-se à Vara do Trabalho de Carazinho. Dou fé. Porto Alegre, 
29 de setembro de 2008. Cláudia Regina Schröder, Secretária do Tribunal Pleno e do Órgão Especial.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

13) RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 23/2008
O ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, no uso de suas atribuições legais e 
regimentais, na sessão ordinária realizada nesta data; CONSIDERANDO o disposto no artigo 28 da Lei 10770, de 21 de novembro 
de 2003, que estabelece, in verbis: “Cabe a cada Tribunal Regional do Trabalho, no âmbito de sua Região, mediante ato próprio,  
alterar e estabelecer a jurisdição das Varas do Trabalho, bem como transferir-lhes a sede de um Município para outro, de acordo 
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com a necessidade de agilização da prestação jurisdicional trabalhista.”;  CONSIDERANDO o pedido de alteração da jurisdição 
feita pelo então Diretor do Foro de Santa Maria, em 2004, reiterado pela atual Direção, para que o Município de Vila Nova do Sul 
passe a ficar vinculado à jurisdição de São Gabriel; CONSIDERANDO que a menor distância entre o Município de Vila Nova do 
Sul e São Gabriel oportunizará maior agilidade no cumprimento dos atos judiciais, facilitando também o acesso dos jurisdicionados; 
CONSIDERANDO a manifestação favorável subseção da OAB e da Juíza Titular da Vara do Trabalho de São Gabriel, para que 
Vila Nova do Sul agregue-se àquela jurisdição;  CONSIDERANDO, por fim, o disposto no artigo 25, inciso IV, do Regimento 
Interno desta Egrégia Corte; RESOLVEU, por unanimidade de votos, alterar a jurisdição trabalhista da Vara do Trabalho de Santa 
Maria, retirando-lhe o Município de Vila Nova do Sul, que passará a vincular-se à Vara do Trabalho de São Gabriel. Dou fé. Porto 
Alegre, 29 de setembro de 2008. Cláudia Regina Schröder, Secretária do Tribunal Pleno e do Órgão Especial.-.-.-.-.-.-.

14) RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA N° 24/2008
O Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, na sessão plenária e extraordinária realizada nesta data, no uso de suas atribuições 
legais e regimentais,
RESOLVEU, por unanimidade de votos, aprovar o ASSENTO REGIMENTAL N° 03/2008, para:
ALTERAR A REDAÇÃO do parágrafo 10 do artigo 16, que passa a ser a seguinte: § 10. O Ouvidor e o Vice-Ouvidor serão eleitos 
no mês de novembro dos anos pares, para mandato de dois anos, permitida uma recondução, na forma dos parágrafos 5º, 6º e 7º 
deste artigo, tomando posse perante o Tribunal Pleno na mesma oportunidade. ALTERAR A REDAÇÃO do inciso IV do artigo 24, 
que passa a ser a  seguinte:  IV – elaborar o Regimento Interno e deliberar sobre a criação, extinção, agrupamento, divisão ou 
alteração da competência de órgãos jurisdicionais fracionários do Tribunal. ACRESCENTAR os parágrafos 1º e 2º ao artigo 36, 
com as redações que seguem: § 1º Os Desembargadores eleitos para os cargos de Direção do Tribunal integrarão as Turmas, não 
ocupando a presidência de quaisquer delas, podendo ficar afastados da jurisdição plena, durante seus mandatos. § 2º Na hipótese de 
afastamento, os Desembargadores que compõem a Administração do Tribunal serão substituídos, nas Turmas, por juízes titulares de 
Vara, mediante convocação.
ACRESCENTAR o  inciso  XL ao  artigo  39,  com a  redação  que  segue:  XL –  propor  ao  Tribunal  Pleno a  criação,  extinção, 
agrupamento ou divisão de órgãos jurisdicionais fracionários do Tribunal. ALTERAR A REDAÇÃO da alínea “a” do inciso V do 
artigo 49, que passa a ser a seguinte: a) acompanhar, orientar e coordenar o vitaliciamento dos juízes substitutos, com a colaboração  
da Escola Judicial. ALTERAR A REDAÇÃO do inciso X do artigo 86, que passa a ser a seguinte: X – devolver, com visto, à 
Secretaria  os  processos que  lhe forem distribuídos,  no prazo de  noventa  dias  corridos,  contados  do primeiro dia  útil  do mês 
subseqüente ao do seu recebimento, ressalvada a hipótese do art. 156, caput, deste Regimento.
A presente Resolução Administrativa entra em vigor na data de sua publicação. Dou fé. Porto Alegre, 20 de outubro de 2008.  
Cláudia Regina Schröder,
Secretária do Tribunal Pleno e do Órgão Especial.-

E D I T A I S

15) 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  30ª  Vara do Trabalho de  Porto Alegre, ficando aberto o prazo de 15 
(quinze) dias para a manifestação dos interessados, a partir da publicação do presente edital no Diário 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, 06 de outubro de 
2008. Ass. JOÃO GHISLENI FILHO, Desembargador-Presidente.

D I V E R S O S
<!ID1018214-0>
16) INSTRUÇÃO NORMATIVA No- 1, DE 30 DE SETEMBRO DE 2008
Dispõe sobre a cobrança da contribuição sindical dos servidores e empregados públicos.
O MINISTRO DE ESTADO DO TRABALHO E EMPREGO, no uso das atribuições que lhe confere o art. 87, II, da Constituição 
Federal; e
CONSIDERANDO a competência estabelecida no artigo 610 da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, que permite a este 
Ministério a expedição de instruções referentes ao recolhimento e à forma de distribuição da contribuição sindical;
CONSIDERANDO a necessidade de uniformizar o procedimento de recolhimento da contribuição sindical, prevista nos artigos 578 
e seguintes da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, pela administração pública federal, estadual e municipal;
CONSIDERANDO que  a  exclusão  dos  servidores  estatutários  do  recolhimento  da  contribuição  sindical  viola  o  princípio  da 
isonomia tributária, previsto no art. 150, II da Constituição Federal de 1988;
CONSIDERANDO que  os  acórdãos  proferidos  nos  RMS 217.851,  RE 146.733  e  RE 180.745  do  Supremo Tribunal  Federal 
determinam que "facultada a formação de sindicatos de servidores públicos (CF, art. 37, VI), não cabe excluí-los do regime da 
contribuição legal compulsória exigível dos membros da categoria";
CONSIDERANDO que o Superior Tribunal de Justiça, no mesmo sentido do Supremo Tribunal Federal, vem dispondo que "A lei 
que disciplina a contribuição sindical compulsória ('imposto sindical') é a CLT, nos arts. 578 e seguintes, a qual é aplicável a todos 
os trabalhadores de determinada categoria, inclusive aos servidores públicos",  conforme os acórdãos dos Resp 612.842 e Resp 
442.509; e
CONSIDERANDO que os Tribunais Regionais Federais também vêm aplicando as normas dos art. 578 e seguintes da CLT aos 
servidores e empregados públicos, resolve:
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Art. 1º Os órgãos da administração pública federal, estadual e municipal, direta e indireta, deverão recolher a contribuição sindical 
prevista no art. 578, da CLT, de todos os servidores e empregado públicos, observado o disposto nos artigos 580 e seguintes da 
Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 2º Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.
CARLOS LUPI

17) ATO Nº 193, DE 9 DE OUTUBRO DE 2008
Regulamenta as descrições das atribuições e os requisitos para ingresso nos cargos efetivos dos Quadros de Pessoal da Justiça do 
Trabalho de primeiro e segundo graus.
O PRESIDENTE DO CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
ad referendum do Colegiado, considerando o disposto no art. 4º da Lei n.° 11.416/2006; no Anexo I da Portaria Conjunta n.º 3/2007,  
editada pelo Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior Eleitoral, Tribunal Superior do Trabalho, 
Superior Tribunal Militar, Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, Conselho Nacional de Justiça, Conselho da Justiça 
Federal e Conselho Superior da Justiça do Trabalho; e na Resolução n.º 47/2008, editada pelo Conselho Superior da Justiça do 
Trabalho, resolve:
Art.  1º  As descrições  das  atribuições e os requisitos  para ingresso nos cargos efetivos dos Quadros de Pessoal  dos Tribunais 
Regionais do Trabalho são os constantes do Anexo Único deste Ato.
Parágrafo único. Os cursos indicados como requisito para ingresso nos cargos deverão estar de acordo com a legislação vigente.
Art.  2º  Os Tribunais Regionais do Trabalho, por intermédio da unidade competente, encaminharão à Assessoria de Gestão de 
Pessoas do Conselho Superior da Justiça do Trabalho propostas de alteração das descrições das atribuições dos cargos e/ou dos 
requisitos para ingresso, com as respectivas justificativas, para validação e alteração, se for o caso.
Parágrafo único. As alterações a que se refere o caput deste artigo serão efetuadas por ato do Presidente do Conselho Superior da 
Justiça do Trabalho.
Art. 3º Este Ato entra em vigor na data de sua publicação e revoga as disposições em contrário.
Min. RIDER NOGUEIRA DE BRITO

ANEXO ÚNICO

DESCRIÇÕES DAS ATRIBUIÇÕES E REQUISITOS PARA INGRESSO NOS CARGOS EFETIVOS DOS QUADROS DE 
PESSOAL DOS TRIBUNAIS REGIONAIS DO TRABALHO 

ANALISTA JUDICIÁRIO, ÁREA JUDICIÁRIA, ESPECIALIDADE EXECUÇÃO DE MANDADOS
ATRIBUIÇÕES:  Executar  citações,  notificações,  intimações  e  demais  ordens  judiciais,  certificando  no  mandado  o  ocorrido; 
executar  penhoras,  avaliações,  arrematações,  praças  e  hastas  públicas,  remissões,  adjudicações,  arrestos,  seqüestros,  buscas  e 
apreensões, lavrando no local o respectivo auto circunstanciado; redigir, digitar e conferir expedientes diversos e executar outras 
atividades de mesma natureza e grau de complexidade.
REQUISITOS PARA INGRESSO:
ESCOLARIDADE: Graduação em Direito.
REGISTRO EM ÓRGÃO DE CLASSE: -

ANALISTA JUDICIÁRIO, ÁREA JUDICIÁRIA
ATRIBUIÇÕES: Analisar petições e processos, confeccionar minutas de votos, emitir informações e pareceres; proceder a estudos e 
pesquisas na legislação, na jurisprudência e na doutrina pertinente para fundamentar a análise de processo e emissão de parecer; 
fornecer suporte técnico e administrativo aos magistrados, órgãos julgadores e unidades do Tribunal; inserir, atualizar e consultar 
informações  em base  de  dados;  verificar  prazos  processuais;  atender  ao  público  interno  e  externo;  redigir,  digitar  e  conferir 
expedientes diversos e executar outras atividades de mesma natureza e grau de complexidade.
REQUISITOS PARA INGRESSO:
ESCOLARIDADE: Graduação em Direito.
REGISTRO EM ÓRGÃO DE CLASSE: -

ANALISTA JUDICIÁRIO, ÁREA ADMINISTRATIVA
ATRIBUIÇÕES:  Realizar  tarefas  relacionadas  à  administração  de  recursos  humanos,  materiais,  patrimoniais,  orçamentários  e 
financeiros,  de  desenvolvimento  organizacional,  licitações  e  contratos,  contadoria  e  auditoria;  emitir  informações  e  pareceres; 
elaborar, analisar e interpretar dados e demonstrativos; elaborar, implementar, acompanhar e avaliar projetos pertinentes à área de 
atuação; elaborar e aplicar instrumentos de acompanhamento, avaliação, pesquisa, controle e divulgação referentes aos projetos 
desenvolvidos; atender ao público interno e externo; redigir, digitar e conferir expedientes diversos e executar outras atividades de 
mesma natureza e grau de complexidade.
REQUISITOS PARA INGRESSO:
ESCOLARIDADE: Curso de ensino superior, inclusive licenciatura plena.
REGISTRO EM ÓRGÃO DE CLASSE: -

ANALISTA JUDICIÁRIO, ÁREA ADMINISTRATIVA, ESPECIALIDADE ADMINISTRAÇÃO (Em extinção: à  medida que 
ficarem vagos, alterar para área administrativa, sem especialidade. Resolução CSJT n.º 47/2008, art. 7º)
ATRIBUIÇÕES:  Realizar  tarefas  relacionadas  à  administração  de  recursos  humanos,  materiais,  patrimoniais,  orçamentários  e 
financeiros,  de  desenvolvimento  organizacional,  contadoria  e  auditoria;  emitir  informações  e  pareceres;  elaborar,  analisar  e 
interpretar dados e demonstrativos; elaborar, implementar, acompanhar e avaliar projetos pertinentes à área de atuação; elaborar e 
aplicar instrumentos de acompanhamento, avaliação, pesquisa, controle e divulgação referentes aos projetos desenvolvidos; redigir, 
digitar e conferir expedientes diversos e executar outras atividades de mesma natureza e grau de complexidade.
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REQUISITOS PARA INGRESSO:
ESCOLARIDADE: Graduação em Administração.
REGISTRO EM ÓRGÃO DE CLASSE: Conselho Regional de Administração.

ANALISTA JUDICIÁRIO, ÁREA ADMINISTRATIVA, ESPECIALIDADE CONTABILIDADE
ATRIBUIÇÕES:  Executar  atividades  relativas  à  elaboração  do  orçamento,  planificação  de  contas,  detalhamento  de  despesas, 
serviços contábeis, balanços, balancetes, demonstrativos de movimento de contas, cálculo de faturas, tabelas de vencimentos, folhas 
de pagamento e organização de processos de prestação de contas; elaborar planos, projetos e relatórios relativos à área de atuação;  
realizar  perícias contábeis  e  cálculos judiciais;  emitir  informações e pareceres em questões que envolvam matéria de natureza 
técnica  pertinente  à  área  de  atuação;  prestar  assessoria  relacionada  ao  sistema  de  controle  interno  e  auditoria;  atuar  no 
monitoramento e acompanhamento da execução orçamentária, financeira, contábil e patrimonial; examinar e emitir parecer em 
processos de tomadas de contas; redigir, digitar e conferir expedientes diversos e executar outras atividades de mesma natureza e 
grau de complexidade.
REQUISITOS PARA INGRESSO:
ESCOLARIDADE: Graduação em Contabilidade.
REGISTRO EM ÓRGÃO DE CLASSE: Conselho Regional de Contabilidade.

ANALISTA JUDICIÁRIO, ÁREA ADMINISTRATIVA, ESPECIALIDADE ECONOMIA (Em extinção: à medida que ficarem 
vagos, alterar para área administrativa, sem especialidade. Resolução CSJT n.º 47/2008, art. 7º)
ATRIBUIÇÕES: Planejar e executar a análise econômicofinanceira de investimentos e financiamentos de qualquer natureza; efetuar 
avaliações,  arbitramentos  técnico-econômicos  e  perícias  econômicas,  financeiras  de  matérias  jurídicas;  emitir  informações  e 
pareceres em questões que envolvam matérias de natureza econômica e financeira; redigir, digitar e conferir expedientes diversos e 
executar outras tarefas da mesma natureza e grau de complexidade.
REQUISITOS PARA INGRESSO:
ESCOLARIDADE: Graduação em Economia.
REGISTRO EM ÓRGÃO DE CLASSE: Conselho Regional de Economia.

ANALISTA JUDICIÁRIO,  ÁREA ADMINISTRATIVA,  ESPECIALIDADE PLANEJAMENTO (Em extinção:  à  medida  que 
ficarem vagos, alterar para área administrativa, sem especialidade. Resolução CSJT n.º 47/2008, art. 7º)
ATRIBUIÇÕES:  Realizar  tarefas  relacionadas  à  administração  de  recursos  humanos,  materiais,  patrimoniais,  orçamentários  e 
financeiros,  de  desenvolvimento  organizacional,  contadoria  e  auditoria;  emitir  informações  e  pareceres;  elaborar,  analisar  e 
interpretar dados e demonstrativos; elaborar, implementar, acompanhar e avaliar projetos pertinentes à área de atuação; elaborar e 
aplicar instrumentos de acompanhamento, avaliação, pesquisa, controle e divulgação referentes aos projetos desenvolvidos; redigir, 
digitar e conferir expedientes diversos e executar outras atividades de mesma natureza e grau de complexidade.
REQUISITOS PARA INGRESSO:
ESCOLARIDADE: Curso de ensino superior, inclusive licenciatura plena.
REGISTRO EM ÓRGÃO DE CLASSE: -

ANALISTA JUDICIÁRIO, ÁREA APOIO ESPECIALIZADO, ESPECIALIDADE ESTATÍSTICA
ATRIBUIÇÕES: Planejar e  desenvolver  investigações  estatísticas;  coordenar os  trabalhos de coleta,  análise e interpretação de 
dados; elaborar pareceres e instrumentais técnicos, laudos e relatórios; fornecer informações que favoreçam a tomada de decisões e 
o acompanhamento da execução de atividades; redigir, digitar e conferir expedientes diversos e executar outras atividades de mesma 
natureza e grau de complexidade.
REQUISITOS PARA INGRESSO:
ESCOLARIDADE: Graduação em Estatística.
REGISTRO EM ÓRGÃO DE CLASSE: Conselho Regional de Estatística.

ANALISTA JUDICIÁRIO, ÁREA APOIO ESPECIALIZADO, ESPECIALIDADE ARQUITETURA
ATRIBUIÇÕES:  Elaborar  projetos  arquitetônicos  relativos  à  construção,  conservação  e  reforma  dos  prédios  do  Tribunal; 
acompanhar e fiscalizar obras e serviços; realizar exames técnicos de expedientes relativos a execução de obras; elaborar croquis de 
móveis de escritório; realizar  pesquisas de mobiliário,  divisórias e complementos para arranjos físicos das instalações;  prestar 
assistência em assuntos técnicos relacionados a projetos de obras de instalações prediais, estruturas e obras especiais; projetar, 
dirigir e fiscalizar obras de paisagismo; executar desenho técnico; emitir pareceres técnicos e elaborar especificações técnicas e 
relatórios sobre assuntos relativos à sua área de atuação; elaborar especificações técnicas para aquisição de materiais, de mobiliário 
e execução de obras e serviços a fim de subsidiar processos licitatórios; redigir, digitar e conferir expedientes diversos e executar 
outras atividades de mesma natureza e grau de complexidade.
REQUISITOS PARA INGRESSO:
ESCOLARIDADE: Graduação em Arquitetura.
REGISTRO EM ÓRGÃO DE CLASSE: Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia.

ANALISTA JUDICIÁRIO, ÁREA APOIO ESPECIALIZADO, ESPECIALIDADE ARQUIVOLOGIA
ATRIBUIÇÕES:  Executar  atividades  relacionadas  à  tramitação,  utilização,  avaliação  e  arquivamento  de  documentos;  efetuar 
procedimentos de controle, identificação, classificação e descrição de documentos; avaliar e selecionar documentos para fins de 
preservação  ou  descarte;  promover  medidas  necessárias  à  conservação,  microfilmagem  e  destinação  de  documentos;  prestar 
assistência em questões relacionadas à sua área de atuação; emitir informações e pareceres; redigir, digitar e conferir expedientes 
diversos e executar outras atividades de mesma natureza e grau de complexidade.
REQUISITOS PARA INGRESSO:
ESCOLARIDADE: Graduação em Arquivologia.

8



                        PODER JUDICIÁRIO FEDERAL

                        TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO

REGISTRO EM ÓRGÃO DE CLASSE: -

ANALISTA JUDICIÁRIO, ÁREA APOIO ESPECIALIZADO, ESPECIALIDADE BIBLIOTECONOMIA
ATRIBUIÇÕES: Manter atualizado o inventário do acervo bibliográfico; proceder ao cadastramento das publicações editadas pelo 
Tribunal junto aos órgãos responsáveis pela padronização internacional de numeração de títulos de livros e periódicos; selecionar, 
indexar e catalogar material documental de interesse do Tribunal para consulta e/ou composição do acervo; desenvolver linguagem 
de indexação na área trabalhista para o Tribunal; alimentar os bancos de dados da área; organizar catálogos e mantê-los atualizados; 
efetuar a organização, o controle e o armazenamento do acervo; selecionar, coletar e organizar material documental referente à 
doutrina, à legislação e à jurisprudência de interesse do Tribunal; atender ao usuário, realizando pesquisas bibliográficas e de 
informações solicitadas; realizar intercâmbio com bibliotecas de órgãos públicos e instituições jurídicas nacionais e estrangeiras; 
registrar e controlar empréstimos, devolução e reserva do material bibliográfico; atender ao público interno e externo; redigir, digitar 
e conferir expedientes diversos e executar outras atividades de mesma natureza e grau de complexidade.
REQUISITOS PARA INGRESSO:
ESCOLARIDADE: Graduação em Biblioteconomia.
REGISTRO EM ÓRGÃO DE CLASSE: Conselho Regional de Biblioteconomia.

ANALISTA JUDICIÁRIO, ÁREA APOIO ESPECIALIZADO, ESPECIALIDADE COMUNICAÇÃO SOCIAL
ATRIBUIÇÕES:  Elaborar  e  fornecer,  aos  veículos  de  comunicação  externos,  informações  e  esclarecimentos  sobre  assuntos 
relativos à Justiça do Trabalho; confeccionar expediente de comunicação interno; receber e acompanhar profissionais da imprensa 
em eventos do Tribunal e em entrevistas com autoridades; acompanhar diariamente a divulgação, em veículos de comunicação 
externos, de notícias relacionadas à Justiça do Trabalho; organizar e manter atualizado arquivo de matérias jornalísticas de interesse 
do Tribunal, bem como de documentos oficiais para divulgação externa; manter atualizadas informações sobre o Tribunal e a Justiça 
do Trabalho em página na internet e  intranet;  elaborar material  de divulgação de eventos do Tribunal e divulgá-los;  efetuar a 
cobertura jornalística de eventos internos e externos do Tribunal; redigir, digitar e conferir expedientes diversos e executar outras 
atividades de mesma natureza e grau de complexidade.
REQUISITOS PARA INGRESSO:
ESCOLARIDADE: Graduação em Comunicação Social.
REGISTRO EM ÓRGÃO DE CLASSE: -

ANALISTA JUDICIÁRIO, ÁREA APOIO ESPECIALIZADO, ESPECIALIDADE ENFERMAGEM
ATRIBUIÇÕES:  Realizar  procedimentos  de  enfermagem  segundo  prescrição  médica  ou  odontológica;  preparar  e  esterilizar 
material, instrumental e equipamentos; prestar auxílio ao médico ou odontólogo em técnicas específicas, quando da realização de 
exames e/ou tratamentos; prestar primeiros socorros; elaborar, implementar, acompanhar e avaliar projetos pertinentes à área de 
atuação; efetuar o controle de estoque e das condições de uso de equipamentos, materiais, instrumentos e medicamentos utilizados 
para atendimento médico e odontológico; elaborar relatórios e planos de trabalho e fornecer dados estatísticos inerentes à área de 
atuação; redigir, digitar e conferir expedientes diversos e executar outras tarefas da mesma natureza e grau de complexidade.
REQUISITOS PARA INGRESSO:
ESCOLARIDADE: Graduação em Enfermagem.
REGISTRO EM ÓRGÃO DE CLASSE: Conselho Regional de Enfermagem.

ANALISTA JUDICIÁRIO, ÁREA APOIO ESPECIALIZADO, ESPECIALIDADE ENGENHARIA
ATRIBUIÇÕES: Elaborar projetos relativos a construção, conservação e reforma dos prédios do Tribunal; acompanhar e fiscalizar 
obras e serviços; realizar exames técnicos de expedientes relativos a execução de obras; prestar assistência em assuntos técnicos 
relacionados  a projetos  de obras de instalações prediais e  de estruturas;  executar  desenho técnico;  emitir  pareceres técnicos e 
elaborar especificações técnicas e relatórios sobre assuntos relativos à sua área de atuação; acompanhar a manutenção das centrais e 
aparelhos de ar condicionado e das instalações elétricas e hidráulicas dos prédios do Tribunal; redigir, digitar e conferir expedientes 
diversos e executar outras atividades de mesma natureza e grau de complexidade.
REQUISITOS PARA INGRESSO:
ESCOLARIDADE: Graduação em Engenharia Civil, Mecânica ou Elétrica.
REGISTRO EM ÓRGÃO DE CLASSE: Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia.

ANALISTA JUDICIÁRIO, ÁREA APOIO ESPECIALIZADO, ESPECIALIDADE ENGENHARIA (CIVIL)
ATRIBUIÇÕES: Elaborar projetos relativos a construção, conservação e reforma dos prédios do Tribunal; acompanhar e fiscalizar 
obras e serviços; realizar exames técnicos de expedientes relativos a execução de obras; prestar assistência em assuntos técnicos 
relacionados  a projetos  de obras de instalações prediais e  de estruturas;  executar  desenho técnico;  emitir  pareceres técnicos e 
elaborar especificações técnicas e relatórios sobre assuntos relativos à sua área de atuação; acompanhar a manutenção de instalações 
hidráulicas dos prédios do Tribunal; acompanhar manutenção de instalações elétricas de baixa tensão; redigir, digitar e conferir 
expedientes diversos e executar outras atividades de mesma natureza e grau de complexidade.
REQUISITOS PARA INGRESSO:
ESCOLARIDADE: Graduação em Engenharia Civil.
REGISTRO EM ÓRGÃO DE CLASSE: Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia.

ANALISTA JUDICIÁRIO, ÁREA APOIO ESPECIALIZADO, ESPECIALIDADE ENGENHARIA (ELÉTRICA)
ATRIBUIÇÕES: Elaborar projetos relativos a construção, conservação e reforma dos prédios do Tribunal; acompanhar e fiscalizar 
obras e serviços; realizar exames técnicos de expedientes relativos a execução de obras; prestar assistência em assuntos técnicos 
relacionados  a projetos  de obras de instalações prediais e  de estruturas;  executar  desenho técnico;  emitir  pareceres técnicos e 
elaborar especificações técnicas e relatórios sobre assuntos relativos à sua área de atuação; acompanhar a manutenção das centrais e 
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aparelhos de ar condicionado e das instalações elétricas dos prédios do Tribunal; redigir, digitar e conferir expedientes diversos e 
executar outras atividades de mesma natureza e grau de complexidade.
REQUISITOS PARA INGRESSO:
ESCOLARIDADE: Graduação em Engenharia Elétrica.
REGISTRO EM ÓRGÃO DE CLASSE: Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia.

ANALISTA  JUDICIÁRIO,  ÁREA  APOIO  ESPECIALIZADO,  ESPECIALIDADE  ENGENHARIA  (SEGURANÇA  DO 
TRABALHO)
ATRIBUIÇÕES: Executar  atividades relacionadas a prevenção e controle de riscos dos locais de trabalho e das instalações  e 
equipamentos; elaborar, acompanhar e avaliar projetos pertinentes a segurança e à higiene do trabalho; vistoriar, avaliar, realizar 
perícias, emitir pareceres e laudos técnicos; propor políticas, programas, campanhas educativas, treinamento, normas e regulamentos 
de segurança do trabalho; elaborar projetos de sistemas de segurança e assessorar a elaboração de projetos de obras, instalação e 
equipamentos, opinando sob o ponto de vista da engenharia de segurança; propor medidas de prevenção de acidentes de trabalho; 
acompanhar e fiscalizar obras e serviços; redigir, digitar e conferir expedientes diversos e executar outras atividades de mesma 
natureza e grau de complexidade.
REQUISITOS PARA INGRESSO:
ESCOLARIDADE:  Graduação  em  Arquitetura  ou  Engenharia  acrescida  de  pós-graduação  em  Engenharia  de  Segurança  do 
Trabalho.
REGISTRO EM ÓRGÃO DE CLASSE: Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia.

ANALISTA JUDICIÁRIO, ÁREA APOIO ESPECIALIZADO, ESPECIALIDADE FISIOTERAPIA
ATRIBUIÇÕES: Elaborar diagnóstico fisioterapêutico; realizar atividades destinadas à promoção, ao tratamento e à recuperação da 
saúde de pacientes mediante a aplicação de técnicas fisioterapêuticas; redigir, digitar e conferir expedientes diversos e executar 
outras atividades de mesma natureza e grau de complexidade.
REQUISITOS PARA INGRESSO:
ESCOLARIDADE: Graduação em Fisioterapia.
REGISTRO EM ÓRGÃO DE CLASSE: Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional.

ANALISTA JUDICIÁRIO, ÁREA APOIO ESPECIALIZADO, ESPECIALIDADE MEDICINA
ATRIBUIÇÕES: Realizar consultas, exames, diagnósticos e inspeções de saúde; solicitar exames; prescrever tratamentos; realizar 
visitas domiciliares ou em dependências hospitalares; providenciar a remoção de pacientes para instituições hospitalares em casos 
de emergência;  emitir laudos médicos, pareceres e atestados; conceder licenças para tratamento de saúde; homologar atestados 
médicos emitidos por profissionais externos ao quadro do Tribunal; atuar em perícias médicas; atuar em programas de educação e 
prevenção  de  doenças;  prescrever  e  administrar  medicamentos;  efetuar  o  controle  de  estoque  e  das  condições  de  uso  de 
equipamentos, materiais, instrumentos e medicamentos utilizados para atendimento médico; colaborar na fiscalização das condições 
de higiene e segurança dos locais de trabalho; redigir, digitar e conferir expedientes diversos e executar outras atividades de mesma 
natureza e grau de complexidade.
REQUISITOS PARA INGRESSO:
ESCOLARIDADE: Graduação em Medicina.
REGISTRO EM ÓRGÃO DE CLASSE: Conselho Regional de Medicina.

ANALISTA JUDICIÁRIO, ÁREA APOIO ESPECIALIZADO, ESPECIALIDADE MEDICINA (CARDIOLOGIA)
ATRIBUIÇÕES: Realizar consultas, exames, diagnósticos e inspeções de saúde, principalmente na área de cardiologia; solicitar 
exames; prescrever tratamentos; realizar visitas domiciliares ou em dependências hospitalares; providenciar a remoção de pacientes 
para instituições hospitalares em casos de emergência; emitir laudos médicos e pareceres; conceder licenças para tratamento de 
saúde; homologar atestados médicos emitidos por profissionais externos ao quadro do Tribunal; atuar em perícias médicas; atuar em 
programas de educação  e prevenção de doenças;  prescrever e  administrar  medicamentos;  efetuar  o  controle  de estoque  e das 
condições de uso de equipamentos,  materiais,  instrumentos e medicamentos utilizados para atendimento médico; colaborar  na 
fiscalização das condições de higiene e segurança dos locais de trabalho; redigir, digitar e conferir expedientes diversos e executar 
outras atividades de mesma natureza e grau de complexidade.
REQUISITOS PARA INGRESSO:
ESCOLARIDADE: Graduação em Medicina e pós-graduação em Cardiologia.
REGISTRO EM ÓRGÃO DE CLASSE: Conselho Regional de Medicina.

ANALISTA JUDICIÁRIO, ÁREA APOIO ESPECIALIZADO, ESPECIALIDADE MEDICINA (DO TRABALHO)
ATRIBUIÇÕES: Realizar consultas, exames, diagnósticos e inspeções de saúde, principalmente relacionadas à saúde ocupacional; 
solicitar exames; prescrever tratamentos; realizar visitas domiciliares ou em dependências hospitalares; providenciar a remoção de 
pacientes  para  instituições  hospitalares  em  casos  de  emergência;  emitir  laudos  médicos  e  pareceres;  conceder  licenças  para 
tratamento de saúde; homologar atestados médicos emitidos por profissionais externos ao quadro do Tribunal; atuar em perícias 
médicas; atuar em programas de educação e prevenção de doenças; prescrever e administrar medicamentos; efetuar o controle de 
estoque e das condições de uso de equipamentos, materiais, instrumentos e medicamentos utilizados para atendimento médico; 
colaborar na fiscalização das condições de higiene e segurança dos locais de trabalho; redigir, digitar e conferir expedientes diversos 
e executar outras atividades de mesma natureza e grau de complexidade.
REQUISITOS PARA INGRESSO:
ESCOLARIDADE: Graduação em Medicina e pós-graduação em Medicina do Trabalho.
REGISTRO EM ÓRGÃO DE CLASSE: Conselho Regional de Medicina.

ANALISTA JUDICIÁRIO, ÁREA APOIO ESPECIALIZADO, ESPECIALIDADE MEDICINA (PSIQUIATRIA)

10



                        PODER JUDICIÁRIO FEDERAL

                        TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO

ATRIBUIÇÕES: Realizar consultas, exames, diagnósticos e inspeções de saúde, principalmente na área de psiquiatria; solicitar 
exames; prescrever tratamentos; realizar visitas domiciliares ou em dependências hospitalares; providenciar a remoção de pacientes 
para instituições hospitalares em casos de emergência; emitir laudos médicos e pareceres; conceder licenças para tratamento de 
saúde; homologar atestados médicos emitidos por profissionais externos ao quadro do Tribunal; atuar em perícias médicas; atuar em 
programas de educação  e prevenção de doenças;  prescrever e  administrar  medicamentos;  efetuar  o  controle  de estoque  e das 
condições de uso de equipamentos,  materiais,  instrumentos e medicamentos utilizados para atendimento médico; colaborar  na 
fiscalização das condições de higiene e segurança dos locais de trabalho; redigir, digitar e conferir expedientes diversos e executar 
outras atividades de mesma natureza e grau de complexidade.
REQUISITOS PARA INGRESSO:
ESCOLARIDADE: Graduação em Medicina e pós-graduação em Psiquiatria.
REGISTRO EM ÓRGÃO DE CLASSE: Conselho Regional de Medicina.

ANALISTA JUDICIÁRIO, ÁREA APOIO ESPECIALIZADO, ESPECIALIDADE MEDICINA (PEDIATRIA)
ATRIBUIÇÕES:  Realizar  consultas,  exames,  diagnósticos  e  inspeções  de saúde,  principalmente na  área  de pediatria;  solicitar 
exames; prescrever tratamentos; realizar visitas domiciliares ou em dependências hospitalares; providenciar a remoção de pacientes 
para instituições hospitalares em casos de emergência; emitir laudos médicos e pareceres; conceder licenças para tratamento de 
saúde; homologar atestados médicos emitidos por profissionais externos ao quadro do Tribunal; atuar em perícias médicas; atuar em 
programas de educação  e prevenção de doenças;  prescrever e  administrar  medicamentos;  efetuar  o  controle  de estoque  e das 
condições de uso de equipamentos,  materiais,  instrumentos e medicamentos utilizados para atendimento médico; colaborar  na 
fiscalização das condições de higiene e segurança dos locais de trabalho; redigir, digitar e conferir expedientes diversos e executar 
outras atividades de mesma natureza e grau de complexidade.
REQUISITOS PARA INGRESSO:
ESCOLARIDADE: Graduação em Medicina e pós-graduação em Pediatria.
REGISTRO EM ÓRGÃO DE CLASSE: Conselho Regional de Medicina.

ANALISTA JUDICIÁRIO, ÁREA APOIO ESPECIALIZADO, ESPECIALIDADE NUTRIÇÃO
ATRIBUIÇÕES:  Realizar  programas  e  campanhas  referentes  à  educação  nutricional;  prescrever  e  supervisionar  dietas;  atuar 
visando à segurança alimentar em todas as áreas da alimentação e nutrição; promover a manutenção e recuperação da saúde e 
prevenção  de  doenças  dos  servidores;  elaborar  e  aplicar  instrumentos  de  acompanhamento,  avaliação,  pesquisa,  controle  e 
divulgação referentes aos projetos desenvolvidos; redigir, digitar e conferir expedientes diversos e executar outras atividades de 
mesma natureza e grau de complexidade.
REQUISITOS PARA INGRESSO:
ESCOLARIDADE: Graduação em Nutrição.
REGISTRO EM ÓRGÃO DE CLASSE: Conselho Regional de Nutrição.

ANALISTA JUDICIÁRIO, ÁREA APOIO ESPECIALIZADO, ESPECIALIDADE ODONTOLOGIA
ATRIBUIÇÕES: Realizar consultas, diagnósticos, tratamentos e prevenção das afecções bucais; atuar em campanhas e programas 
de saúde bucal; conceder licenças para tratamento de saúde relacionadas à odontologia; homologar atestados odontológicos emitidos
por  profissionais  externos  ao  quadro  do  Tribunal;  realizar  perícias  odontológicas;  prescrever  e  administrar  medicamentos; 
radiografar elementos dentários; analisar processos e emitir pareceres técnicos e laudos referentes à sua área de atuação; efetuar o 
controle do estoque e das condições de uso de equipamentos, materiais, instrumentos e medicamentos utilizados para atendimento 
odontológico; colaborar na fiscalização das condições de higiene e segurança dos locais de trabalho; redigir,  digitar e conferir 
expedientes diversos e executar outras atividades de mesma natureza e grau de complexidade.
REQUISITOS PARA INGRESSO:
ESCOLARIDADE: Graduação em Odontologia.
REGISTRO EM ÓRGÃO DE CLASSE: Conselho Regional de Odontologia.

ANALISTA JUDICIÁRIO, ÁREA APOIO ESPECIALIZADO, ESPECIALIDADE ODONTOLOGIA (ENDODONTIA)
ATRIBUIÇÕES:  Realizar  consultas,  diagnósticos,  tratamentos  e  prevenção  das  afecções  bucais,  principalmente  na  área  da 
endodontia;  atuar  em  campanhas  e  programas  de  saúde  bucal;  conceder  licenças  para  tratamento  de  saúde  relacionadas  à 
odontologia;  homologar  atestados  odontológicos  emitidos  por  profissionais  externos  ao  quadro  do  Tribunal;  realizar  perícias 
odontológicas;  prescrever  e  administrar  medicamentos;  radiografar  elementos  dentários;  analisar  processos  e  emitir  pareceres 
técnicos e laudos referentes à sua área de atuação; efetuar o controle do estoque e das condições de uso de equipamentos, materiais, 
instrumentos  e  medicamentos utilizados  para  atendimento  odontológico;  colaborar  na  fiscalização das  condições  de  higiene e 
segurança dos locais de trabalho; redigir, digitar e conferir expedientes diversos e executar outras atividades de mesma natureza e 
grau de complexidade.
REQUISITOS PARA INGRESSO:
ESCOLARIDADE: Graduação em Odontologia e pós-graduação em Endodontia.
REGISTRO EM ÓRGÃO DE CLASSE: Conselho Regional de Odontologia.

ANALISTA JUDICIÁRIO, ÁREA APOIO ESPECIALIZADO, ESPECIALIDADE ODONTOLOGIA (PEDIATRIA)
ATRIBUIÇÕES: Realizar diagnóstico, tratamento e prevenção das afecções bucais, principalmente na área da odontopediatria; atuar 
em campanhas e programas de saúde bucal; conceder licenças para tratamento de saúde relacionadas à odontologia; homologar 
atestados odontológicos emitidos por profissionais externos ao quadro do Tribunal; realizar perícias odontológicas; prescrever e 
administrar medicamentos; radiografar elementos dentários; analisar processos e emitir pareceres técnicos e laudos referentes à sua 
área de atuação; efetuar o controle do estoque e das condições de uso de equipamentos, materiais, instrumentos e medicamentos 
utilizados para atendimento odontológico; colaborar na fiscalização das condições de higiene e segurança dos locais de trabalho; 
redigir, digitar e conferir expedientes diversos e executar outras atividades de mesma natureza e grau de complexidade.
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REQUISITOS PARA INGRESSO:
ESCOLARIDADE: Graduação em Odontologia e pós-graduação em Odontopediatria.
REGISTRO EM ÓRGÃO DE CLASSE: Conselho Regional de Odontologia.

ANALISTA JUDICIÁRIO, ÁREA APOIO ESPECIALIZADO, ESPECIALIDADE ODONTOLOGIA (PERIODONTIA)
ATRIBUIÇÕES: Realizar diagnóstico, tratamento e prevenção das afecções bucais, principalmente na área de periodontia; atuar em 
campanhas  e  programas  de  saúde  bucal;  conceder  licenças  para  tratamento  de  saúde  relacionadas  à  odontologia;  homologar 
atestados odontológicos emitidos por profissionais externos ao quadro do Tribunal; realizar perícias odontológicas; prescrever e 
administrar medicamentos; radiografar elementos dentários; analisar processos e emitir pareceres técnicos e laudos referentes à sua 
área de atuação; efetuar o controle do estoque e das condições de uso de equipamentos, materiais, instrumentos e medicamentos 
utilizados para atendimento odontológico; colaborar na fiscalização das condições de higiene e segurança dos locais de trabalho; 
redigir, digitar e conferir expedientes diversos e executar outras atividades de mesma natureza e grau de complexidade.
REQUISITOS PARA INGRESSO
ESCOLARIDADE: Graduação em Odontologia e pós-graduação em Periodontia.
REGISTRO EM ÓRGÃO DE CLASSE: Conselho Regional de Odontologia.

ANALISTA JUDICIÁRIO, ÁREA APOIO ESPECIALIZADO, ESPECIALIDADE ODONTOLOGIA (PRÓTESE)
ATRIBUIÇÕES: Realizar diagnóstico, tratamento e prevenção das afecções bucais , principalmente na área de prótese; atuar em 
campanhas  e  programas  de  saúde  bucal;  conceder  licenças  para  tratamento  de  saúde  relacionadas  à  odontologia;  homologar 
atestados odontológicos emitidos por profissionais externos ao quadro do Tribunal; realizar perícias odontológicas; prescrever e 
administrar medicamentos; radiografar elementos dentários; analisar processos e emitir pareceres técnicos e laudos referentes à sua 
área de atuação; efetuar o controle do estoque e das condições de uso de equipamentos, materiais, instrumentos e medicamentos 
utilizados para atendimento odontológico; colaborar na fiscalização das condições de higiene e segurança dos locais de trabalho; 
redigir, digitar e conferir expedientes diversos e executar outras atividades de mesma natureza e grau de complexidade.
REQUISITOS PARA INGRESSO:
ESCOLARIDADE: Graduação em Odontologia e pós-graduação em Prótese.
REGISTRO EM ÓRGÃO DE CLASSE: Conselho Regional de Odontologia.

ANALISTA JUDICIÁRIO, ÁREA APOIO ESPECIALIZADO, ESPECIALIDADE PSICOLOGIA
ATRIBUIÇÕES:  Realizar  atividades  relacionadas  às  áreas  de  psicologia  organizacional  e  clínica;  realizar  atendimentos, 
diagnósticos e inspeções de saúde; prescrever tratamentos; realizar visitas domiciliares ou em dependências hospitalares; emitir 
laudos  e  pareceres;  conceder  licenças  para  tratamento  de  saúde  relacionadas  à  psicologia;  homologar  atestados  de  saúde 
relacionados à psicologia emitidos por profissionais externos ao quadro do Tribunal; atuar em programas de educação e prevenção 
de  doenças;  atuar  em processos  de  seleção,  acompanhamento,  treinamento,  análise  ocupacional,  avaliação  de  desempenho  e 
desligamento de pessoal; redigir, digitar e conferir expedientes diversos e executar outras atividades de mesma natureza e grau de 
complexidade.
REQUISITOS PARA INGRESSO
ESCOLARIDADE: Graduação em Psicologia.
REGISTRO EM ÓRGÃO DE CLASSE: Conselho Regional de Psicologia.

ANALISTA JUDICIÁRIO, ÁREAAPOIO ESPECIALIZADO, ESPECIALIDADE SERVIÇO SOCIAL
ATRIBUIÇÕES: Elaborar estudos, projetos e pesquisas de âmbito social e de cunho sócio-educativo; atuar em ações que envolvam 
a recuperação,  a readaptação ou a orientação a servidores; promover ações com vistas à redução de fatores que interfiram no 
tratamento da saúde; efetuar contatos com a rede hospitalar para fins de atendimento especializado; prestar assessoramento técnico 
pertinente à sua área de atuação; efetuar visitas domiciliares ou em dependências hospitalares; elaborar, implementar, acompanhar e 
avaliar projetos pertinentes à área de atuação; redigir, digitar e conferir expedientes diversos e executar outras atividades de mesma 
natureza e grau de complexidade.
REQUISITOS PARA INGRESSO
ESCOLARIDADE: Graduação em Serviço Social.
REGISTRO EM ÓRGÃO DE CLASSE: Conselho Regional de Serviço Social.

ANALISTA JUDICIÁRIO, ÁREAAPOIO ESPECIALIZADO, ESPECIALIDADE TAQUIGRAFIA
ATRIBUIÇÕES: Executar o apanhamento taquigráfico de sessões e outros eventos do Tribunal; efetuar atividades relacionadas à 
decodificação, concatenação, revisão e encaminhamento final  das notas taquigráficas;  realizar  degravações de sessões e outros 
eventos que não são taquigrafados diretamente;  redigir,  digitar e conferir  expedientes diversos e executar  outras atividades de 
mesma natureza e grau de complexidade.<!ID1435904-2>
REQUISITOS PARA INGRESSO
ESCOLARIDADE: Curso de ensino superior, inclusive licenciatura plena.
REGISTRO EM ÓRGÃO DE CLASSE:

ANALISTA JUDICIÁRIO, ÁREA APOIO ESPECIALIZADO, ESPECIALIDADETECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
ATRIBUIÇÕES : Desenvolver projetos e sistemas de informática; documentar os sistemas; analisar e avaliar diagramas, estruturas e 
descrições de entradas e saídas de sistemas; sugerir as características e quantitativos de equipamentos necessários à utilização dos 
sistemas;  analisar  e  avaliar  as  definições  e  documentação  de  arquivos,  programas,  rotinas  de  produção  e  testes  de  sistemas; 
identificar as necessidades de produção, alteração e otimização de sistemas; prestar suporte técnico e treinamento aos usuários de 
sistemas; analisar e avaliar procedimentos para instalação de base de dados, assim como definir dados a serem coletados para teste 
paralelo de sistemas; planejar e coordenar as atividades de manutenção dos sistemas em operação; elaborar projetos de páginas para 
internet e intranet; elaborar especificação técnica para subsidiar a aquisição de software e equipamentos de informática; propor 
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padrões e soluções para ambientes informatizados; elaborar pareceres técnicos; redigir, digitar e conferir expedientes diversos e 
executar outras atividades de mesma natureza e grau de complexidade.
REQUISITOS PARA INGRESSO
ESCOLARIDADE: Curso de ensino superior na área de informática ou qualquer curso de ensino superior, acrescido de curso de 
pós-graduação em informática.
REGISTRO EM ÓRGÃO DE CLASSE:

TÉCNICO  JUDICIÁRIO,  ÁREA  APOIO  ESPECIALIZADO,  ESPECIALIDADE:CINEFOTO  E  MICROFILMAGEM  (Em 
extinção: à medida que ficarem vagos, alterar para área administrativa, sem especialidade. Resolução CSJT n.º 47/2008, art. 10)
ATRIBUIÇÕES: Executar atividades relacionadas a filmagem, fotografia e microfilmagem; redigir, digitar e conferir expedientes 
diversos e executar outras atividades de mesma natureza e grau de complexidade.
REQUISITOS PARA INGRESSO
ESCOLARIDADE: Curso de ensino médio.
REGISTRO EM ÓRGÃO DE CLASSE:

35. TÉCNICO JUDICIÁRIO, APOIO ESPECIALIZADO, ESPECIALIDADE COMUNICAÇÃO SOCIAL (Em extinção: à medida 
que ficarem vagos, alterar para área administrativa, sem especialidade. Resolução CSJT n.º 47/2008, art. 10).
ATRIBUIÇÕES: Executar atividades de apoio relacionadas à obtenção, divulgação e arquivo de informações sobre assuntos de 
interesse da Justiça do Trabalho; auxiliar na cobertura jornalística de eventos internos e externos do Tribunal; redigir, digitar e 
conferir expedientes diversos e executar outras atividades de mesma natureza e grau de complexidade.
REQUISITOS PARA INGRESSO:
ESCOLARIDADE: Curso de ensino médio.
REGISTRO EM ÓRGÃO DE CLASSE: -

36.  TÉCNICO JUDICIÁRIO,  ÁREA APOIO ESPECIALIZADO,  ESPECIALIDADE DESENHO TÉCNICO (Em extinção:  à 
medida que ficarem vagos, alterar para área administrativa, sem especialidade. Resolução CSJT n.º 47/2008, art. 10).
ATRIBUIÇÕES: Executar atividades de apoio relacionadas à elaboração de desenhos técnicos de engenharia e arquitetura; redigir, 
digitar e conferir expedientes diversos e executar outras atividades de mesma natureza e grau de complexidade.
REQUISITOS PARA INGRESSO:
ESCOLARIDADE: Curso de ensino médio.
REGISTRO EM ÓRGÃO DE CLASSE: -

37. TÉCNICO JUDICIÁRIO, ÁREA APOIO ESPECIALIZADO, ESPECIALIDADE DIGITAÇÃO (Em extinção: à medida que 
ficarem vagos, alterar para área apoio especializado, especialidade tecnologia da informação. Resolução CSJT n.º 47/2008, art. 9º).
ATRIBUIÇÕES: Executar atividades relacionadas a digitação e organização de documentos; operar equipamentos e sistemas de 
informática; redigir, digitar e conferir expedientes diversos e executar outras atividades de mesma natureza e grau de complexidade.
REQUISITOS PARA INGRESSO:
ESCOLARIDADE: Curso de ensino médio.
REGISTRO EM ÓRGÃO DE CLASSE: -

38. TÉCNICO JUDICIÁRIO, ÁREA APOIO ESPECIALIZADO, ESPECIALIDADE ENFERMEGEM
ATRIBUIÇÕES: Auxiliar na realização de procedimentos de enfermagem segundo prescrição médica ou odontológica; preparar e 
esterilizar material, instrumental e equipamentos; prestar auxílio ao médico, odontólogo ou enfermeiro em técnicas específicas, 
quando da realização de exames e/ou tratamentos; prestar primeiros socorros; redigir, digitar e conferir  expedientes diversos e 
executar outras tarefas da mesma natureza e grau de complexidade.
REQUISITOS PARA INGRESSO:
ESCOLARIDADE: Curso de ensino médio e curso técnico de enfermagem.
REGISTRO EM ÓRGÃO DE CLASSE: Conselho Regional de Enfermagem.

39. TÉCNICO JUDICIÁRIO, ÁREA APOIO ESPECIALIZADO, ESPECIALIDADE INFORMÁTICA (Em extinção: à medida 
que ficarem vagos, alterar para área apoio especializado, especialidade tecnologia da informação. Resolução CSJT n.º 47/2008, art. 
9º).
ATRIBUIÇÕES:  Prestar  atendimento  a  usuários;  executar  tarefas  de  operação,  instalação  e  manutenção  de  equipamentos  de 
informática; efetuar os procedimentos de cópia, transferência, armazenamento e recuperação de arquivos de dados; diagnosticar as 
causas  de  falhas  no  processamento;  verificar  a  correta  utilização  de  material  e  as  condições  de  ambiente  adequadas  ao 
funcionamento dos equipamentos; redigir, digitar e conferir expedientes diversos e executar outras atividades de mesma natureza e 
grau de complexidade.
REQUISITOS PARA INGRESSO:
ESCOLARIDADE: Curso de ensino médio.
REGISTRO EM ÓRGÃO DE CLASSE: -

40.  TÉCNICO JUDICIÁRIO,  ÁREA APOIO ESPECIALIZADO,  ESPECIALIDADE INSTALAÇÕES LÓGICO-ELÉTRICAS 
(Em extinção: à medida que ficarem vagos, alterar para área apoio especializado, especialidade tecnologia da informação. Resolução 
CSJT n.º 47/2008, art. 9º).
ATRIBUIÇÕES: Realizar vistoria e manutenção da infraestrutura das redes lógicas e elétricas; executar instalações elétricas e de 
rede de dados; calcular demanda elétrica instalada ou a ser instalada; medir entrada e saída de cabos elétricos; instalar sistemas 
elétricos, lógicos ou de telecomunicações; vistoriar serviços executados por terceiros; redigir, digitar e conferir expedientes diversos 
e executar outras atividades de mesma natureza e grau de complexidade.
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REQUISITOS PARA INGRESSO:
ESCOLARIDADE: Curso de ensino médio.
REGISTRO EM ÓRGÃO DE CLASSE: -
 
41. TÉCNICO JUDICIÁRIO, ÁREA APOIO ESPECIALIZADO, ESPECIALIDADE OPERAÇÃO DE COMPUTADORES (Em 
extinção: à medida que ficarem vagos, alterar para área apoio especializado, especialidade tecnologia da informação. Resolução 
CSJT n.º 47/2008, art. 9º).
ATRIBUIÇÕES:  Prestar  atendimento  a  usuários;  executar  tarefas  de  operação,  instalação  e  manutenção  de  equipamentos  de 
informática; efetuar os procedimentos de cópia, transferência, armazenamento e recuperação de arquivos de dados; redigir, digitar e 
conferir expedientes diversos e executar outras atividades de mesma natureza e grau de complexidade.
REQUISITOS PARA INGRESSO:
ESCOLARIDADE: Curso de ensino médio.
REGISTRO EM ÓRGÃO DE CLASSE: -

42. TÉCNICO JUDICIÁRIO, ÁREA APOIO ESPECIALIZADO, ESPECIALIDADE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
ATRIBUIÇOES:  Executar  atividades  relacionadas  ao  desenvolvimento,  teste,  codificação,  manutenção  e  documentação  de 
programas e sistemas de informática; prestar suporte técnico e treinamento a usuários; elaborar páginas para internet e intranet; 
identificar as necessidades de produção, alteração e otimização de sistemas; executar tarefas de operação, instalação e manutenção 
de equipamentos de informática; efetuar os procedimentos de cópia, transferência, armazenamento e recuperação de arquivos de 
dados; elaborar pareceres técnicos; redigir, digitar e conferir expedientes diversos e executar outras atividades de mesma natureza e 
grau de complexidade.
REQUISITOS PARA INGRESSO:
ESCOLARIDADE: Curso de ensino médio acrescido de curso de programação com, no mínimo, 120 horas/aula, ou curso técnico na 
área de informática expedido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação.
REGISTRO EM ÓRGÃO DE CLASSE: -

43. TÉCNICO JUDICIÁRIO, ÁREA ADMINISTRATIVA
ATRIBUIÇÕES: Prestar apoio técnico e administrativo pertinente às atribuições das unidades organizacionais; executar tarefas de 
apoio  à  atividade  judiciária;  arquivar  documentos;  efetuar  tarefas  relacionadas  à  movimentação  e  à  guarda  de  processos  e 
documentos;  atender  ao  público  interno  e  externo;  classificar  e  autuar  processos;  realizar  estudos,  pesquisas  e  rotinas 
administrativas;  redigir,  digitar  e  conferir  expedientes  diversos  e  executar  outras  atividades  de  mesma  natureza  e  grau  de 
complexidade.
REQUISITOS PARA INGRESSO:
ESCOLARIDADE: Curso de ensino médio.
REGISTRO EM ÓRGÃO DE CLASSE: -

44. TÉCNICO JUDICIÁRIO, ÁREA ADMINISTRATIVA, ESPECIALIDADE APOIO DE SERVIÇOS DIVERSOS (Em extinção: 
à medida que ficarem vagos, alterar para área administrativa, sem especialidade. Resolução CSJT n.º 47/2008, art. 8º).
ATRIBUIÇÕES: Executar atividades relacionadas ao recebimento e entrega de documentos, materiais e equipamentos; arquivar e 
organizar documentos; prestar atendimento ao público; redigir, digitar e conferir expedientes diversos e executar outras atividades 
de mesma natureza e grau de complexidade.
REQUISITOS PARA INGRESSO:
ESCOLARIDADE: Curso de ensino médio.
REGISTRO EM ÓRGÃO DE CLASSE: -

45. TÉCNICO JUDICIÁRIO, ÁREA ADMINISTRATIVA,
ESPECIALIDADE  ARTES  GRÁFICAS  (Em  extinção:  à  medida  que  ficarem  vagos,  alterar  para  área  administrativa,  sem 
especialidade. Resolução CSJT n.º 47/2008, art. 8º).
ATRIBUIÇÕES: Operar máquinas e equipamentos específicos para impressão e encadernação de documentos; efetuar cortes de 
papéis;  compor  modelos,  fazer  montagens  e  gravar  chapas;  imprimir  e  empacotar  os  impressos  destinados  ao  expediente  do 
Tribunal; proceder, rotineiramente, à limpeza e lubrificação das máquinas e equipamentos; operar máquina fotográfica,  revelar 
filmes, montar e inverter fotolitos; executar a arte final de documentos; operar máquinas reprográficas; redigir, digitar e conferir 
expedientes diversos e executar outras atividades de mesma natureza e grau de complexidade.
REQUISITOS PARA INGRESSO:
ESCOLARIDADE: Curso de ensino médio.
REGISTRO EM ÓRGÃO DE CLASSE: -

46. TÉCNICO JUDICIÁRIO, ÁREA ADMINISTRATIVA, ESPECIALIDADE CÁLCULO (Em extinção: à medida que ficarem 
vagos, alterar para área administrativa, sem especialidade. Resolução CSJT n.º 47/2008, art. 8º).
ATRIBUIÇÕES: Realizar estudos, pesquisas preliminares e rotinas processuais; executar e revisar trabalhos de digitação pertinentes 
à confecção e/ou atualização de cálculos trabalhistas e previdenciários; auxiliar na análise de contas; redigir, digitar e conferir 
expedientes diversos e executar outras atividades de mesma natureza e grau de complexidade.
REQUISITOS PARA INGRESSO:
ESCOLARIDADE: Curso de ensino médio.
REGISTRO EM ÓRGÃO DE CLASSE: -

47. TÉCNICO JUDICIÁRIO, ÁREA ADMINISTRATIVA, ESPECIALIDADE CARPINTARIA E MARCENARIA (Em extinção: 
à medida que ficarem vagos, alterar para área administrativa, sem especialidade. Resolução CSJT n.º 47/2008, art. 8º).
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ATRIBUIÇÕES: Executar atividades relacionadas à confecção, reparo e montagem de peças em madeira e revestimentos; efetuar o 
remanejamento de divisórias; substituir, instalar e promover a manutenção de fechaduras e molas em portas e gavetas; redigir, 
digitar e conferir expedientes diversos e executar outras atividades de mesma natureza e grau de complexidade.
REQUISITOS PARA INGRESSO:
ESCOLARIDADE: Curso de ensino médio.
REGISTRO EM ÓRGÃO DE CLASSE: -

48. TÉCNICO JUDICIÁRIO, ÁREA ADMINISTRATIVA, ESPECIALIDADE CONSTRUÇÃO CIVIL (Em extinção: à medida 
que ficarem vagos, alterar para área administrativa, sem especialidade. Resolução CSJT n.º 47/2008, art. 8º).
ATRIBUIÇÕES: Executar atividades relacionadas ao conserto, troca e instalação de equipamentos hidráulicos e sanitários; executar 
serviços simples de construção, reparo e/ou restauração na área de construção civil; auxiliar na fiscalização de obras e serviços nos  
prédios; auxiliar na elaboração de especificações técnicas e orçamentos para obras e serviços; redigir, digitar e conferir expedientes 
diversos e executar tarefas da mesma natureza e grau de complexidade.
REQUISITOS PARA INGRESSO:
ESCOLARIDADE: Curso de ensino médio.
REGISTRO EM ÓRGÃO DE CLASSE: -

49. TÉCNICO JUDICIÁRIO, ÁREA ADMINISTRATIVA, ESPECIALIDADE CONTABILIDADE 
ATRIBUIÇÕES:  Auxiliar  na  elaboração  da  proposta  orçamentária  anual,  análise  e  planificação  de  contas,  detalhamento  de 
despesas,  serviços  contábeis,  balanços,  balancetes,  demonstrativos  de  movimento  de  contas,  cálculo  de  faturas,  tabelas  de 
vencimentos, folhas de pagamento e organização de processos de prestação de contas; elaborar e extrair relatórios específicos dos 
sistemas contábeis; executar e revisar trabalhos pertinentes à confecção e/ou atualização de cálculos trabalhistas e previdenciários; 
redigir, digitar e conferir expedientes diversos e executar tarefas da mesma natureza e grau de complexidade.
REQUISITOS PARA INGRESSO:
ESCOLARIDADE:  Curso  de  ensino  médio  acrescido  de  curso  técnico  em  contabilidade  expedido  por  instituição  de  ensino 
reconhecida pelo Ministério da Educação.
REGISTRO EM ÓRGÃO DE CLASSE: Conselho Regional de Contabilidade.

50. TÉCNICO JUDICIÁRIO, ÁREA ADMINISTRATIVA, ESPECIALIDADE COPA (Em extinção: à medida que ficarem vagos, 
alterar para área administrativa, sem especialidade. Resolução CSJT n.º 47/2008, art. 8º).
ATRIBUIÇÕES: Preparar e servir café, água, lanches, refeições e similares; controlar o estoque de material de consumo; limpar e 
organizar mesas para eventos e refeições; lavar, esterilizar e guardar louças, talheres e demais utensílios; redigir, digitar e conferir 
expedientes diversos e executar tarefas da mesma natureza e grau de complexidade.
REQUISITOS PARA INGRESSO:
ESCOLARIDADE: Curso de ensino médio.
REGISTRO EM ÓRGÃO DE CLASSE: -

51.  TÉCNICO  JUDICIÁRIO,  ÁREA  ADMINISTRATIVA,  ESPECIALIDADE  ELETRÔNICA  (Em  extinção:  à  medida  que 
ficarem vagos, alterar para área administrativa, sem especialidade. Resolução CSJT n.º 47/2008, art. 8º).
ATRIBUIÇÕES:  Executar  tarefas  relativas  a  controle,  montagem,  manutenção  e  instalação  de  aparelhos  e  equipamentos 
eletrônicos; redigir, digitar e conferir expedientes diversos e executar outras atividades de mesma natureza e grau de complexidade.
REQUISITOS PARA INGRESSO:
ESCOLARIDADE: Curso de ensino médio.
REGISTRO EM ÓRGÃO DE CLASSE: -

52. TÉCNICO JUDICIÁRIO, ÁREA ADMINISTRATIVA, ESPECIALIDADE MECÂNICA (Em extinção: à medida que ficarem 
vagos, alterar para área administrativa, sem especialidade. Resolução CSJT n.º 47/2008, art. 8º).
ATRIBUIÇÕES: Executar serviços mecânicos, elétricos, eletrônicos e de borracharia nos veículos do Tribunal; efetuar revisões 
corretivas e preventivas nos veículos; executar serviços de lanternagem e pintura dos veículos oficiais do Tribunal; executar serviços
de instalação, reparo e troca de equipamentos de ar-condicionado e seus acessórios; realizar vistoria rotineira dos equipamentos de 
ar-condicionado;  redigir,  digitar  e  conferir  expedientes  diversos  e  executar  outras  atividades  de  mesma  natureza  e  grau  de 
complexidade.
REQUISITOS PARA INGRESSO:
ESCOLARIDADE: Curso de ensino médio.
REGISTRO EM ÓRGÃO DE CLASSE: -

53. TÉCNICO JUDICIÁRIO, ÁREA ADMINISTRATIVA, ESPECIALIDADE MECANOGRAFIA (Em extinção: à medida que 
ficarem vagos, alterar para área administrativa, sem especialidade. Resolução CSJT n.º 47/2008, art. 8º).
ATRIBUIÇÕES: Efetuar atividades relacionadas à operação de equipamentos de mecanografia; executar a manutenção e instalação 
de equipamentos de editoração do Tribunal; redigir, digitar e conferir expedientes diversos e executar outras atividades de mesma 
natureza e grau de complexidade.
REQUISITOS PARA INGRESSO:
ESCOLARIDADE: Curso de ensino médio.
REGISTRO EM ÓRGÃO DE CLASSE: -

54. TÉCNICO JUDICIÁRIO, ÁREA ADMINISTRATIVA, ESPECIALIDADE EDIFICAÇÕES E METALURGIA (Em extinção: 
à medida que ficarem vagos, alterar para área administrativa, sem especialidade. Resolução CSJT n.º 47/2008, art. 8º).
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ATRIBUIÇÕES:  Executar  serviços  que  envolvam  a  utilização  de  argamassa,  cimento,  concreto  e  gesso;  executar  serviços 
relacionados a estruturas metálicas; realizar trabalhos de demolição de alvenaria e de peças em cimento e concreto; preparar áreas 
para pintura;  realizar  trabalhos de pintura;  consertar,  trocar e  instalar  equipamentos hidráulicos,  sanitários,  louças  e similares; 
executar serviços simples de construção, reparo e/ou restauração na área de construção civil; redigir, digitar e conferir expedientes 
diversos e executar outras atividades de mesma natureza e grau de complexidade.
REQUISITOS PARA INGRESSO:
ESCOLARIDADE: Curso de ensino médio.
REGISTRO EM ÓRGÃO DE CLASSE: -

55. TÉCNICO JUDICIÁRIO, ÁREA ADMINISTRATIVA, ESPECIALIDADE PORTARIA (Em extinção: à medida que ficarem 
vagos, alterar para área administrativa, sem especialidade. Resolução CSJT n.º 47/2008, art. 8º).
ATRIBUIÇÕES: Controlar a entrada e a saída de pessoas; prestar informações aos visitantes; fiscalizar a circulação de pessoas nas 
dependências do Tribunal; lavrar a ocorrência de irregularidades; redigir, digitar e conferir expedientes diversos e executar outras 
atividades de mesma natureza e grau de complexidade.
REQUISITOS PARA INGRESSO:
ESCOLARIDADE: Curso de ensino médio.
REGISTRO EM ÓRGÃO DE CLASSE: -

56. TÉCNICO JUDICIÁRIO, ÁREA ADMINISTRATIVA, ESPECIALIDADE SEGURANÇA
ATRIBUIÇÕES:  Atuar  na  segurança  dos  magistrados,  das  autoridades,  dos servidores  e  das  instalações  do  Tribunal;  realizar 
investigações  preliminares;  conduzir  veículos  automotores;  vistoriar  veículos  e  registrar  sua  movimentação;  prestar  primeiros 
socorros às vítimas de sinistros e outras situações de risco; fiscalizar as atividades de controle de entrada e saída de materiais,  
equipamentos e volumes das dependências do Tribunal; executar  ações de prevenção e combate a incêndio e outros sinistros; 
redigir, digitar e conferir expedientes diversos e executar outras atividades de mesma natureza e grau de complexidade.
REQUISITOS PARA INGRESSO:
ESCOLARIDADE: Curso de ensino médio e carteira nacional de habilitação categoria D ou E.
REGISTRO EM ÓRGÃO DE CLASSE: -

57.  TÉCNICO JUDICIÁRIO,  ÁREA ADMINISTRATIVA,  ESPECIALIDADE SERVIÇOS HIDRÁULICOS (Em extinção:  à 
medida que ficarem vagos, alterar para área administrativa, sem especialidade. Resolução CSJT n.º 47/2008, art. 8º).
ATRIBUIÇÕES: Consertar,  trocar e instalar  equipamentos hidráulicos,  sanitários,  louças e similares; redigir,  digitar e  conferir 
expedientes diversos e executar outras atividades de mesma natureza e grau de complexidade.
REQUISITOS PARA INGRESSO:
ESCOLARIDADE: Curso de ensino médio.
REGISTRO EM ÓRGÃO DE CLASSE: -

58. TÉCNICO JUDICIÁRIO, ÁREA ADMINISTRATIVA, ESPECIALIDADE TELECOMUNICAÇÕES E ELETRICIDADE (Em 
extinção: à medida que ficarem vagos, alterar para área administrativa, sem especialidade. Resolução CSJT n.º 47/2008, art. 8º).
ATRIBUIÇÕES:  Executar  atividades  relacionadas  à  instalação,  à  desmontagem  e  à  manutenção  de  aparelhos  elétricos  e  de 
telecomunicações;  efetuar  instalações  elétricas  e  de  rede  de  telecomunicações;  instalar  sistemas  elétricos,  lógicos  ou  de 
telecomunicações;  redigir,  digitar  e  conferir  expedientes  diversos  e  executar  outras  atividades  de  mesma  natureza  e  grau  de 
complexidade.
REQUISITOS PARA INGRESSO:
ESCOLARIDADE: Curso de ensino médio.
REGISTRO EM ÓRGÃO DE CLASSE: -

59. TÉCNICO JUDICIÁRIO, ÁREA ADMINISTRATIVA, ESPECIALIDADE TELEFONIA
ATRIBUIÇÕES: Operar mesa telefônica, atendendo a chamadas telefônicas internas e externas; prestar informações ao público 
sobre assuntos relacionados ao Tribunal; receber e transmitir mensagens e informações; transferir ligações entre ramais; redigir, 
digitar e conferir expedientes diversos e executar outras atividades de mesma natureza e grau de complexidade.
REQUISITOS PARA INGRESSO:
ESCOLARIDADE: Curso de ensino médio.
REGISTRO EM ÓRGÃO DE CLASSE: -

60. TÉCNICO JUDICIÁRIO, ÁREA ADMINISTRATIVA, ESPECIALIDADE TRANSPORTE
ATRIBUIÇÕES: Dirigir veículos oficiais; realizar levantamento de dados nos acidentes de trânsito envolvendo veículo oficial do 
Tribunal; vistoriar veículos e registrar sua movimentação; prestar primeiros socorros às vítimas de sinistros e outras situações de 
risco; redigir, digitar e conferir expedientes diversos e executar outras atividades de mesma natureza e grau de complexidade.
REQUISITOS PARA INGRESSO:
ESCOLARIDADE: Curso de ensino médio e carteira nacional de habilitação categoria D ou E.
REGISTRO EM ÓRGÃO DE CLASSE: -

61.  AUXILIAR  JUDICIÁRIO,  ÁREA  ADMINISTRATIVA,  ESPECIALIDADE  APOIO  DE  SERVIÇOS  DIVERSOS  (Em 
extinção: A medida que ficarem vagos, não deverão ser providos: Resolução n.º 47/2008 - CSJT).
ATRIBUIÇÕES: Executar atividades relacionadas ao recebimento e entrega de documentos, materiais e equipamentos; arquivar e 
organizar documentos; prestar atendimento ao público; redigir, digitar e conferir expedientes diversos e executar outras atividades 
de mesma natureza e grau de complexidade.
REQUISITOS PARA INGRESSO:
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ESCOLARIDADE: Curso de ensino fundamental.
REGISTRO EM ÓRGÃO DE CLASSE: -

62. AUXILIAR JUDICIÁRIO, ÁREA ADMINISTRATIVA, ESPECIALIDADE ARTES GRÁFICAS (Em extinção: A medida que 
ficarem vagos, não deverão ser providos: Resolução n.º 47/2008 - CSJT).
ATRIBUIÇÕES: Operar máquinas e equipamentos específicos para impressão e encadernação de documentos; efetuar corte de 
papéis;  compor  modelos,  fazer  montagens  e  gravar  chapas;  imprimir  e  empacotar  os  impressos  destinados  ao  expediente  do 
Tribunal; proceder, rotineiramente, à limpeza e lubrificação das máquinas e equipamentos; operar máquina fotográfica,  revelar 
filmes, montar e inverter fotolitos; executar a arte final de documentos; operar máquinas reprográficas; redigir, digitar e conferir 
expedientes diversos e executar outras atividades de mesma natureza e grau de complexidade.
REQUISITOS PARA INGRESSO:
ESCOLARIDADE: Curso de ensino fundamental.
REGISTRO EM ÓRGÃO DE CLASSE: -

63.  AUXILIAR  JUDICIÁRIO,  ÁREA  ADMINISTRATIVA,  ESPECIALIDADE  CARPINTARIA  E  MARCENARIA  (Em 
extinção: A medida que ficarem vagos, não deverão ser providos: Resolução n.º 47/2008 - CSJT).
ATRIBUIÇÕES: Executar atividades relacionadas à confecção, reparo e montagem de peças em madeira e revestimentos; efetuar o 
remanejamento de divisórias; substituir, instalar e promover a manutenção de fechaduras e molas em portas e gavetas; redigir, 
digitar e conferir expedientes diversos e executar outras atividades de mesma natureza e grau de complexidade.
REQUISITOS PARA INGRESSO:
ESCOLARIDADE: Curso de ensino fundamental.
REGISTRO EM ÓRGÃO DE CLASSE: -

64. AUXILIAR JUDICIÁRIO, ÁREA ADMINISTRATIVA, ESPECIALIDADE CONSTRUÇÃO CIVIL (Em extinção: A medida 
que ficarem vagos, não deverão ser providos: Resolução n.º 47/2008 - CSJT).
ATRIBUIÇÕES: Executar atividades relacionadas ao conserto, troca e instalação de equipamentos hidráulicos e sanitários; executar 
serviços simples de construção, reparo e/ou restauração na área de construção civil; auxiliar na fiscalização de obras e serviços nos  
prédios; auxiliar na elaboração de especificações técnicas e orçamentos para obras e serviços; redigir, digitar e conferir expedientes 
diversos e executar tarefas da mesma natureza e grau de complexidade.
REQUISITOS PARA INGRESSO:
ESCOLARIDADE: Curso de ensino fundamental.
REGISTRO EM ÓRGÃO DE CLASSE: -

65.  AUXILIAR  JUDICIÁRIO,  ÁREA  ADMINISTRATIVA,  ESPECIALIDADE  MECÂNICA  (Em  extinção:  A  medida  que 
ficarem vagos, não deverão ser providos: Resolução n.º 47/2008 - CSJT).
ATRIBUIÇÕES: Executar serviços mecânicos, elétricos, eletrônicos e de borracharia nos veículos do Tribunal; efetuar revisões 
corretivas e preventivas nos veículos; executar serviços de lanternagem e pintura dos veículos oficiais do Tribunal; executar serviços
de instalação, reparo e troca de equipamentos de ar-condicionado e seus acessórios; realizar vistoria rotineira dos equipamentos de 
ar-condicionado;  redigir,  digitar  e  conferir  expedientes  diversos  e  executar  outras  atividades  de  mesma  natureza  e  grau  de 
complexidade.
REQUISITOS PARA INGRESSO:
ESCOLARIDADE: Curso de ensino fundamental.
REGISTRO EM ÓRGÃO DE CLASSE: -

66. AUXILIAR JUDICIÁRIO, ÁREA ADMINISTRATIVA, ESPECIALIDADE EDIFICAÇÕES E METALURGIA (Em extinção: 
A medida que ficarem vagos, não deverão ser providos: Resolução n.º 47/2008 - CSJT).
ATRIBUIÇÕES:  Executar  serviços  que  envolvam  a  utilização  de  argamassa,  cimento,  concreto  e  gesso;  executar  serviços 
relacionados a estruturas metálicas; realizar trabalhos de demolição de alvenaria e de peças em cimento e concreto; preparar áreas 
para pintura;  realizar  trabalhos de pintura;  consertar,  trocar e  instalar  equipamentos hidráulicos,  sanitários,  louças  e similares; 
executar serviços simples de construção, reparo e/ou restauração na área de construção civil; redigir, digitar e conferir expedientes 
diversos e executar outras atividades de mesma natureza e grau de complexidade.
REQUISITOS PARA INGRESSO:
ESCOLARIDADE: Curso de ensino fundamental.
REGISTRO EM ÓRGÃO DE CLASSE: -

67.  AUXILIAR JUDICIÁRIO,  ÁREA ADMINISTRATIVA, ESPECIALIDADE SEGURANÇA (Em extinção:  A medida  que 
ficarem vagos, não deverão ser providos: Resolução n.º 47/2008 - CSJT).
ATRIBUIÇÕES:  Atuar  na  segurança  física  e  patrimonial  das  instalações  do  Tribunal;  conduzir  veículos  automotores 
eventualmente;
vistoriar  veículos e registrar  sua movimentação;  prestar  primeiros socorros às vítimas de sinistros e outras situações  de risco; 
fiscalizar as atividades de controle de entrada e saída de materiais, equipamentos e volumes das dependências do Tribunal; executar 
ações  de  prevenção e combate a  incêndio e  outros sinistros;  redigir,  digitar  e  conferir  expedientes  diversos e  executar  outras 
atividades de mesma natureza e grau de complexidade.
REQUISITOS PARA INGRESSO:
ESCOLARIDADE: Curso de ensino fundamental.
REGISTRO EM ÓRGÃO DE CLASSE: -
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68. AUXILIAR JUDICIÁRIO, ÁREA ADMINISTRATIVA, ESPECIALIDADE SERVIÇOS HIDRÁULICOS (Em extinção: A 
medida que ficarem vagos, não deverão ser providos: Resolução n.º 47/2008 - CSJT).
ATRIBUIÇÕES: Consertar,  trocar e instalar  equipamentos hidráulicos,  sanitários,  louças e similares; redigir,  digitar e  conferir 
expedientes diversos e executar outras atividades de mesma natureza e grau de complexidade.
REQUISITOS PARA INGRESSO:
ESCOLARIDADE: Curso de ensino fundamental.
REGISTRO EM ÓRGÃO DE CLASSE: -

69.  AUXILIAR JUDICIÁRIO, ÁREA ADMINISTRATIVA, ESPECIALIDADE TELECOMUNICAÇÕES E ELETRICIDADE 
(Em extinção: A medida que ficarem vagos, não deverão ser providos: Resolução n.º 47/2008 - CSJT).
ATRIBUIÇÕES: Executar a instalação e manutenção de aparelhos elétricos e de telecomunicações; efetuar instalações elétricas e de 
rede  de  telecomunicações;  instalar  sistemas  elétricos,  lógicos  ou  de  telecomunicações;  redigir,  digitar  e  conferir  expedientes 
diversos e executar outras atividades de mesma natureza e grau de complexidade.
REQUISITOS PARA INGRESSO:
ESCOLARIDADE: Curso de ensino fundamental.
REGISTRO EM ÓRGÃO DE CLASSE: -
109
18) OFÍCIO Nº 07/08 – 14 de outubro de 2008 – Serviço de Distribuição dos Feitos de Sapiranga.
Informa que o Exmo. Juiz da 2ª Vara do Trabalho de Sapiranga, Dr. Joe Ernando Deszuta,  determinou a perda do direito de 
reclamar perante a Justiça do Trabalho, pelo prazo de seis meses, à reclamante Marina Gonçalves da Silva, a contar de 26.9.08, data 
do trânsito em julgado, relativa ao processo 70001.2008.372.04.00.3.

19) ATO DE 16 DE OUTUBRO DE 2008
O ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO, no uso das atribuições que lhe conferem o inciso XII do art. 4º, e tendo em vista o disposto 
nos arts. 28, inciso II, e 43, caput, § 1º, da Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993, no art. 38, § 1°, inciso II, da Medida 
Provisória n° 2.229-43, de 6 de setembro de 2001, no art. 17-A, inciso II, da Lei n° 9.650, de 27 de maio de 1998, e nos arts. 2º e 3º,  
do Decreto n° 2.346, de 10 de outubro de 1997, bem como o contido no Ato Regimental/AGU n.º 1, de 02 de julho de 2008, resolve:
I - A Súmula nº 15 da Advocacia-Geral da União passa a vigorar com a seguinte redação:
A suspeita  de  fraude na  concessão  de  benefício  previdenciário  não enseja,  de  plano,  a  sua  suspensão ou cancelamento,  mas 
dependerá de apuração em procedimento administrativo, observados os princípios do contraditório e da ampla defesa.
Legislação Pertinente: art. 179 do Decreto nº 3.048, de 6 de maio de 1999, com a redação dada pelos Decretos nºs 4.729, de 09 de 
junho de 2003 e 5.699, de 13 de fevereiro de 2006.
Precedentes:  Superior  Tribunal  de  Justiça:  RESP's  nºs  172.869-SP;  172.252-SP;  210.038-SP;  149.205-SP (Quinta  Turma); 
RESP's nºs: 174.435-SP; 140.766-PE (Sexta Turma).
II - O presente Ato será publicado no Diário Oficial da União, Seção I, por três dias consecutivos.
JOSÉ ANTONIO DIAS TOFFOLI

20) ATO CONJUNTO TST.CSJT N.° 29/2008
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.° Transferir para 27 de outubro, segunda-feira, as comemorações alusivas ao Dia do Servidor Público (art. 236 da Lei n.° 
8.112/1990).
Art. 2.° Comunicar que nessa data não haverá expediente na Secretaria do Tribunal e do Conselho.
Art. 3.° Os prazos que porventura devam iniciar-se ou complementar-se nesse dia ficam prorrogados para o dia 28
subseqüente (terça-feira).
Brasília, 20 de outubro de 2008.
Ministro RIDER NOGUEIRA DE BRITO
Presidente do Tribunal Superior do Trabalho e do
Conselho Superior da Justiça do Trabalho

21) PROVIMENTO Nº 04/2008
Disciplina os procedimentos relativos aos débitos das Fazendas Públicas Federal, Estadual e Municipal, em virtude de sentença 
judicial transitada em julgado, sujeitos ao regime de Precatório, ou de Requisição de Pequeno Valor da União.
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, DESEMBARGADOR FEDERAL DO 
TRABALHO  JOÃO  GHISLENI  FILHO,  e  a  CORREGEDORA  REGIONAL,  DESEMBARGADORA  FEDERAL  DO 
TRABALHO BEATRIZ ZORATTO SANVINCENTE, no uso de suas atribuições legais e regimentais,
CONSIDERANDO que compete ao Presidente do Tribunal expedir os ofícios requisitórios e decidir sobre os incidentes decorrentes 
do cumprimento dos Precatórios e das Requisições de Pequeno Valor;
CONSIDERANDO a necessidade de aperfeiçoamento e uniformização de procedimentos relativos à expedição e ao cumprimento 
das requisições de valores devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estadual e Municipal, no âmbito deste Regional;
CONSIDERANDO o que dispõe o artigo 100 da Constituição Federal, com a redação dada pelas Emendas nos 20, 30 e 37, bem 
como os artigos 730 e 731 do Código de Processo Civil;
CONSIDERANDO o disposto nos artigos 127 a 132 do Regimento Interno deste Tribunal;
CONSIDERANDO o disposto no art. 1°-E da Lei 9.494/1997, que disciplina a aplicação de tutela antecipada contra a Fazenda 
Pública;
CONSIDERANDO a Instrução Normativa nº 32/2007 do Egrégio Tribunal Superior do Trabalho, que uniformiza procedimentos 
para a expedição de precatórios e requisições de pequeno valor no âmbito da Justiça do Trabalho e dá outras providências;
RESOLVEM:
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DA FORMA E DO PRAZO PARA A REQUISIÇÃO DE VALORES
Art. 1º A requisição para o pagamento devido pela Fazenda Pública far-se-á mediante expedição de ofício precatório e requisição de 
pequeno valor da União, processados nos próprios autos da reclamatória trabalhista e remetidos pelo Juízo da execução ao Tribunal, 
conforme modelos disponíveis no sistema informatizado.
§ 1º É vedado requisitar pagamento em execução provisória.
§ 2 A secretaria da Vara do Trabalho indicará, mediante certidão, os números correspondentes às folhas do autos principais das 
peças relacionadas no art. 3º.
Art. 2º O ofício precatório deverá conter a identificação de todos os exeqüentes, com as seguintes informações:
I – identificação da reclamação da qual resultou o crédito, com o número do processo;
II – nome(s) individualizado(s) do(s) exeqüente(s), do(s) executado(s) e seu(s) procurador(es), perito(s) e outro(s) beneficiário(s), 
com os respectivos números no CPF/CNPJ;
III – natureza do crédito (comum ou alimentar);
IV – data do trânsito em julgado da sentença ou do acórdão;
V – valor total da execução, com discriminação do valor principal e do juro, do(s) exeqüente(s), das importâncias devidas a título de 
honorários assistenciais e periciais, contribuições previdenciárias (cota parte do executado), e outras despesas, se houver, bem como 
a data da atualização dos cálculos;
VI – data da expedição do ofício precatório;
VII – assinatura do(a) Juiz(a);
VIII – indicação de que se trata de precatório parcial (valores incontroversos), suplementar ou complementar, se for o caso;
Art.  3º  Na hipótese de reclamação plúrima,  existindo simultaneamente créditos abrangidos e não abrangidos pelo conceito de 
pequeno valor, expedir-se-á ofício precatório em relação a estes, em autos apartados, devendo ser instruído pela parte interessada 
com as seguintes cópias:
I – petição inicial da demanda trabalhista;
II – decisão exeqüenda (sentença, acórdãos do TRT, do TST e do STF, se for o caso);
III – certidão de trânsito em julgado da decisão exeqüenda;
IV –cálculos de liquidação, individualizados nas ações plúrimas, indicando a data da última atualização monetária e da apuração dos 
juros;
V– decisão proferida sobre a conta de liquidação (homologação dos cálculos), constando a fixação dos honorários periciais ad hoc, 
quando houver;
VI – conta de atualização que deu origem aos valores do mandado de citação;
VII – citação da entidade devedora, nos termos do art. 215 do CPC;
VII– certidão de não-interposição de embargos à execução ou, se oferecidos, certidão de trânsito em julgado e inteiro teor das 
decisões proferidas;
IX– procuração com poderes expressos para receber e dar quitação, no caso de pedido de pagamento a procurador;
X –inteiro teor do despacho que ordenou a formação do precatório;
XI –certidão atestando a autenticidade das peças;
XII – demais peças que se façam imprescindíveis para melhor compreensão do trâmite processual.
Art. 4º Ausentes quaisquer dados especificados, ou outros necessários ao correto processamento do feito, o Serviço de Precatórios 
poderá, de ordem, devolver os autos à origem para regularização.
Parágrafo único. As diligências que dependam exclusivamente da Secretaria da Vara de origem deverão ser efetuadas em 05 (cinco) 
dias e os autos reencaminhados imediatamente ao Serviço de Precatório para nova análise.
Art. 5º Estando regular a requisição, o Serviço de Precatório lançará no sistema de acompanhamento processual deste Tribunal, os 
valores a serem requisitados.
Parágrafo único. Os valores serão lançados parcela por parcela, com os índices específicos de atualização, conforme as decisões 
transitadas em julgado do processo principal.
Art. 6º Lançados os valores e o exercício do vencimento do precatório no sistema informatizado do Tribunal, o processo poderá ser 
remetido à Vara de origem para aguardar o pagamento.
Parágrafo primeiro. No caso de devolução dos autos, uma cópia do ofício requisitório será enviada ao Juízo da execução pelo 
Serviço de Precatórios para juntada aos autos principais.
Art. 7º É facultado ao credor renunciar expressamente ao montante que ultrapassar os limites legais, a fim de que possa ter seu 
crédito satisfeito por meio de Requisição de Pequeno Valor – RPV.
Art. 8º Na hipótese de crédito de valor aproximado ao de pequeno valor legalmente previsto, o Juízo da execução, antes de expedir o 
precatório, consultará o credor sobre o interesse em renunciá-lo parcialmente.
Art. 9º É vedado o fracionamento, a repartição ou a quebra do valor da execução relativamente ao mesmo beneficiário, realizando o 
pagamento em parte por RPV e em parte pela expedição de precatório.
Art. 10. Em caso de litisconsórcio ativo, será considerado, para o efeito em questão, o valor devido a cada litisconsorte, expedindo-
se simultaneamente, se for o caso, requisição de pequeno valor e precatório.
DA EXPEDIÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO
Art. 11. Encerrada a análise de todos os precatórios apresentados até 1º de junho do exercício, o Serviço de Precatórios emitirá  
listagem, por entidade devedora, dos precatórios regularmente formados que deverão ser incluídos na proposta orçamentária do ano 
subseqüente, em ordem de autuação, com os valores atualizados até o dia 1º de julho do exercício em vigor.
Parágrafo único. Os precatórios relativos aos autos recebidos após 1º de junho serão processados somente a partir do mês de julho 
para requisição no exercício posterior ao subseqüente.
Art. 12. Tratando-se de execução contra a União, suas autarquias e fundações, será encaminhada ao Conselho Superior da Justiça do 
Trabalho – CSJT, listagem dos precatórios federais a serem incluídos na proposta orçamentária do ano subseqüente, de forma 
padronizada e em consonância com os dispositivos constitucionais e a Lei de Diretrizes Orçamentárias e orientações do CSJT.
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Art. 13. Após a remessa da listagem ao CSJT, será enviada às entidades devedoras da esfera federal a relação de débitos a serem 
incluídos no respectivo orçamento, a fim de que se verifiquem eventuais divergências, que deverão ser comunicadas ao Serviço de 
Precatórios.
Parágrafo único. No caso da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – EBCT e do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, bem 
como dos demais entes da esfera federal que se submetam ao mesmo regime de execução, o ofício requisitório será encaminhado 
diretamente ao ente devedor para inclusão do débito no respectivo orçamento.
Art. 14. Nos casos de execução contra o Estado ou Município, suas autarquias e fundações, será expedido ofício requisitório ao ente 
devedor, acompanhado da relação dos precatórios regularmente formados, em ordem de apresentação, com valores atualizados até 
1º de julho, para inclusão obrigatória no respectivo orçamento da verba necessária ao pagamento do total da dívida.
§ 1º A relação de precatório que acompanhará o oficio requisitório conterá os seguintes dados:
I – número de ordem;
II – data da autuação;
III – número do precatório;
IV – número da reclamatória trabalhista que originou
o precatório;
V – identificação das partes do processo;
VI – valor total do precatório atualizado até 1º de julho do exercício;
VII – valor total devido pela entidade também atualizado até 1º de julho do exercício;
VIII – indicação do exercício de inscrição do precatório.
§ 2º Do ofício requisitório constará que o ente público executado deverá informar ao Presidente do Tribunal, até 31 de dezembro, se 
procedeu à inclusão da verba requisitada no orçamento seguinte.
Art.  15.  A  relação  dos  precatório  apresentados  até  1º  de  junho,  incluídos  nos  orçamentos  dos  entes  devedores  do  exercício 
subseqüente, será publicada na página da internet do TRT da 4ª Região.
DA RETIFICAÇÃO DOS CÁLCULOS
Art. 16. Compete ao Presidente do Tribunal determinar, de ofício ou a requerimento das partes, a correção de inexatidões materiais, 
vinculados à utilização de critério em descompasso com a lei ou com o título executivo judicial.
§ 1º A correção das inexatidões materiais nos cálculos, praticadas pelas Varas de origem, quando do lançamento e da atualização 
dos valores, será efetuada pelo Serviço de Precatórios.
§ 2º Observado, pelo Serviço de Precatórios,  erro material  praticado no cálculo homologado e/ou irregularidade processual,  o 
cálculo será submetido ao Presidente do Tribunal para apreciação.
DAS DIRETRIZES DOS CÁLCULOS
Art. 17. Para o aperfeiçoamento da execução de débitos da Fazenda Pública, os cálculos de liquidação elaborados nas Vara do 
Trabalho, inclusive as atualizações monetárias dos cálculos homologados, salvo decisão em sentido contrário, deverão observar os 
seguintes procedimentos:
I – Os juros devem ser calculados e demonstrados em separado, a fim de evitar a incidência de juros sobre juros, vedado por lei, e 
serão contados a partir da data do ajuizamento da ação e aplicados pro rata die;
II – Serão aplicados juros de 0,5%, desde 27/08/2001, na forma do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação da MP 2.180-35, inclusive 
no que tange às condenações subsidiárias;
III – Não haverá incidência de juros de mora durante o período a que se refere o art. 100, § 1º, da CF/88, sem prejuízo da correção 
monetária;
IV – Deverá ser observado o inciso I do art. 790-A da CLT, que isenta a Fazenda Pública do pagamento das custas processuais;
V – Nas ações plúrimas, a atualização de cálculos deve ser realizada com valores individualizados e juros de mora em coluna 
própria, a fim de facilitar novas atualizações e retificações;
VI – O valor do INSS – cota da reclamada (empregador) – deverá constar do cálculo, do mandado de citação, bem como do valor 
total do precatório;
VII – A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT e o Hospital de Clínicas de Porto Alegre equiparam-se à Fazenda 
Pública para efeito de execução e do disposto no Decreto-Lei nº 779/69;
VIII –Conceder-se-á vista às partes quando houver modificação dos cálculos.
Art. 18. Ocorrendo qualquer ato ou decisão judicial que implique alteração de valor, suspensão de pagamento, cancelamento ou 
quitação total ou parcial do precatório, mesmo que decorrente de seqüestro determinado pelo Presidente do Tribunal, o Diretor de 
Secretaria da Vara comunicará ao Serviço de Precatórios, no prazo máximo de 05 (cinco) dias a contar da data do evento (IN 
32/2007 do TST), encaminhando, se for o caso, cópia de despacho ou da decisão.
DOS  PROCEDIMENTOS  QUANTO  AO   PAGAMENTO  DOS  DÉBITOS  DA  UNIÃO,  SUAS  AUTARQUIAS  E 
FUNDAÇÕES
Art. 19. Nas obrigações a serem satisfeitas com recursos da União, o Serviço de Precatórios enviará ao CSTJ, anualmente, a relação 
dos  precatórios  regularmente  formados,  com observância  estrita  da  ordem cronológica,  para  inclusão  direta  no orçamento do 
Tribunal.
Art. 20. A Secretaria de Orçamento e Finanças comunicará ao Serviço de Precatórios o valor do repasse efetuado pelo TST, tão logo 
ocorra.
Art. 21. O Serviço de Precatórios verificará o número do precatório com valores atualizados atendidos pelo valor do repasse e, após, 
comunicará ao Serviço de Orçamento e Finanças para a abertura de contas junto aos bancos credenciados no Sistema Integrado de 
Administração Financeira (SIAFI).
Art. 22. O Serviço de Precatórios providenciará a transferência de numerários à Vara de origem, dando baixa do precatório.
Art. 23. O Juízo da execução, de posse dos autos, determinará a expedição de alvará, conforme resumo de cálculo das parcelas 
devidas, já atualizado até a data do repasse financeiro pelo Serviço de Precatórios.
Parágrafo  único.  No  caso  de  omissão  pela  fonte  pagadora,  compete  ao  Juízo  da  execução  proceder  à  retenção  das  verbas 
previdenciárias e fiscais.
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Art. 24. Por ocasião do pagamento do precatório, mediante levantamento da quantia existente em conta bancária em estabelecimento 
oficial, a instituição financeira fica responsável pela retenção do imposto de renda, na forma do artigo 28 da Lei nº 10.833/2003, e 
pelo preenchimento da DIRF.
Parágrafo único. Para recolhimento do imposto de renda, quando couber, o alvará deverá ser preenchido com o respectivo código do 
DARF e o CNPJ da agência bancária pagadora.
Art. 25. O Juízo da execução determinará as medidas necessárias ao recolhimento das contribuições devidas ao INSS em razão das 
parcelas  de  natureza  remuneratórias  que  vierem  a  ser  pagas  mediante  precatório,  individualizando  o  crédito  em  favor  do(s) 
exeqüente(s)  pelo número do  PIS/PASEP ou  NIT –  Número  de  Identificação  do Trabalhador  -,  por  meio de  arrecadação  da 
Previdência Social, em código próprio.
Art. 26. No eventual crédito de honorários periciais compete ao Juízo da execução calcular o imposto de renda na fonte e determinar 
o  seu  recolhimento  à  instituição  financeira  depositária  do  crédito,  consoante  o  disposto  no  parágrafo  único  do  artigo  75  da 
Consolidação dos Provimentos da Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho.
DOS  PROCEDIMENTOS  QUANTO  AO  PAGAMENTO  DOS  DÉBITOS  DO  ESTADO  E  MUNICÍPIOS,  SUAS 
AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
Art. 27. Os pagamentos de precatórios de responsabilidade do Estado, suas autarquias e fundações serão efetuados diretamente no 
Tribunal, mediante solicitação de guia de pagamento ao Serviço de Precatórios.
Art. 28. O Serviço de Precatório atualizará os valores brutos dos precatórios a serem quitados até a data prevista para o pagamento.
Art. 29. Caberá à entidade devedora informar os valores que serão retidos a título de previdência e imposto de renda.
Art. 30. Recebidos os comprovantes de depósito, o Serviço de Precatórios providenciará a abertura de contas no estabelecimento 
bancário oficial onde tiver sido efetivado o depósito, dará baixa nos registros do precatório e comunicará a Vara de origem para 
liberação de alvarás.
Art.  31.  Efetuado pagamento  pelos  Municípios,  suas  autarquias  ou  fundações,  o  Diretor  de  Secretaria  da  Vara,  sob  pena  de 
responsabilidade, comunicará ao Serviço de Precatórios, solicitando o encerramento do precatório.
Art. 32. Não haverá recolhimento de imposto de renda por parte do Estado e dos Municípios, suas autarquias e fundações, face ao 
disposto nos artigos 157, inciso I, e 158, inciso I, da Constituição Federal.
Parágrafo único. Caberá às unidades judiciárias orientar as Fazendas Públicas, que devem informar à Receita Federal, por guia 
própria, o valor retido no precatório a título de imposto de renda, da mesma forma como é realizada a retenção efetuada na folha  
mensal de pagamento de seus servidores.
DOS PEDIDOS DE SEQÜESTRO EM PRECATÓRIOS E DE INTERVENÇÃO
Do Seqüestro
Art.  33.  O seqüestro de  verbas públicas  para  a  satisfação  de  precatórios  trabalhistas  proceder-se-á nos termos de autorização 
específica.
Parágrafo único. O pedido de seqüestro deve ser feito pelo credor e dirigido ao Presidente do Tribunal.
Art. 34. O Serviço de Precatórios juntará aos autos informação circunstanciada, acerca do precatório objeto do pedido de seqüestro.
Art. 35. A parte contrária será intimada do pedido e da informação prestada pelo Serviço de Precatórios para manifestação, e, em 
decorrência, havendo manifestação da parte notificada, dará vista do seu teor à outra parte, sucessivamente.
Parágrafo  único.  Ausentes  os  pressupostos  necessários  à  ordem  de  seqüestro,  independentemente  da  emissão  do  parecer  do 
Ministério Público do Trabalho, o pedido será liminarmente indeferido.
Art. 36. Proferida a decisão, e na hipótese de deferido o seqüestro da quantia necessária para satisfazer o débito, a constrição será 
cumprida pelo Juízo da execução, mediante carta de ordem expedida pelo Presidente do Tribunal.
Parágrafo único. Somente após noticiada a integral quitação, o precatório será encerrado.
Da Intervenção
Art.  37.  Admite-se  a  intervenção  Federal  no  estado  membro  ou  Estadual  nos  municípios  em  decorrência  de  desrespeito  ou 
desobediência à ordem ou à decisão emanada do Presidente do Tribunal.
Art. 38. O pedido de intervenção deverá ser formulado pela parte credora e dirigido ao Presidente do Tribunal.
Art. 39.Recebido o pedido, o Serviço de Precatórios juntará aos autos informação indicando o exercício de vencimento e o número 
de ordem do precatório na relação de débitos do órgão devedor, além da situação geral dos débitos do executado.
Art. 40. O ente público – Município ou Estado – será intimado para manifestar-se.
Art. 41. Decorrido o prazo concedido ao órgão requerido, os autos serão encaminhados ao Ministério Público do Trabalho para 
exarar parecer.
Art. 42. Após a manifestação do Ministério Público do Trabalho, se o Presidente do Tribunal entender que houve desrespeito ou 
desobediência à ordem ou à decisão emanada, encaminhará o pedido, com decisão fundamentada ao Supremo Tribunal Federal, no 
caso de intervenção federal, por intermédio da Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho, ou diretamente ao Tribunal de Justiça do 
Estado para decisão, em se tratando de pedido de intervenção estadual em município.
Art. 43 A Assessoria de Informática da Presidência diligenciará os estudos para a informatização dos procedimentos.
Art. 44. Ficam mantidas as disposições do Provimento nº 04/2003, no que não contrariar o presente provimento.
Art. 45.Fica revogado o Provimento nº 01/2008 da Presidência e da Corregedoria Regional do Tribunal Regional do Trabalho da 
Quarta Região.
Art. 46. Este Provimento entrará em vigor na data de sua publicação.
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.
Porto Alegre 20 de outubro de 2008.
JOÃO GHISLENI FILHO
PRESIDENTE
BEATRIZ ZORATTO SANVINCENTE
CORREGEDORA REGIONAL

22) ATO No- 198, DE 21 DE OUTUBRO DE 2008.
Fixa o valor a ser pago a título de auxílio-alimentação aos servidores da Justiça do Trabalho de primeiro e segundo graus.
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O PRESIDENTE DO CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO,  no uso de suas atribuições regimentais, 
Considerando o disposto no art. 2° da Resolução n° 12, de 15 de dezembro de 2005, que autoriza o Presidente do Conselho Superior
da Justiça do Trabalho a fixar o valor do auxílio-alimentação a ser pago nos Órgãos da Justiça do Trabalho de primeiro e segundo 
graus, resolve:
Art. 1° Fica estabelecido em R$ 590,00 (quinhentos e noventa reais) o valor a ser pago a título de auxílio-alimentação aos servidores 
da Justiça do Trabalho de primeiro e segundo graus, observados os critérios definidos na Resolução n° 12 do Conselho Superior da  
Justiça do Trabalho, de 15 de dezembro de 2005.
Art. 2° Este ato entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 1° de novembro de 2008.
Dê-se ciência.
Publique-se no D.J. e no B.I.
Ministro RIDER NOGUEIRA DE BRITO
Presidente do Conselho Superior da Justiça do Trabalho

23) ATO.SETPOEDC.GP Nº 681/2008
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, no uso de suas atribuições legais e regimentais, estabelecidas 
no inciso XI do artigo 35 do Regimento Interno, ad referendum do Órgão Especial;
R E S O L V E
Reeditar o calendário oficial do Tribunal Superior do Trabalho,
relativo ao ano de 2008, com as mudanças introduzidas pelo
ATO.SETPOEDC.GP.Nº 656/2008.
Brasília, 29 de outubro de 2008.
Ministro RIDER DE BRITO
Presidente do Tribunal Superior do Trabalho
Anexo vide legislação.

24) ATO.GCJT.Nº 05/2008
O  Ministro  JOÃO  ORESTE  DALAZEN,  Corregedor-Geral  da  Justiça  do  Trabalho,  no  uso  de  suas  atribuições  legais  e 
regimentais,
Considerando a recente atualização da Consolidação dos Provimentos da Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho;
Considerando  o reflexo da implantação das tabelas processuais  unificadas, aprovadas pelo Conselho Nacional  de Justiça,  nos 
boletins estatísticos da Justiça do Trabalho;
Considerando a imperativa necessidade de atualizar esses boletins, para adequá-los às atuais tabelas processuais unificadas, tarefa 
ainda não concluída no Tribunal Superior do Trabalho;
Considerando o disposto nos artigos 108 e 109 da Consolidação dos Provimentos da Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho, 
que torna obrigatória a divulgação dos dados estatísticos, da primeira e segunda instâncias da Justiça do Trabalho, de acordo com os
modelos previamente aprovados pela Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho,
R E S O L V E
Manter os atuais boletins de estatística da Justiça do Trabalho, até que os novos modelos sejam aprovados pela Corregedoria-Geral 
da Justiça do Trabalho.
Brasília, 28 de outubro de 2008.
103/2008 - Quinta-feira, 30 de Outubro de 2008 Tribunal Superior do Trabalho 2
JOÃO ORESTE DALAZEN
Ministro Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho

25) Consolidação dos Provimentos da Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho
CONSOLIDAÇÃO DOS PROVIMENTOS DA CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO
O Ministro JOÃO ORESTE DALAZEN, Corregedor-Geral  da Justiça do Trabalho, com fundamento no art.  5º,  inciso III,  do 
Regimento Interno da Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho, 
Considerando que a Consolidação dos Provimentos da Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho destina-se a sistematizar normas 
procedimentais aplicáveis no âmbito das Varas do Trabalho e dos Tribunais Regionais do Trabalho;
Considerando que é imperativo atualizá-la para compatibilizar  os procedimentos nela previstos com a dinâmica legislativa e a 
própria mudança de práticas antes inquestionáveis, decorrente, muitas vezes, da rápida evolução tecnológica;
Considerando recentes Resoluções do Conselho Nacional de Justiça, a exemplo da que aprovou as tabelas processuais unificadas do 
Poder Judiciário, cuja implementação depende da alteração de rotinas disciplinadas na presente Consolidação;
Considerando as constatações advindas de 30 (trinta) correições ordinárias realizadas nos Tribunais Regionais do Trabalho, de que 
resultou  a  necessidade  de  suprir  omissões  na  Consolidação  dos  Provimentos  da  Corregedoria-Geral  da  Justiça  do  Trabalho, 
mormente em relação a procedimentos da fase de execução de sentença ou, ainda, voltados à atuação dos Corregedores Regionais;
R E S O L V E
Atualizar a Consolidação dos Provimentos da Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho, que passará a vigorar com a seguinte 
redação:
CONSOLIDAÇÃO DOS PROVIMENTOS DA CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO
TÍTULO I
DA FINALIDADE
Art. 1º A Consolidação dos Provimentos da Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho tem por finalidade sistematizar as normas 
regulamentares concernentes à atuação da Justiça do Trabalho de 1º e 2º graus.
TÍTULO II
DA SUBSTITUIÇÃO NOS TRIBUNAIS REGIONAIS DO TRABALHO
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Art. 2º A convocação de Juiz Titular de Vara do Trabalho para substituir Juiz de Tribunal Regional do Trabalho somente se dará em 
caso de afastamento por prazo superior a 30 (trinta) dias.
Parágrafo único. O Tribunal assegurará ao Juiz convocado, nos termos da lei, a mesma estrutura física e de pessoal de que dispõe o 
titular do cargo.
TÍTULO III
DO MAGISTRADO
Capítulo I
Do Vitaliciamento
Art. 3º Os Tribunais Regionais do Trabalho editarão resolução administrativa disciplinando o procedimento de vitaliciamento de 
Juiz do Trabalho Substituto.
Art.  4º  O procedimento de vitaliciamento, sob a condução e responsabilidade do Corregedor Regional,  iniciar-se-á a partir  do 
exercício na magistratura.
Parágrafo único. A Corregedoria Regional, para esse fim, formará autos de procedimento administrativo individualizado referente a
cada Juiz.
Art. 5º Constituem requisitos para o vitaliciamento:
I — a freqüência ao Curso de Formação Inicial, Módulo Nacional, ministrado pela Escola de Formação e Aperfeiçoamento de 
Magistrados — ENAMAT;
II — a freqüência ao Curso de Formação Inicial, Módulo Regional, ministrado pela Escola Judicial da Região respectiva;
III  — submeter-se também à carga anual de 80 (oitenta) horas-aula de atividades de formação inicial,  conjugadas entre aulas 
teóricas e práticas, sob supervisão da Escola Judicial Regional (Resolução nº 1/2008 da ENAMAT).
Art.  6º  Compete  ao  Juiz  Corregedor  Regional  avaliar  permanentemente  o  Juiz  vitaliciando  no  que  tange  ao  desempenho,  à 
idoneidade moral e à adaptação para o exercício do cargo.
Parágrafo único. A avaliação de desempenho realizar-se-á mediante a análise dos dados colhidos pela Secretaria da Corregedoria 
Regional, cabendo ao Juiz Corregedor Regional determinar as providências necessárias junto aos diversos setores do Tribunal para 
instrução do expediente.
Art. 7º O Juiz Corregedor Regional avaliará o desempenho do Juiz vitaliciando levando em conta critérios objetivos de caráter 
qualitativo e quantitativo do trabalho desenvolvido, valendo-se dos seguintes aspectos, entre outros:
I  — qualitativo, pelo exame da estrutura e do conteúdo dos pronunciamentos decisórios  emitidos,  bem como pela presteza e 
segurança no exercício do cargo;
II — quantitativo, segundo dados estatísticos colhidos dos boletins de produção, observadas as peculiaridades e as circunstâncias 
especiais relativas à atuação no período;
III — número de audiências presididas pelo Juiz em cada mês, bem como daquelas a que não compareceu sem causa justificada;
IV — prazo médio para julgamento de processos depois de encerrada a audiência de instrução;
V — número de sentenças prolatadas em cada mês;
VI  — número de  decisões  proferidas  na  fase  de  execução  ou em processo de  cognição incidental  à  execução,  tal  como em 
liquidação de sentença não meramente homologatória de cálculo, embargos à execução, embargos à arrematação, embargos de 
terceiro e embargos à adjudicação;
VII — número de decisões anuladas por falta ou deficiência de fundamentação;
VIII  — cursos de que participou o Magistrado,  para aperfeiçoamento profissional,  promovidos por instituições oficiais ou por 
instituições particulares reconhecidas, e grau de aproveitamento obtido;
IX — número de reclamações correcionais e pedidos de providência contra o Magistrado e respectiva solução;
X — elogios recebidos e penalidades sofridas;
XI — prolação de sentenças líquidas em causas submetidas ao rito sumaríssimo sempre que o Tribunal disponibilizar contador ou 
serviço de contadoria para dar suporte ao Magistrado;
XII — uso efetivo e constante dos Sistemas BACEN JUD, INFOJUD e RENAJUD e de outras ferramentas tecnológicas que vierem 
a ser disponibilizadas pelo Tribunal;
XIII — regular utilização do Sistema BACEN JUD, mormente se, em relação aos valores bloqueados, o Magistrado absteve-se, 
injustificadamente, de ordenar a transferência eletrônica para depósito em Banco oficial ou de emitir ordem de desbloqueio.
Art. 8º No momento em que o Juiz do Trabalho Substituto completar 1 (um) ano e 6 (seis) meses no exercício da magistratura, 
incumbe ao Juiz Corregedor Regional emitir parecer, em 60 (sessenta) dias, a respeito do vitaliciamento, submetendo-o prontamente 
à apreciação do Órgão Especial ou do Tribunal Pleno.
Art. 9º O Tribunal, antes de o Juiz do Trabalho Substituto completar dois anos de exercício, deliberará sobre o vitaliciamento.
Capítulo II
Do Local de Residência do Juiz Art. 10. O Juiz Titular residirá na sede da respectiva comarca, salvo autorização do Tribunal.
Art. 11. Os Tribunais Regionais do Trabalho, em casos excepcionais, poderão conceder aos Magistrados autorização para fixar 
residência fora da sede da comarca, desde que não cause prejuízo à efetiva prestação jurisdicional.
Parágrafo único. As autorizações serão concedidas caso a caso.
Art. 12. Os Tribunais Regionais do Trabalho disciplinarão os critérios objetivos para autorizar excepcionalmente o Juiz Titular a 
residir fora da sede, contemplando, entre outras, as seguintes exigências:
I — assiduidade do Magistrado na Vara do Trabalho, ao menos quatro dias por semana;
II — cumprimento dos prazos legais;
III — prolação de sentenças líquidas em processos submetidos ao rito sumaríssimo sempre que o Tribunal disponibilizar contador 
ou serviço de contadoria para dar suporte ao Magistrado;
IV — regular utilização do Sistema BACEN JUD, mormente a transferência eletrônica de valores bloqueados, ou emissão de ordem 
de desbloqueio, em prazo razoável;
V — efetiva utilização na Vara do Trabalho das ferramentas tecnológicas BACEN JUD, INFOJUD e RENAVAN, bem como de 
outros aplicativos que vierem a ser disponibilizados pelo Tribunal.
Capítulo III
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Dos Impedimentos e Suspeições
Art. 13. No caso de impedimento ou de suspeição de Juiz Titular de Vara do Trabalho, será designado Juiz Substituto, que incluirá o
processo em pauta no prazo máximo de 10 (dez) dias.
Art. 14. Na hipótese de impedimento ou de suspeição de Juiz de Tribunal Regional do Trabalho, o processo será mantido em pauta e
convocar-se-á outro Magistrado para compor o quorum do julgamento.
Capítulo IV
Do Dever do Juiz de Comunicar à OAB a Incompatibilidade ou Impedimento de Advogado para Atuar em Juízo
Art. 15. O Magistrado que tiver conhecimento da existência de incompatibilidade ou impedimento de advogado que esteja atuando
em juízo comunicará o fato à Ordem dos Advogados do Brasil — OAB.
Parágrafo único. A comunicação limitar-se-á à descrição dos fatos, sendo vedado ao Magistrado externar juízo prévio de valor 
acerca da conduta do advogado.
TÍTULO IV
DO CORREGEDOR REGIONAL
Capítulo I
Dos Deveres e das Vedações
Art. 16. É dever do Juiz Corregedor Regional:
I — realizar correição ordinária anual presencial nas Varas do Trabalho e demais unidades judiciárias da Região, sem prejuízo de 
correição extraordinária sempre que reputar necessário;
II  — apurar  e  controlar  a  regularidade na utilização do Sistema BACEN JUD pelos Juízes  Titulares  de Vara do Trabalho e 
Substitutos, em especial nas correições ordinárias, verificando se há casos em que, injustificadamente, o Magistrado não emitiu 
ordem eletrônica de transferência de valores bloqueados ou de desbloqueio em tempo razoável, cumprindo-lhe adotar, se for o caso, 
as providências administrativas pertinentes para orientar e coibir irregularidades no particular;
III — promover a apuração de responsabilidade funcional dos Juízes de Vara do Trabalho da Região, Titulares e Substitutos, em 
caso de infração disciplinar, observada a Resolução nº 30 do Conselho Nacional de Justiça.
Art. 17. É vedado ao Corregedor Regional:
I — convocar Juiz Titular de Vara do Trabalho ou Juiz do Trabalho Substituto para auxiliar nas correições;
II — fazer-se acompanhar, nas correições, de Juiz de Vara do Trabalho, Titular ou Substituto, ou permitir que Magistrado de 1º 
grau, estranho à Vara do Trabalho sob correição, manipule processos dessa jurisdição.
Capítulo II
Das Correições Ordinárias nas Varas do Trabalho
Art. 18. Por ocasião da correição ordinária anual em cada Vara do Trabalho, são aspectos de exame e registro obrigatório em ata:
I — a averiguação se há controle e pronunciamento explícito acerca da admissibilidade dos recursos ordinários e agravos de petição 
interpostos, não se reputando atendida a exigência em caso de mero despacho de recebimento do recurso e de encaminhamento dos 
autos ao Tribunal, a exemplo de “subam os autos” ou “remetam -se os autos”;
II — a assiduidade na Vara do Trabalho do Juiz Titular ou Substituto;
III — os dias da semana em que se realizam audiências;
IV — os principais prazos da Vara do Trabalho (inicial, instrução e julgamento) e o número de processos aguardando sentença na  
fase de conhecimento e incidentais à fase de execução;
V — o exame de processos, por amostragem, na fase de execução, em especial para averiguar-se:
a) o exaurimento das iniciativas do Juiz objetivando tornar frutífera a execução à luz das ferramentas tecnológicas disponíveis, 
mormente BACEN JUD, INFOJUD e RENAJUD;
b) o registro,  no sistema informatizado,  de todos os atos  processuais relevantes praticados, mormente liquidação de sentença, 
quitação, oposição de embargos e data de conclusão ao Juiz para sentença em processos incidentais;
c) a fiscalização do uso regular dos Sistemas BACEN JUD,
INFOJUD e RENAJUD e dos demais convênios subscritos pelo Tribunal;
d) se o arquivamento provisório dos autos é precedido de certidão do Diretor de Secretaria atestando que não há depósito judicial ou
recursal e que foram esgotados e infrutíferos os meios de coerção do devedor;
e) se imediatamente após a liquidação da sentença em que se apure crédito de valor inequivocamente superior ao do depósito 
recursal o Juiz ordena a imediata liberação deste em favor do credor, de ofício ou a requerimento do interessado;
f) se há emissão de sentenças líquidas nas causas submetidas ao rito sumaríssimo pelo Juiz Titular e pelo Substituto sempre que o 
Tribunal disponibilizar contador ou serviço de contadoria para dar suporte ao magistrado;
g) se há inclusão em pauta de processos na fase de execução;
h) se há registro fidedigno, no sistema informatizado, dos principais atos processuais praticados;
i) se foi ordenada pelo Juiz a citação do sócio em caso de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada.
TÍTULO V
DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO
Art. 19. Os membros do Ministério Público do Trabalho serão cientificados pessoalmente das decisões proferidas pela Justiça do 
Trabalho nas causas em que o órgão haja atuado como parte ou como fiscal da lei.
Parágrafo único. As intimações serão pessoais, mediante a remessa dos autos às respectivas sedes das Procuradorias Regionais do 
Trabalho, ou da forma como for ajustado entre o Presidente do Tribunal e o Procurador-Chefe Regional.
Art. 20. À Procuradoria Regional do Trabalho serão remetidos processos para parecer nas seguintes hipóteses:
I — obrigatoriamente, quando for parte pessoa jurídica de Direito Público, Estado estrangeiro ou organismo internacional;
II — facultativamente, e de forma seletiva, por iniciativa do relator, quando a matéria, por sua relevância, recomendar a prévia 
manifestação do Ministério Público;
III  — por  iniciativa  do  Ministério  Público  do  Trabalho,  quando  este  reputar  presente  interesse  público  que  justifique  a  sua 
intervenção;
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IV — por determinação legal, os mandados de segurança, de competência originária ou em grau recursal, as ações civis públicas, as 
ações coletivas, os dissídios coletivos, caso não haja sido emitido parecer na instrução, e os processos em que for parte índio,  
comunidades e organizações indígenas.
Parágrafo único. Os processos nos quais figure como parte pessoa jurídica de Direito Público, Estado estrangeiro ou organismo 
internacional serão encaminhados à Procuradoria Regional do Trabalho imediatamente após os registros de autuação.
Art. 21. É vedado aos Tribunais Regionais do Trabalho impedir a presença do membro do Ministério Público do Trabalho em sessão
convertida em Conselho.
Art. 22. Assegurar-se-á ao membro do Ministério Público do Trabalho assento à direita da Presidência no julgamento de qualquer 
processo judicial perante Tribunal Regional do Trabalho.
Parágrafo único. Igual prerrogativa assegurar-se-á nas audiências das Varas do Trabalho a que compareça o membro do Ministério 
Público do Trabalho, quer atue na condição de parte, quer na condição de fiscal da lei.
TÍTULO VI
DO PROCESSO
Capítulo I
Da Autuação dos Processos Judiciais
Art. 23. Constarão dos registros de autuação dos processos judiciais da Justiça do Trabalho de 1º e 2º graus os seguintes dados, 
exceto se a informação não estiver disponível nos autos ou nos sistemas informatizados do Tribunal:
I — Do cadastro geral do processo:
a) número do processo;
b) classe do processo;
c) data de autuação;
d) número do processo de referência, se houver;
e) temas ou “assuntos” (objeto da ação ou do recurso);
f) valor da causa;
g) TRT de origem;
h) Vara do Trabalho de origem;
i) Comarca de origem;
j) quantidade de volumes;
l) quantidade de apensos;
m) quantidade de volume de documentos;
n) data de ajuizamento da ação;
o) data de remessa do processo;
p) particularidades (segredo de justiça, menor, falência, idoso, rito sumaríssimo e Resolução Administrativa nº 874/2002 do TST).
II — Do registro das partes:
a) nome completo e endereço;
b) RG (e órgão expedidor);
c) CNPJ ou CPF;
d) CEI (número da matrícula do empregador pessoa física perante o
INSS);
e) NIT (número de inscrição do trabalhador perante o INSS);
f) PIS ou PASEP;
g) CTPS;
h) pessoa física ou pessoa jurídica;
i) empregado ou empregador;
j) ente público (União/Estado-Membro/Distrito Federal/Município);
l) código do ramo de atividade do empregador;
m) situação das partes no processo (ativa/não ativa).
III — Do registro de advogados e estagiários:
a) nome completo;
b) endereço;
c) número de registro na OAB, letra, unidade da federação;
d) situação no processo (ativo/não ativo, registro suspenso, data de início da suspensão, data do término da suspensão, registro 
cassado).
IV — Do cadastro relativo às partes e advogados:
a) endereço;
b) complemento (sala, bloco, apartamento, etc.);
c) bairro;
d) cidade;
e) unidade da federação;
f) CEP;
g) telefone;
h) fac-símile;
i) correio eletrônico.
Parágrafo único. Os códigos das atividades econômicas constam do Anexo I desta Consolidação.
Art. 24. Os Tribunais Regionais do Trabalho e as Varas do Trabalho manterão em suas bases de dados o histórico relativo aos 
registros das partes e advogados, sendo obrigatório o envio dessas informações ao órgão de destino do processo.
Parágrafo único. A transferência de dados entre os órgãos da Justiça do Trabalho ocorrerá em meio digital, obedecendo aos critérios 
definidos pela Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho ou pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho.
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Seção I
Da Numeração Única dos Processos Judiciais
Art. 25. Os processos judiciais da Justiça do Trabalho receberão numeração única, vedando-se o registro e a publicidade de número 
diverso, sob pena de responsabilidade.
§ 1º Os processos redistribuídos à Vara do Trabalho recém-criada serão reautuados e receberão novo número no órgão destinatário, 
observada a sistemática relativa à numeração dos processos na Justiça do Trabalho.
§ 2º A Secretaria certificará nos autos o novo número do processo e dará ciência às partes.
Seção II
Das Classes Processuais e dos Assuntos (Temas) — Tabelas Processuais Unificadas
Art.  26. O registro  das classes  processuais  e  dos assuntos (temas) observará as  tabelas processuais  unificadas aprovadas pelo 
Conselho Nacional de Justiça.
Parágrafo único. As tabelas unificadas de classes processuais e de assuntos (temas) serão disponibilizadas aos Tribunais Regionais 
do Trabalho e às Varas do Trabalho, pela Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho, na página do Tribunal Superior do Trabalho 
na
Internet.
Art. 27. É vedada a utilização de classes processuais não aprovadas previamente pelo Conselho Nacional de Justiça.
Art. 28. Na ausência de classe processual específica na respectiva tabela unificada, o processo será classificado pelo gênero da ação, 
quando possível.
§ 1° Neste caso, cópia da inicial será imediatamente remetida ao Grupo Gestor Regional das Tabelas Processuais Unificadas, para 
exame da necessidade de se criar nova classe processual.
§ 2º O Grupo Gestor Regional, na hipótese de emitir parecer favorável, encaminhará ao Grupo Gestor Nacional a proposta de 
criação da nova classe processual.
Art. 29. Os Tribunais Regionais do Trabalho, por intermédio dos respectivos Grupos Gestores Regionais, poderão propor ao Grupo 
Gestor Nacional o aperfeiçoamento da Tabela de Assuntos (Temas).
§ 1º Em caso de inexistência do assunto (tema) na respectiva tabela processual unificada, o classificador registrará o tema novo no  
sistema e comunicará imediatamente a providência ao Grupo Gestor Regional.
§ 2º O Grupo Gestor Regional das Tabelas Processuais Unificadas examinará a necessidade de criar o novo assunto (tema) e, em 
caso de parecer favorável, enviará a proposta ao Grupo Gestor Nacional para deliberação.
Seção III
Do Registro do Nome das Partes e Advogados
Art. 30. No registro do nome de partes e advogados, observar-se-ão os seguintes padrões de grafia:
I — os nomes serão grafados em caracteres maiúsculos e minúsculos, acentuando-se, quando necessário, vedado o uso dos tipos 
itálico e negrito;
II — as abreviaturas de palavras são vedadas, salvo se impossível identificar sua escrita completa ou fizerem parte do nome fantasia 
ou da razão social do empregador;
III — as seguintes siglas serão adotadas como padrão: S.A., Ltda., S/C, CIA e ME;
IV — as siglas que não fazem parte da razão social serão grafadas após o nome da empresa, em letras maiúsculas e precedidas de 
hífen;
V — os registros complementares ao nome da parte serão grafados da seguinte forma, exemplificativamente: José da Silva (Espólio 
de), União (Extinto INAMPS), Banco do Estado do Rio de Janeiro S.A. — BANERJ (em Liqüidação Extrajudicial), José da Silva e 
Outro;
VI — na grafia do nome de autoridades, não se utilizará pronome de tratamento.
Parágrafo único. O tamanho dos campos e demais detalhes relacionados à informática constarão do Anexo II desta Consolidação.
Art. 31. O nome do sócio constará da autuação do processo sempre que incluído pelo Juiz no pólo passivo da execução.
Seção IV
Da Identificação das Partes
Art. 32. O Juiz zelará pela precisa identificação das partes no processo, a fim de viabilizar o cumprimento das obrigações fiscais e  
previdenciárias,  o  levantamento  dos  depósitos  de  FGTS,  o  bloqueio  eletrônico  de  numerário  em  instituições  financeiras  e  o 
preenchimento da guia de depósito judicial trabalhista.
Art. 33. Salvo impossibilidade que comprometa o acesso à Justiça, o Juiz do Trabalho determinará às partes a apresentação das 
seguintes informações:
a) no caso de pessoa física, o número da CTPS, RG e órgão expedidor, CPF e PIS/PASEP ou NIT (Número de Inscrição do 
Trabalhador);
b) no caso de pessoa jurídica, o número do CNPJ e do CEI (Cadastro Específico do INSS), bem como cópia do contrato social ou da 
última alteração feita no contrato original, constando o número do CPF do(s) proprietário(s) e do(s) sócio(s) da empresa demandada.
Parágrafo único. Não sendo possível obter das partes o número do PIS/PASEP ou do NIT, no caso de trabalhador, e o número da 
matrícula no Cadastro Específico do INSS — CEI, relativamente ao empregador pessoa física, o Juiz determinará à parte que 
forneça o número da CTPS, a data de seu nascimento e o nome da genitora.
Art. 34. À parte será assegurado prazo para apresentar as informações, sem prejuízo da continuidade da audiência.
Seção V
Da Tramitação Preferencial
Art. 35. Os Tribunais Regionais do Trabalho e as Varas do Trabalho, nos processos com tramitação preferencial sobre os demais,  
registrarão, na capa dos autos, em letras destacadas, os seguintes dizeres, conforme o caso:
a) “TRAMITAÇÃO PREFERENCIAL — Lei nº 10.471 (Estatuto do Idoso)”;
b) “TRAMITAÇÃO PREFERENCIAL — Falência”;
c) “TRAMITAÇÃO PREFERENCIAL — Rito Sumaríssimo”;
d) “TRAMITAÇÃO PREFERENCIAL — Resolução Administrativa nº 874/2002 do TST”.
Seção VI
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Do Segredo de Justiça
Art. 36. Os processos protegidos pelo segredo de justiça receberão na capa dos autos a seguinte identificação: “SEGREDO DE 
JUSTIÇA”.
Parágrafo  único.  A  informação  de  que  o  processo  está  protegido  pelo  segredo  de  justiça  constará,  também,  dos  sistemas 
informatizados de acompanhamento processual das Varas do Trabalho e do Tribunal.
Capítulo II
Da Juntada de Documento de Tamanho Irregular
Art. 37. Para que todas as folhas dos autos do processo apresentem a mesma dimensão, os documentos de tamanho irregular serão 
previamente afixados em papel ofício.
Capítulo III
Da Numeração das Folhas dos Autos
Art. 38. As folhas serão numeradas em seqüência, vedando-se a prática de repetir o número da folha anterior acrescido de letra do 
alfabeto.
Capítulo IV
Das Folhas em Branco
Art. 39. As folhas em branco de autos do processo serão inutilizadas mediante um risco diagonal ou com o registro dos dizeres: “em 
branco”.
Parágrafo único. O Serventuário poderá optar pela lavratura de certidão especificando as páginas em branco, não se exigindo o 
registro folha a folha.
Capítulo V
Da Abertura de Novos Volumes
Art. 40. Sempre que os autos do processo atingir cerca de 200 (duzentas) folhas, será aberto novo volume.
Parágrafo único. Na abertura do novo volume, não haverá desmembramento da petição.
Art. 41. A capa do volume de autos do processo não será numerada, iniciando-se a numeração das folhas do volume recém aberto a 
partir da última folha do volume imediatamente anterior.
Capítulo VI
Da Autenticação de Peças
Art. 42. Os Tribunais Regionais do Trabalho poderão utilizar chancela mecânica para autenticar fotocópias de peças processuais.
Parágrafo único. Constará da chancela mecânica a identificação do órgão, nome do servidor responsável pela autenticação, cargo e 
data, dispensando-se a rubrica.
Art.  43.  As  fotocópias  de  acórdãos  expedidas  pelos  serviços  competentes  dos  Tribunais  Regionais  do  Trabalho  conterão  a 
indispensável autenticação.
§ 1º Autenticada a cópia, a fotocópia que se extrair dessa peça também deverá estar autenticada.
§  2º  As  cópias  reprográficas,  xerográficas  e  similares  de  peças  processuais  poderão  ser  autenticadas  por  chancela  mecânica, 
indicativa do órgão emitente, servidor responsável, cargo e data, sendo desnecessária a existência de rubrica nas referidas peças 
processuais.
Capítulo VII
Da Carga dos Autos. Prazo Comum
Art. 44. Os autos dos processos da Justiça do Trabalho que não tramitem em sigilo poderão ser confiados em carga temporária de 
até 45 (quarenta e cinco) minutos a advogado, mesmo sem procuração, para exame e obtenção de cópias, mediante exibição de 
documento de identificação profissional e registro no livro de carga (Lei nº 8.906/94, art. 7º, inciso XIII).
Parágrafo único. Idêntica providência poderá ser adotada em favor de advogado regularmente constituído nos autos, no caso prazo 
comum.
Capítulo VIII
Da notificação. Entes públicos. Estado estrangeiro ou organismo internacional
Art. 45. As secretarias das Varas do Trabalho velarão para que nas ações ajuizadas em desfavor de entes públicos (Decreto-lei 
nº779/69), inclusive Estado estrangeiro ou organismo internacional, observe-se um lapso temporal para preparação da defesa de, no 
mínimo, 20 (vinte) dias entre o recebimento da notificação citatória e a realização da audiência.
TÍTULO VII
DAS AUDIÊNCIAS — NORMAS PROCEDIMENTAIS NO DISSÍDIO
INDIVIDUAL
Art. 46. Adotada audiência una nos processos de rito ordinário, cabe ao Juiz:
I  — elaborar  a  pauta  com intervalo  mínimo de  15  (quinze)  minutos  entre  uma audiência  e  outra,  de  modo a  que  não  haja 
retardamento superior a uma hora para a realização da audiência;
II — adiar ou cindir a audiência se houver retardamento superior a uma hora para a realização da audiência;
III — conceder vista ao reclamante na própria audiência dos documentos exibidos com a defesa, antes da instrução, salvo se o 
reclamante, em face do volume e complexidade dos documentos, preferir que o Juiz assine prazo para tanto, caso em que, registrada
tal circunstância em ata, cumprirá ao Juiz designar nova data para a audiência de instrução.
Art. 47. Constará da ata ou termo de audiência:
I — o motivo determinante do adiamento da audiência na Vara do Trabalho, de modo a possibilitar eventual exame do fato pelo 
órgão competente;
II — o registro da outorga, pela parte, em audiência, de poderes de representação ao advogado que a acompanhou.
Parágrafo único. As Secretarias dos Tribunais Regionais do Trabalho e das Varas do Trabalho, quando solicitadas, fornecerão às 
partes certidão da outorga de procuração apud acta.
Art. 48. Incumbe ao Juiz proferir sentença líquida nas causas submetidas ao rito sumaríssimo sempre que o Tribunal disponibilizar 
contador ou serviço de contadoria para dar suporte ao magistrado.
TÍTULO VIII
DAS CARTAS PRECATÓRIAS
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Art. 49. As cartas precatórias destinadas à inquirição de testemunhas serão preferencialmente expedidas após o  interrogatório das 
partes, de ofício, e desde que persista controvérsia sobre fatos relevantes para o equacionamento da lide.
Art. 50. Em todo caso, as cartas precatórias inquiritórias far-se-ão acompanhar dos quesitos do juízo deprecante e, facultativamente,
dos quesitos das partes.
Parágrafo  único.  O desatendimento  da  exigência  dos  quesitos  do  juízo  deprecante  autoriza  o  Juiz  deprecado  a  recusar-se  ao 
cumprimento, por imprecisão do objeto (CPC, art. 202).
TÍTULO IX
DA PROVA PERICIAL
Art. 51. Aplica-se à prova pericial o disposto no artigo 420, parágrafo único, incisos I a III, do Código de Processo Civil, fonte 
subsidiária do processo do trabalho (CLT, art. 769).
Parágrafo único. Sempre que ordenada a realização de perícia, o Diretor de Secretaria registrará o respectivo objeto no sistema.
Art. 52. Em caso de concessão do benefício da justiça gratuita, os honorários periciais arbitrados pelo juiz poderão ser suportados 
por recursos do orçamento dos Tribunais Regionais do Trabalho, nos limites e condições estabelecidos por Resolução do Conselho 
Superior da Justiça do Trabalho.
Art. 53. A critério do Juiz instrutor do processo, e desde que haja previsão no Regulamento do Tribunal, a perícia poderá ser  
realizada por servidor, habilitado, do quadro de pessoal dos Tribunais Regionais do Trabalho, durante os respectivos horários de 
trabalho, desde que não haja prejuízo ao direito de defesa das partes.
Parágrafo único. O servidor que realizou a perícia não terá direito à percepção de honorários profissionais.
Art. 54. A designação de perícia não será motivo para se retirar o processo de pauta, salvo se for absolutamente indispensável.
TÍTULO X
DOS ATOS E FORMALIDADES
Capítulo I
Da Anotação na Carteira de Trabalho e Previdência Social 
Art. 55. Na falta de registros obrigatórios na Carteira de Trabalho e Previdência Social do empregado ou nos casos de retificação de 
dados, o Juiz determinará à Secretaria da Vara do Trabalho, na sentença ou no termo de homologação de acordo, que proceda às  
anotações ausentes.
Art.  56.  Na  hipótese  de  anotação  de  verba  com  repercussão  no  cálculo  da  contribuição  previdenciária,  a  Vara  do  Trabalho 
comunicará o fato à Secretaria da Receita Federal do Brasil, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, mediante o preenchimento do 
formulário constante do Anexo III desta Consolidação.
Parágrafo único. Em caso de anotação decorrente de sentença judicial, a comunicação será feita apenas após o trânsito em julgado 
da decisão.
Capítulo II
Dos Termos e Certidões
Seção I
Dos Procedimentos Gerais
Art. 57. A assinatura e rubrica apostas nas decisões, termos, despachos, atos e documentos judiciais serão seguidas da repetição 
completa do nome do signatário e da indicação do respectivo cargo ou função.
Art. 58. Constará dos termos e certidões a data em que foram firmados.
Parágrafo único. Os feriados ou os dias em que não houve expediente forense serão certificados nos autos.
Seção II
Da Certidão de Julgamento
Art. 59. Constarão da certidão de julgamento:
I — número do processo;
II — nome das partes e dos advogados que sustentaram oralmente;
III — nome do Juiz que presidiu a sessão;
IV — nome do relator e do revisor, se for o caso, e dos Juízes que participaram da sessão;
V — situação do Juiz, desde que convocado, apontando-se o dispositivo da Lei Orgânica da Magistratura Nacional que autorizou a 
convocação;
VI — nome do representante do Ministério Público do Trabalho presente à sessão;
VII — conclusão do julgamento, com a indicação dos votos vencidos, se houver;
VIII — registro da suspensão do julgamento em decorrência de pedido de vista regimental e dos votos já proferidos em sessão;
IX — designação do redator do acórdão, se for o caso;
X — impedimentos e suspeições declarados pelos Juízes;
XI — data da realização da sessão.
TÍTULO XI
DA REMESSA NECESSÁRIA
Art. 60. Os Tribunais Regionais do Trabalho farão constar dos acórdãos, expressamente, a determinação de remessa necessária, 
quando for o caso.
TÍTULO XII
DO DISSÍDIO COLETIVO
Capítulo I
Da Lavratura de Acórdão
Art. 61. No dissídio coletivo, constará do acórdão o inteiro teor das cláusulas submetidas a julgamento, deferidas ou não, bem como 
os fundamentos da decisão.
Parágrafo único. Modificada a redação da cláusula pelo Tribunal, o novo texto constará do acórdão.
Art.  62. A certidão de julgamento será publicada de imediato,  independentemente da redação da ata final  dos trabalhos e da 
lavratura do acórdão.
Art. 63. O valor das custas processuais constará do acórdão.
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Capítulo II
Das Cláusulas Conciliadas. Remissão à Norma Anterior 
Art.  64.  O  relator  ordenará  às  partes  que  explicitem  o  teor  das  cláusulas  conciliadas,  na  hipótese  de  acordo  submetido  à 
homologação do Tribunal em que conste apenas remissão às normas anteriores.
TÍTULO XIII
DA DISPONIBILIZAÇÃO DOS DESPACHOS E DECISÕES NA INTERNET
Art. 65. Juntamente com o andamento do processo, os Tribunais Regionais do Trabalho disponibilizarão, na Internet, unicamente 
após a intimação das partes, o inteiro teor dos despachos, sentenças e decisões proferidos nos autos.
TÍTULO XIV
DAS CUSTAS PROCESSUAIS
Art. 66. Constará das decisões proferidas pela Justiça do Trabalho de 1º e 2º graus, nos dissídios individuais, o valor das custas para 
tanto, se for o caso, o valor da condenação.
§ 1º A isenção quanto ao pagamento de custas não exime o Juiz de estabelecer na decisão o respectivo valor.
§ 2º Nos acordos, o rateio das custas processuais será proporcional entre as partes, se de outra forma não for convencionado.
Art. 67. Nos dissídios coletivos, as partes vencidas responderão solidariamente pelo pagamento das custas.
Art. 68. Nos dissídios coletivos de natureza econômica em que for instituída norma ou condição de trabalho em favor da categoria 
profissional, o pagamento integral das custas processuais caberá à empresa ou à entidade sindical patronal que integrou a relação 
processual.
TÍTULO XV
DO DEPÓSITO JUDICIAL TRABALHISTA. GUIAS
Art.  69. O modelo de guia de depósito judicial  trabalhista estabelecido na Instrução Normativa nº 33 do Tribunal Superior do 
Trabalho é de uso obrigatório na Justiça do Trabalho e contém 6 (seis) vias, destinando-se as 4 (quatro) primeiras ao recolhimento 
do depósito e as 2 (duas) últimas ao levantamento de valores (alvará).
Art. 70. Os valores relativos à atualização dos créditos exeqüendos serão recolhidos por meio da guia de depósito judicial.
Art. 71. As guias de depósito judicial baixadas da Internet serão impressas em papel tamanho A4 e orientação tipo paisagem.
Art. 72. O depósito judicial por intermédio da Internet é facultativo.
Art. 73. As vias destinadas ao alvará deverão ser preenchidas após a autorização judicial para o levantamento do depósito realizado.
TÍTULO XVI
DO RECURSO DE REVISTA
Art.  74.  O  despacho  de  admissibilidade  do  recurso  de  revista  será  elaborado  mediante  o  auxílio  do  sistema  informatizado 
denominado “e-recurso”.
Art. 75. Para efeito de intimação dos despachos de admissibilidade dos recursos de revista, basta sua publicação no órgão oficial.
Art.  76. No caso de processos remetidos ao TST sob a forma de agravo de instrumento ou de recurso de revista admitido, o 
Presidente  do  Tribunal,  ou quem o  estiver  substituindo,  ao  receber  o  recurso,  ordenará  que  se  identifique  na  capa  dos  autos 
“Resolução Administrativa nº 874/2002 do TST” na hipótese de ventilar tese jurídica reiterada no âmbito do Tribunal Regional e  
ainda não uniformizada na jurisprudência do TST (“casos novos”).
TÍTULO XVII
DA EXECUÇÃO
Capítulo I
Das Normas Procedimentais na Fase de Execução 
Art. 77. Cabe ao Juiz na fase de execução:
I — ordenar a pronta liberação do depósito recursal, em favor do reclamante, de ofício ou a requerimento do interessado, após o 
Tribunal Superior do Trabalho 10trânsito em julgado da sentença condenatória, desde que o valor seja inequivocamente superior ao 
do crédito trabalhista,
prosseguindo a execução depois pela diferença;
II  — promover  a  realização semanal  de  audiências  de  conciliação  em processos na  fase  de  execução,  independentemente  de 
requerimento das partes, selecionando-se aqueles com maior possibilidade de êxito na composição;
III  — determinar  a  revisão  periódica  dos processos  em execução  que  se  encontrem em arquivo  provisório,  com a  execução 
suspensa, a fim de renovar providências coercitivas, a exemplo de nova tentativa de bloqueio pelo Sistema BACEN JUD, ou a 
utilização de novos aplicativos, como o INFOJUD e o RENAJUD.
Art. 78. A remessa ao arquivo provisório de autos de processo em execução apenas ocorrerá após encetadas, em vão, pelo Juiz, de 
ofício, todos os meios de coerção do devedor disponibilizados pelos Tribunais, tais como BACEN JUD, INFOJUD, RENAJUD e 
outros convênios.
Parágrafo único. A remessa será sempre precedida da lavratura de certidão pelo Diretor de Secretaria, atestando que não há depósito
judicial ou recursal e que foram esgotados e infrutíferos os meios de coerção, conforme o modelo constante do Anexo IV.
Capítulo II
Da Desconsideração da Personalidade Jurídica
Art. 79. Ao aplicar a Teoria da Desconsideração da Personalidade Jurídica, cumpre ao Juiz que preside a execução trabalhista adotar
as seguintes providências:
I — determinar a reautuação do processo, a fim de fazer constar dos registros informatizados e da capa dos autos o nome da pessoa 
física que responderá pelo débito trabalhista;
II — comunicar imediatamente ao setor responsável pela expedição de certidões na Justiça do Trabalho a inclusão do sócio no pólo 
passivo da execução, para inscrição no cadastro das pessoas com reclamações ou execuções trabalhistas em curso;
III — determinar a citação do sócio para responder pelo débito trabalhista.
Parágrafo único. Não será expedida certidão negativa em favor dos inscritos no cadastro de pessoas com execuções trabalhistas em 
curso.
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Art. 80. Comprovada a inexistência de responsabilidade patrimonial do sócio por dívida da sociedade, mediante decisão transitada 
em julgado, o Juiz que preside a execução determinará ao setor competente, imediatamente, o cancelamento da inscrição no cadastro 
das pessoas com reclamações ou execuções trabalhistas em curso.
Capítulo III
Da Execução Contra Estado Estrangeiro e Organismos Internacionais
Art. 81. Salvo renúncia, é absoluta a imunidade de execução do Estado estrangeiro e dos Organismos Internacionais.
Art. 82. Havendo sentença condenatória em face de Estado estrangeiro ou Organismos Internacionais, expedir-se-á, após o trânsito 
em julgado da decisão, carta rogatória para cobrança do crédito.
Capítulo IV
Do BACEN JUD
Seção I
Do Bloqueio, Desbloqueio e Transferência de Valores
Art. 83. Em execução definitiva por quantia certa, se o executado, regularmente citado, não efetuar o pagamento do débito nem 
garantir a execução, conforme dispõe o artigo 880 da CLT, o Juiz deverá, de ofício ou a requerimento da parte, emitir ordem judicial
de bloqueio mediante o Sistema BACEN JUD, com precedência sobre outras modalidades de constrição judicial.
Art. 84. Relativamente ao Sistema BACEN JUD, cabe ao Juiz do Trabalho:
I — abster-se de emitir ordem judicial de bloqueio em caso de execução provisória ou promovida em face de Estado estrangeiro ou 
Organismo Internacional;
II — não encaminhar às instituições financeiras, por intermédio de ofício-papel, solicitação de informações e ordens judiciais de 
bloqueio, desbloqueio e transferência de valores quando for possível a prática do ato por meio do Sistema BACEN JUD;
III — velar diariamente para que, em caso de bloqueio efetivado, haja pronta emissão de ordem de transferência dos valores para 
uma conta em Banco oficial ou emissão de ordem de desbloqueio.
Art. 85. O acesso do Juiz ao Sistema BACEN JUD dar-se-á por meio de senhas pessoais e intransferíveis, após o cadastramento 
realizado pelo Gerente Setorial de Segurança da Informação do respectivo Tribunal, denominado Fiel.
Parágrafo único. As operações de bloqueio, desbloqueio, transferência de valores e solicitação de informações são restritas às senhas 
dos Juízes.
Art. 86. O Presidente do Tribunal Regional do Trabalho indicará dois Fiéis, no mínimo, ao Banco Central do Brasil.
Parágrafo único. O descredenciamento de Fiel ou de qualquer usuário do Sistema BACEN JUD será imediatamente comunicado, 
pelo Presidente do Tribunal Regional do Trabalho, ao Banco Central do Brasil.
Art. 87. Os Fiéis do sistema manterão atualizados os dados dos Juízes cadastrados, de acordo com formulário disponibilizado pelo 
Tribunal Superior do Trabalho na Internet.
Parágrafo único. Constarão do formulário as seguintes informações: nome do Juiz, CPF, Tribunal Regional do Trabalho e Vara do 
Trabalho, se for o caso, a que estejam vinculados, e se estão cadastrados, ou não, no Sistema BACEN JUD.
Art. 88. O Juiz, ao receber as respostas das instituições financeiras, emitirá ordem judicial eletrônica de transferência do valor da 
condenação para conta judicial, em estabelecimento oficial de crédito, ou providenciará o desbloqueio do valor.
Parágrafo único. O termo inicial do prazo para oposição de embargos à execução é a data da intimação da parte, pelo juízo, de que  
se efetivou bloqueio de numerário em sua conta.
Art. 89. É obrigatória a observância pelos Juízes das normas sobre o BACEN JUD estabelecidas no regulamento que integra o 
convênio firmado entre o Banco Central do Brasil e os Tribunais do Trabalho.
Seção II
Do Cadastramento de Conta Única
Art.  90.  As pessoas físicas  e jurídicas  poderão  requerer  o  cadastramento de  conta única  apta  a  acolher  bloqueios  eletrônicos 
realizados por meio do Sistema BACEN JUD.
Art. 91. O requerimento, por escrito e dirigido ao Ministro Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho:
I — indicará o Banco, a agência e o número da conta;
II — far-se-á acompanhar de comprovantes da titularidade da conta e do CNPJ ou CPF do(a) requerente.
Parágrafo único. As instituições financeiras não estão obrigadas a fornecer o número da conta indicada para o bloqueio, podendo 
informar apenas o nome do Banco ou o número da agência que cumprirá a ordem.
Art.  92. A pessoa física ou jurídica obriga-se a manter na conta indicada numerário suficiente para o cumprimento da ordem 
judicial.
Art. 93. Ao constatar que a pessoa física ou jurídica não mantém numerário suficiente para o atendimento à ordem judicial de 
bloqueio, o Juiz que preside a execução noticiará o fato ao Ministro Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, mediante Pedido de 
Providências.
Art. 94 Na ausência de numerário bastante para atender à ordem judicial de bloqueio, a conta única será descadastrada e direcionado
o bloqueio às demais instituições financeiras.
Parágrafo único. O executado poderá requerer o recadastramento da conta ou indicar outra para o bloqueio após seis meses da data  
de publicação da decisão de descredenciamento no Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho.
Art.  95  A  reincidência  quanto  à  ausência  de  fundos  para  o  atendimento  das  ordens  judiciais  de  bloqueio  implicará  novo 
descadastramento, desta vez pelo prazo de 1 (um) ano.
§ 1º O executado, após o prazo referido no caput, poderá postular novo recadastramento.
§ 2º Em caso de nova reincidência, o descadastramento será definitivo.
Art. 96 Os pedidos de recadastramento serão dirigidos ao Ministro Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, instruindo-se a petição
com os mesmos documentos exigidos para o cadastramento originário da conta.
TÍTULO XVIII
DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA AJUIZADA CONTRA MASSA FALIDA
Art. 97 Nas reclamações trabalhistas ajuizadas contra massa falida, apurados os valores devidos a título de contribuições sociais, 
expedir-se-á certidão de crédito previdenciário, que deverá conter:
I — indicação da Vara do Trabalho;
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II — número do processo;
III — identificação das partes, com a informação dos números do
CPF e CNPJ;
IV — valores devidos a título de contribuições sociais, discriminando -se os relativos à cota do empregado e do empregador;
V — data de atualização dos cálculos;
VI — indicação da Vara em que tramita o processo falimentar;
VII — número do processo falimentar;
VIII — identificação e endereço do síndico ou administrador judicial.
Art. 98 À certidão de que trata o caput, será anexada cópia dos seguintes documentos:
I — petição inicial;
II — acordo ou sentença e decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho ou Tribunal Superior do Trabalho;
III — certidão de trânsito em julgado ou do decurso do prazo para recurso;
IV — cálculos de liquidação da sentença homologados pelo Juiz do Trabalho;
V — decisão homologatória dos cálculos de liquidação da sentença;
VI — outros documentos que o Juiz do Trabalho considerar necessários.
Parágrafo único. As cópias dos documentos serão autenticadas pelas Secretarias das Varas do Trabalho.
Art. 99 A certidão de crédito previdenciário e os documentos que a instruem serão remetidos, por ofício, para a Vara da Justiça 
comum em que tramita o processo de falência, dando-se ciência do ato ao representante judicial da União.
TÍTULO XIX
DA CESSÃO DE CRÉDITO
Art. 100. A cessão de crédito prevista no artigo 286 do Código Civil  não se aplica na Justiça do Trabalho.
TÍTULO XX
DA INTERVENÇÃO NOS ESTADOS-MEMBROS E MUNICÍPIOS
Art. 101. Os Presidentes dos Tribunais Regionais do Trabalho fundamentarão os pedidos de intervenção dirigidos ao Supremo 
Tribunal Federal e aos Tribunais de Justiça dos Estados, justificando a necessidade da adoção da medida excepcional.
Parágrafo único. A intervenção deverá ser requerida pelo credor do Estado-membro ou do Município.
Art.  102.  O  pedido  de  intervenção  em  Estado-membro  será  encaminhado  ao  Supremo  Tribunal  Federal  por  intermédio  da 
Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho, enquanto o requerimento de intervenção em Município será remetido diretamente ao 
Tribunal de Justiça local pelo Presidente do Tribunal Regional do Trabalho.
Art. 103. O pedido de intervenção em Estado-membro ou em Município será instruído com as seguintes peças:
I — petição do credor, dirigida ao Presidente do Tribunal Regional do Trabalho, requerendo o encaminhamento do pedido de 
intervenção ao Supremo Tribunal Federal ou ao Tribunal de Justiça local, conforme o caso;
II — impugnação do ente público, quando houver;
III — manifestação do órgão do Ministério Público que atua perante o Tribunal Regional do Trabalho;
IV  —  decisão  fundamentada  do  Presidente  do  Tribunal  Regional  do  Trabalho  admitindo  o  encaminhamento  do  pedido  de 
intervenção;
V — ofício requisitório que possibilite a verificação da data de expedição do precatório e o ano de sua inclusão no orçamento.
TÍTULO XXI
DA ESTATÍSTICA
Art. 104. Os Tribunais Regionais do Trabalho e as Varas do Trabalho manterão controle acerca das respectivas movimentações 
processuais e produtividade.
Art. 105. Os relatórios estatísticos serão elaborados de acordo com os modelos previamente aprovados pelo Ministro Corregedor-
Geral da Justiça do Trabalho.
Parágrafo  único.  Os  Tribunais  Regionais  do  Trabalho  e  as  Varas  do  Trabalho  encaminharão  os  relatórios  estatísticos  à 
Coordenadoria de Estatística do TST, mensalmente e por meio eletrônico, até o décimo quinto dia útil do mês seguinte ao da 
realização das atividades.
Art.  106.  Os Presidentes  dos Tribunais  Regionais  do Trabalho ou os  Corregedores  Regionais  informarão à  Coordenadoria de 
Estatística do Tribunal Superior do Trabalho o nome, cargo e lotação de 2 (dois) servidores para contato.
Parágrafo único. Os servidores indicados receberão orientações do Tribunal Superior do Trabalho quanto ao preenchimento dos 
boletins estatísticos e à remessa de dados, devendo repassar as informações aos respectivos Tribunais Regionais do Trabalho e 
Varas do Trabalho da Região.
Art. 107. Os Presidentes dos Tribunais Regionais do Trabalho, para os efeitos do artigo 37 da Lei Complementar nº 35 — LOMAN,
publicarão, mensalmente, até o 10º (décimo) dia do mês subseqüente ao de apuração, os dados estatísticos sobre os trabalhos do 
Tribunal no mês anterior, de acordo com o modelo previamente aprovado pelo Ministro Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho.
Art. 108. A Coordenadoria de Estatística do Tribunal Superior do Trabalho enviará à Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho, 
mensalmente, os dados estatísticos relativos à movimentação processual e à produtividade dos Juízes de cada Tribunal Regional do 
Trabalho, para fins de inspeção e correição permanentes, conforme modelos previamente estabelecidos pelo Ministro Corregedor-
Geral da Justiça do Trabalho.
Art. 109. As tabelas estatísticas serão datadas e assinadas eletronicamente pelo servidor responsável, com indicação completa do 
nome do signatário, da função exercida e do setor ou serviço incumbido pela execução do trabalho referente ao lançamento dos 
dados.
TÍTULO XXII
DO PROGRAMA DE GESTÃO DOCUMENTAL 
Art. 110. Os Tribunais Regionais do Trabalho instituirão, no âmbito da sua jurisdição, por meio de resolução, Programa de Gestão 
Documental.
§ 1º Gestão de documentos é o conjunto de procedimentos e operações técnicas referentes às atividades de produção, tramitação, 
uso, avaliação e arquivamento de documentos em fase corrente e intermediária, visando a sua eliminação ou recolhimento para 
guarda permanente.

31



                        PODER JUDICIÁRIO FEDERAL

                        TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO

§ 2º A gestão de documentos será realizada por meio do planejamento, da organização, do controle, da coordenação dos recursos 
humanos, do espaço físico e dos equipamentos, com o objetivo de aperfeiçoar e simplificar o ciclo documental.
Art. 111. Os Tribunais Regionais do Trabalho constituirão comissão para executar o programa de gestão documental, formada, 
preferencialmente, por um representante da Presidência da Corte, um da Corregedoria Regional, um da área judiciária e um da área
responsável pelo arquivo.
Parágrafo único. Compete à unidade administrativa responsável pelo arquivo coordenar o Programa de Gestão Documental dos 
Tribunais Regionais do Trabalho e responder pelo funcionamento da comissão permanente de que trata o caput.
Art. 112. Compete à Comissão Permanente de Avaliação de Documentos elaborar os procedimentos, de acordo com as normas 
arquivísticas vigentes, relativos à implantação do Programa de Gestão Documental (tabela de temporalidade, plano de classificação, 
normatização do sigilo da documentação, acesso a documentos).
Parágrafo único. Observar-se-á tabela de temporalidade de 15 (quinze) anos no âmbito da Justiça do Trabalho.
Art.  113. Os autos para arquivamento deverão ser separados em findos e não findos e guardados em caixas-arquivo de cores 
diferentes.
Art. 114. A eliminação de autos findos será decidida pelo Tribunal Pleno ou Órgão Especial de cada Tribunal Regional do Trabalho,
após proposta circunstanciada da Comissão Permanente de Avaliação de Documentos, observada a legislação em vigor (Lei nº 
7.627/87).
Parágrafo único. O Presidente do Tribunal Regional do Trabalho fará publicar, 2 (duas) vezes, para conhecimento dos interessados e
possível solicitação de desentranhamento de peças, a decisão de eliminação em órgão oficial de imprensa, observado o prazo de 60 
(sessenta) dias entre uma publicação e outra.
Art.  115.  A transferência do documento de um suporte para outro, com vistas à eliminação,  ficará condicionada à adoção de 
medidas
que resguardem a legalidade, conforme prevê a legislação brasileira.
TÍTULO XXIII
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art.  116. Esta Consolidação dos Provimentos entrará em vigor na data de sua publicação no Diário Eletrônico da Justiça do 
Trabalho.
Art. 117. Ficam revogados os Provimentos nos 2/1964, 4/1965, 5/1965, 6/1965, 1/1970, 2/1972, 1/1975, 2/1975, 3/1975, 4/1975, 
6/1975, 10/1975, 1/1976, 1/1979,  2/1979,  3/1980, 5/1980, 6/1980,  8/1980,  9/1980, 11/1980, 12/1980,  1/1981,  2/1981, 2/1983, 
3/1983, 1/1987, 2/1987, 1/1989, 3/1989, 2/1991, 1/1992, 2/1993, 1/1997, 2/1997, 1/1998, 3/1998, 4/1999, 3/2000, 4/2000, 6/2000, 
1/2002, 2/2002, 4/2002, 6/2002, 7/2002, 8/2002, 9/2002, 10/2002, 1/2003, 2/2003, 4/2003, 5/2003, 6/2003, 8/2003, 3/2004, 4/2004, 
5/2004, 1/2005, 2/2005, 3/2005, 4/2005, 5/2005, 6/2005, 7/2005, 1/2006, 2/2006, 3/2006, 4/2006 e 1/2008, o Ato.GCGJT nº 4/2006 
e demais disposições em contrário.
Brasília, 28 de outubro de 2008.
JOÃO ORESTE DALAZEN
Ministro Corregedor-Geral da Justiça do Trabalhoo 2
Anexos vide legislação.Anexo

26) ATO.CONJUNTO Nº 31/2008-TST.CSJT
Dispõe sobre a prorrogação da licença-maternidade e à adotante, de que trata a Lei 11.770, de 9 de setembro de 2008, no âmbito 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, e considerando o disposto no art. 7º, inciso XVIII, da Constituição 
Federal e o art. 2º da Lei n.º 11.770, de 9 de setembro de 2008,
R E S O L V E :
Art. 1° É garantido às magistradas e às servidoras da Justiça do Trabalho o direito à prorrogação por 60 (sessenta) dias do período 
da licença-maternidade prevista no inciso XVIII do art. 7° da Constituição Federal, nos termos da Lei n° 11.770, de 9 de setembro 
de 2008.
§ 1° Fica garantida a prorrogação também à magistrada ou à servidora que adotar ou obtiver guarda judicial de criança, na seguinte 
proporção:
I – 45 (quarenta e cinco) dias, no caso de criança até 1 (um) ano de idade;
II – 15 (quinze) dias, no caso de criança com mais de 1 (um) ano de idade.
§  2°  A  prorrogação  será  garantida  à  magistrada  ou  à  servidora,  sem prejuízo  do  subsídio  ou  da  remuneração,  e  concedida 
imediatamente após a fruição da licença, desde que solicitada até o final do primeiro mês após o parto ou no requerimento da licença
para adoção ou guarda judicial.
Art. 2º A magistrada ou servidora deverá declarar, quando do requerimento da licença, que no período da prorrogação não exercerá 
qualquer atividade remunerada e não manterá a criança em creche ou instituição similar, sob pena de perder o direito ao benefício.
Art.  3º  Fica  assegurado  o  benefício  à  magistrada  ou  servidora  cujo  período  de  licença  tenha  sido  finalizado  no  intervalo 
compreendido entre a data da publicação da Lei n.º 11.770/2008 e a véspera da publicação deste Ato.
Parágrafo único. Na hipótese de que trata o caput, a prorrogação será devida de forma integral, ainda que a magistrada ou servidora 
já tenha retornado às suas atividades, desde que a requeira até 10 (dez) dias após a vigência deste Ato.
Art. 4º A servidora exonerada do cargo em comissão ou dispensada da função comissionada durante o usufruto da licença ou de sua 
prorrogação fará jus à percepção dessa remuneração, como se em exercício estivesse, até o término do afastamento.
Art. 5º As prorrogações de que trata este Ato dar-se-ão sem prejuízo da percepção do auxílio pré-escolar.
Art. 6º Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 29 de outubro de 2008.
Ministro RIDER NOGUEIRA DE BRITO
Presidente do Tribunal Superior do Trabalho e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho
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27) ATO DE 30 DE OUTUBRO DE 2008 - SÚMULA Nº 42
O ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO, no uso das atribuições que lhe conferem o inciso XII do art. 4º, e tendo em vista o disposto 
nos arts. 28, inciso II, e 43, caput, § 1º, da Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993, no art. 38, § 1°, inciso II, da Medida 
Provisória n° 2.229-43, de 6 de setembro de 2001, no art. 17-A, inciso II, da Lei n° 9.650, de 27 de maio de 1998, e nos arts. 2º e 3º,
do Decreto n° 2.346, de 10 de outubro de 1997, bem assim o contido no Ato Regimental nº 1, de 02 de julho de 2008, resolve:
I - A Súmula nº 20, da Advocacia-Geral da União, passa a vigorar com a seguinte redação: Os servidores administrativos do Poder 
Judiciário e do Ministério Público da União têm direito ao percentual de 11,98%, relativo à conversão de seus vencimentos em 
URV, por se tratar de simples recomposição estipendiária, que deixou de ser aplicada na interpretação das Medidas Provisórias nºs 
434/94, 457/94 e 482/94.
Legislação Pertinente: Art. 168 da Constituição Federal, art. 22 da Medida Provisória nº 482/94, convertida na Lei nº 8.880, de 27 
de maio de 1994.
Precedentes: Supremo Tribunal Federal: ADIMC 2321/DF e 2323/DF (Tribunal Pleno); REAgR 529.559-1/MA (Primeira Turma); 
AgR-RE's 394.770-2/SC, 416.940-1/RN e 440.171-2/SC; e REAgR- AI 482.126-1/SP (Segunda Turma).
II - O presente Ato será publicado no Diário Oficial da União, Seção 1, por três dias consecutivos.
JOSÉ ANTONIO DIAS TOFFOLI
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